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Datum
2019-03-06

Regionstyrelsen
Johan Jarl

Till regionstyrelsens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Regionstyrelsen
Datum Onsdag 6 mars 2019 
Tid 10:00
Plats Odlingen, Region Kalmar län, Strömgatan 13, Kalmar 

Tidplan
09.00 Gruppmöten
10.30 Formella punkter och informationsärenden 3-5
12.00 Lunch
13.00- Fortsättning från och med ärende 6
14.30 ca Kaffe

Föredragningslista
Mötets öppnande
1 Godkännande av föredragningslistan

2 Val av justerare

Informationsärenden
3 Sveriges bästa kvalitét, säkerhet och tillgänglighet

Föredragning av Magnus Persson, Johan Rosenqvist,
Niklas Föghner, Florence Eddyson-Hägg och Lina
Isaksson.

4 En av Sveriges bästa arbetsplatser
Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Helen Persson.

5 God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Mattsson.

Beslutsärenden till regionstyrelsen
6 Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i 

regionplan för åren 2019-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

RS 2019/50

7 Yttrande över betänkandet En arvsfond i takt med 
tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna 
arvsfonden, SOU 2018:70

Förslag till beslut
Regionstyrelsen har inte något att erinra mot 
utredningens förslag i betänkandet En arvsfond i takt 

RS 
2018/1072
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med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna 
arvsfonden (SOU 2018:70).

Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

8 Yttrande över betänkandet Framtidens 
specialistsjuksköterska - ny roll nya möjligheter 
(SOU 2018:77)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar 
på utredning av betänkande Framtidens 
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 
2018:77).

Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

RS 
2018/1073

9 Yttrande över betänkandet Kompletteringar till den 
nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar
över betänkandet ”Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”. Region 
Kalmar län ser positivt på de kompletteringar som 
föreslås i betänkandet.

Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.

RS 2019/11

10 Interimistisk hantering av försäkringsfrågan vid 
användning av läkemedel ”off-label”, i de fall som 
inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen (LF)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

11 Hälsoval Kalmar län - Uppdragsbeskrivning och 
ersättning för vården 2019 med mera

Förslag till beslut
Med ändringar av tidigare beslut i regionstyrelsen den 
5 december 2018, § 195, fastställer regionstyrelsen att 
det utökade jouruppdraget med höjda jourschabloner 
ska börja gälla 1 september 2019. Vidare justeras
jourschablonerna för Kalmar enligt redovisat
beslutsunderlag.

RS 2018/902

12 Val av ombud och ersättare till ägarråd för Inera 
AB

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Christer Jonsson (C) som 
ombud och Malin Sjölander (M) som ersättare till 
Ägarråd för Inera AB, under mandatperioden 2019-
2022.

RS 2019/189

13 Medborgarförslag 6:2018 angående hantering och 
service av hjälpmedel via internet och app

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar medborgarförslag 06/2018 
app för hantering av hjälpmedel vid service och 
reparation med hänvisning till att en digital lösning för 
hantering av hjälpmedel vid service och reparation 

RS 2018/914
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kommer att tas fram. Arbetet kommer att påbörjas 
under 2019.

Beslutsärenden till regionfullmäktige
14 Årsredovisning med bokslut för år 2018

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner:
• framlagt bokslut för landstinget år 2018 innebärande 
minskning av eget kapital med 95 086 708 kronor 
samt ett underskott i förhållande till budget med 246 
202 167 kronor.

• reglering av negativt balanskravsresultat 2018 med 
91 915 949 kronor inom de följande tre åren i 
kommande regionplaner.

• resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för 
Folktandvården 2018 med 3 756 730 kronor.

• rapport om genomförd intern kontroll 2018.

• genomförd omdisponering av anslag för 
avskrivningar och interna ränteersättningar år 2018.

• tilläggsbudget för 2018 års löneavtal med totalt 
12 350 000 kronor.

• tilläggsbudgetering för köpt vård år 2018 med 15 000
000 kronor.

• tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel 
år 2018 med 65 000 000 kronor.

• tilläggsbudgetering för extra nattersättning inom 
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 2018 med 8 700 000 
kronor.

• tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2018 med 
1 000 000 kronor.

• tilläggsbudgetering för införande av 
dokumenthanteringssystem med 1 148 200 kronor.

• tilläggsbudgetering till Landstingsservice för 
laddstolpar inom ramen för klimatkompensation 2018 
med 177 700 kronor.

2. Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma 
landstingets årsredovisning för 2018.

3. Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till 
revisorerna och regionfullmäktige.

RS 2019/96

15 Tilläggsbudget 2019 av över/underskott i 2018 års 
bokslut

Förslag till beslut
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2019 för
driftändamål avseende överskott/underskott i 2018 års
bokslut med sammanlagt 1 542 300 kronor.

Regionfullmäktige finansierar anslagen genom 
disponering av Region Kalmar läns eget kapital.

RS 2019/95
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16 Upphandling av nya tågfordon

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige ger AB Transitio i uppdrag att 
avropa upp till fjorton (fyra elfordon och tio bimodala 
fordon) regionaltågsfordon med tillhörande 
högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt 
upphandla finansiering för detta.

2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kalmar län 
får ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) 
för upphandlad finansiering upp till 2 100 MSEK 
avseende 14 regionaltågsfordon, högvärdes-
komponenter och strategisk utrustning.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå uppdrags-
avtal med AB Transitio för avrop och anskaffning av 
regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och 
strategisk utrustning.

4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå hyresavtal 
med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon.

5. Regiondirektören får i uppdrag att avyttra befintliga 
fordon i takt med leverans av de nya fordonen.

6. Regiondirektören får i uppdrag att utreda behov och
förutsättningar för anpassning av tågdepån i Kalmar 
för att klara underhåll av de nya fordonen.

RS 2019/91

17 Motion nr 6/2018, Börja planeringen för att bygga 
ambulanshelikopterplatta

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 6/2018 Börja 
planering för att bygga ambulanshelikopterplattor! med 
att frågan bör hanteras efter att Samverkansnämnden 
för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) tagit del av 
utredningen av planeringsförutsättningar för en 
eventuell etablering av ambulanshelikopterverksamhet 
i sjukvårdsregionen.

RS 2018/399

18 Motion nr 16/2018 Inför Borgholmsmodellen i hela 
länet

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 16/2018 om att 
införa Borgholmsmodellen i hela länet med redovisat 
yttrande.

RS 2018/856

19 Motion nr 19/2018 Byt namn på Länssjukhuset

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 19/2018 om 
namnbyte på Länssjukhuset i Kalmar.

RS 2018/859

20 Motion nr 21/2018 Fria flergångsmensskydd

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om fria 
flergångsmensskydd till länets tjejer.

RS 2018/861
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21 Motion nr 25/2018 Jämlik vård kräver systematiskt 
förbättringsarbete!

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 25/2018 med att 
arbete enligt de två förslag som ges, redan är en 
etablerad del i regionens strategiska 
förbättringsarbete.

RS 2018/900

22 Motion 26/2018 Den prehospitala vården kräver 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 26/2018 om att 
länets ambulanser ska vara bemannade med enbart 
specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor med 
redovisat yttrande.

RS 2018/994

Anmälningsärenden
23 Rapport om möten med mening, en analys av 

patienters erfarenheter av vårdmöten (rapport 
2018:12)

RS 2019/33

24 Öppna jämförelser 2018 - En gord vård? 
Övergripande rapportering om hälso- och 
sjukvårdens resultat

RS 2019/180

Delegationsbeslut
25 Protokoll från regionstyrelsens presidium 2019-01-

17

26 Yttrande av regiondirektören angående 
Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över 
departementspromemorian Anpassningar av 
svensk lag med anledning av kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/161

Anders Henriksson (S)
Ordförande
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

Tjänsteskrivelse
Sida
1 (1)

Datum
2019-01-31   

  Ärendenummer:
Regionstaben
Regionstab Kansli

  RS 2019/50

Regionstyrelsen

Redovisning av uppdrag beslutade av 
regionfullmäktige i regionplan för åren 2019-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

Bakgrund
I förteckning (daterad den 31 januari 2019) redovisas uppdrag från 
regionplanen för åren 2019-2021.

Ulrika Cederholm
regionsekreterare

Bilaga
Uppdragslista daterad den 31 januari 2019.
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Reviderad inför regionstyrelsen den 6 februari

Handlingsplaner (Region Kalmar län) 2019-01-31 RS 2019/50
Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar

Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Pågående 19/01 - Redovisa ett 
förslag till utökad 
medborgardialog med 
särskilt fokus på 
civilsamhället, 
näringsliv samt 
ungdomar

Uppdrag från 
regionplanen

Lina 
Isaksson

2019-01-
01

2019-10-
31

Förankras med 
invånarberedningen 
den 29 augusti 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Pågående 19/02 - Utreda 
förutsättningar för 
införa vårdval vid 
utprovning av 
hörapparat

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia Hartz 2019-01-
01

2019-06-
18

Förankras med 
funktionshinderråd, 
pensionärsråd, 
brukarorganisationer.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019.

Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Pågående 19/03 - Redovisa ett 
förstärkt 
kunskapsunderlag som 
stöd inför kommande 
regionplan

Uppdrag från 
regionplanen

Magnus 
Persson

2019-01-
01

2019-06-
18

Delrapport på 
regionstyrelsen den 
6 mars 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019.
 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/04 - Redovisa ett 
förslag till strategi för 
smart specialisering

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2020-02-
29

Förankras i RUN den 
6 november 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen 
februari 2020.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/05 - Utreda 
förutsättningarna för att 
skapa ett e-hälsokluster 
i Kalmar län

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2019-05-
08

Förankras i RUN den 
8 mars 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
8 maj 2019.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/06 - I samverkan 
med andra aktörer 
utreda 
förutsättningarna för 
Matens hus, ett 
koncept som lyfter fram 

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2020-09-
30

2019-01-18 Förankras i RUN.
Delrapporteras på 
regionstyrelsen 
januari 2020.
Slutrapporteras på 

7



Reviderad inför regionstyrelsen den 6 februari

Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar
och sammanför lokala 
matproducenter

regionstyrelsen 
september 2020.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/07 - Utreda en 
länsgemensam 
finansieringsmodell för 
att påskynda 
utbyggnaden av 
bredband i länet

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2019-10-
31

Förankras i RUN den 
13 september 2019.
Delrapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019.
Slutrapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/08 - Redovisa ett 
underlag för 
prioriteringar i länet 
inför diskussioner med 
staten om 
infrastruktursatsningar i 
sydostregionen

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2019-09-
04

Förankras i RUN den 
23 maj 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019.
Underlaget går 
vidare för beslut i 
regionfullmäktige 
den 25 september 
2019.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/09 - Under 
planperioden redovisa 
ett handlingsprogram 
för länets 
kompetensförsörjning

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2020-06-
30

Förankras i RUN.
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/10 - Utreda 
införande ett 
kompetenscenter för 
yrken inom 
kollektivtrafiken inom 
länet

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell

2019-01-
01

2020-06-
30

Förankras i RUN och 
KTN.
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/11 - Redovisa ett 
förslag för införande av 
länsfärdtjänst

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell

2019-01-
01

2020-06-
30

Förankras i KTN.
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/12 - Utreda 
införande av 
pendeltågstrafik på 
Stångådalsbanan

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell

2019-01-
01

2020-02-
29

Förankras i KTN den 
5 november 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen 
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Reviderad inför regionstyrelsen den 6 februari

Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar
februari 2020.
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige.
 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/13 - Utreda behov 
av utvecklad busstrafik 
som komplement till 
tågsystemet

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell

2019-01-
01

2019-12-
10

Förankras i KTN den 
12 september 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/14 - Redovisa ett 
förslag till en 
samverkan med 
flygplatsen i Kalmar för 
att stärka 
infrastrukturen och 
samtidigt gynna 
kopplingen mellan flyg, 
tåg och buss

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2020-02-
29

Förankras i RUN den 
6 november och KTN 
den 5 november 
2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen 
februari 2020.
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige 
2020.

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet

Pågående 19/15 - Redovisa ett 
förslag till mål och mått 
för det regionala 
utvecklingsarbetet inför 
kommande regionplan

Uppdrag från 
regionplanen

Lars 
Mattsson

2019-01-
01

2019-05-
08

Förankras i RUN den 
8 mars 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
8 maj 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/16 - Utreda 
förutsättningarna för att 
införa 
diabeteskonsulenter

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia Hartz 2019-01-
01

2019-10-
31

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet, 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/17 - Utreda 
förutsättningarna för 
hälsosamtal för 40, 50, 
och 60-åringar

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia Hartz 2019-01-
01

2019-09-
04

Förankras i 
hållbarhetsberedning 
den 12 juni 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 deptember 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/18 - Redovisa en 
långsiktig 
handlingsplan för 

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia Hartz 2019-01-
01

2019-09-
04

Förankras med 
hälso- och 
sjukvårdsberedning 
löpande.
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Reviderad inför regionstyrelsen den 6 februari

Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar
omställningen till nära 
vård

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019.
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige 
den 25 september 
2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/19 - Redovisa en 
handlingsplan för stärkt 
tillgänglighet på länets 
akutmottagningar

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia Hartz 2019-01-
01

2019-12-
10

Förankras i hälso- 
och 
sjukvårdsberedning 
den 28 augusti 
alternativt den 12 
november 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/20 - Redovisa en 
strategi för invånarens 
digitala vårdkontakter 
tillsammans med en 
digital vårdgaranti

Uppdrag från 
regionplanen

Magnus 
Persson

2019-01-
01

2019-09-
04

Förankras i hälso- 
och 
sjukvårdsberedning 
den 5 juni 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/21 - Redovisa en 
handlingsplan för hur 
den akutkirurgiska 
kompetensen 
långsiktigt ska säkras 
och utvecklas vid 
Västerviks sjukhus. 
Handlingsplanen ska 
pröva att återföra 
kolorektalcancerkirurgin 
samt redogöra för hur 
sjukhusens 
upptagningsområden 
kan utformas för att 
tydliggöra och 
säkerställa det 
akutkirurgiska 
uppdraget

Uppdrag från 
regionplanen

Johan 
Rosenqvist

2019-01-
01

2019-06-
18

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019.
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Reviderad inför regionstyrelsen den 6 februari

Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/22 - Utreda 
förutsättningarna för att 
genomföra ett 
pilotprojekt med 
psykiatrisk akutbil

Uppdrag från 
regionplanen

Florence 
Eddyson-
Hägg

2019-01-
01

2019-09-
04

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågående 19/23 - Redovisa ett 
reviderat program för 
uppföljning och insyn 
av verksamhet som 
utförs av privata 
utförare för perioden 
2019-2022

Uppdrag från 
regionplanen

2019-01-
01

2019-06-
18

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019.

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

Pågående 19/24 - Redovisa en 
ledarskapsstrategi

Uppdrag från 
regionplanen

Helen 
Persson

2019-01-
01

2019-06-
18

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019.

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

Pågående 19/25 - Redovisa ett 
årligt hälsobokslut

Uppdrag från 
regionplanen

Helen 
Persson

2019-01-
01

2020-03-
31

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
mars 2020.

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

Pågående 19/26 - I samverkan 
med kommunerna 
redovisa en analys av 
kompetensbehov i 
länet av hälso- och 
sjukvårdspersonal 
såsom sjuksköterskor 
och undersköterskor 
och kommunala 
omsorgsverksamheter i 
länet

Uppdrag från 
regionplanen

Helen 
Persson

2019-01-
01

2020-06-
30

Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020.
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2019-01-14

Ärendenummer  
RS2018/1072

Regionstaben
Regionstab Kansli

Yttrande över betänkandet En arvsfond i takt med tiden 
– En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden 
(SOU 2018:70) 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen har inte något att erinra mot utredningens förslag i 
betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring 
Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda 
betänkande. 

Utredningens uppdrag har varit att se över och analysera vissa frågor som rör 
Allmänna arvsfondens verksamhet.

Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell 
karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. 
Fonden består av egendom som tillfallit den genom bl.a. arv och gåva.

Utredningen föreslår att de stödkriterier som utvecklats i 
Arvsfondsdelegationens praxis ska lagstadgas. Det ska även införas ett 
demokrativillkor som i huvudsak innebär att stöd inte ska få lämnas till en 
organisation om den eller någon av dess företrädare främjar terrorism eller i 
övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.

Det föreslås även att återkrav av stöd ur fonden ska kunna ske på nuvarande 
grunder, dock med den justeringen att stödet ska återbetalas om mottagaren 
orsakat att stöd lämnats felaktigt, eller om stödet av något annat skäl lämnats 
felaktigt och mottagaren borde ha insett detta. I dagsläget krävs att 
mottagaren både har orsakat den felaktiga utbetalningen och borde ha insett 
detta. Dessutom föreslår utredningen att stödet ska återkrävas om mottagaren 
bryter mot demokrativillkoret.
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Om det kan anses skäligt ska arv eller försäkringsbelopp alltjämt få avstås 
till någon som stått arvlåtaren nära. Släktskap ska dock inte längre 
uttryckligen nämnas i bestämmelsen. Däremot föreslår utredningen att 
arvlåtarens sambo uttryckligen ska nämnas, vilket inte är fallet i nuläget. 

Andra frågor som utredningen utrett är bl.a. stöd till lokaler och 
anläggningar, kontroll av utbetalade medel, elektronisk underskrift av 
ansökningar, regeringens prövning av försäljning av fast egendom och 
tomträtt i vissa fall, kostnader i bristbon samt redovisning. 

Utredningen bedömer att förslagen är så omfattande att den nuvarande lagen 
(1994:243) om Allmänna arvsfonden bör ersättas av en ny lag. 

Vincent Palmqvist
Regionjurist

Bilagor
- Sammanfattning av betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En 

översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70)
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2019-02-05

  Ärendenummer
  RS 2018/1073

Regionstab HR

Utredning av betänkande Framtidens 
specialistsjuksköterska- ny roll, nya möjligheter (SOU 
2018:77)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på utredning av 
betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter 
(SOU, 2018:77) 

Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över utredning av 
betänkande Framtidens specialistsjuksköterska.
Utredningen har bland annat till syften att se över specialistutbildningen för 
sjuksköterskor för att framtida utbildning ska möta hälso- och sjukvårdens 
förändrade behov. Av de tidigare elva inriktningarna föreslår utredningen att 
specialiseringarna mot operation, anestesi och intensivvård kvarstår. 
Utredningen föreslår vidare att avancerad klinisk specialistsjuksköterska 
införs som reglerat yrke. Därutöver föreslås att högskolor och universitet, 
ska tillhandahålla ett ökat utbud av fristående kurser. Utredningen föreslår 
också att det ska införas lagkrav på fortbildning för de yrkesgrupper som 
utredningen avser. 

Sammanfattningsvis anser Region Kalmar län att fler inriktningar bör 
kvarstå som specialistutbildning, exempelvis psykiatri, barn- och ungdom, 
ambulans och distriktsvård. En fortsatt utredning bör göras kring vilka 
specialistutbildningar som ska finnas.

Införande av avancerad klinisk specialistsjuksköterska måste, enligt Region 
Kalmar län föregås av behov och syfte för verksamheten. Att utbilda sig till 
avancerad klinisk specialistsjuksköterska kräver en väl förankrad process 
inom aktuell verksamhet och dess professioner för att skapa förutsättningar 
för det nya yrket. 
Region Kalmar län anser att ett utökat kursutbud för att täcka verksamhetens 
behov är bra men är mer tveksam till förslaget om lagstadgad 
kompetensutveckling. Kursutbudet behöver tas fram i nära samverkan med 
vårdverksamheterna och kan också vara en del i de specialistutbildningar 
som ges framöver. 
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Helen Persson
Personaldirektör

Bilagor
1. Utredning framtidens specialistsjuksköterskor
2. Remiss av Betänkandet av framtidens specialistsjuksköterskor

31



Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

Yttrande
Sida
1 (4)

Datum
2019-01-31
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RS 2018/1073 

Regionstab
HR-enheten

Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkande Framtidens 
specialistsjuksköterska- ny roll, nya möjligheter (SOU 
2018:77)

Region Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande 
Framtidens specialistsjuksköterska- ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Nedan följer Region Kalmar läns synpunkter över utredningen.

Yttrande

En förändrad specialistsjuksköterskeexamen

Utredningen föreslår en ny struktur för specialistsjuksköterskeexamen och 
presenterar fyra olika modeller: 
Modell A nuvarande inriktningar bibehålls 
Modell B avreglera nuvarande utbildningar och införa en 

magisterexamen om 60 hp med viss inriktning 
som varje högskola själv bestämmer. Förslaget 
innebär att yrkesexamen avskaffas, VFU regleras 
inte

Modell C fortsatt reglering av anestesi, intensivvård och 
operation + en fjärde med viss inriktning som är 
öppen

Modell D tretton fasta inriktningar uppdelade inom öppen 
och sluten vård + en viss inriktning som är öppen

Utredningen förordar modell C
Den nya examen ska vara en yrkesexamen på avancerad nivå som uppnås 
efter fullgjorda kurser om 60 högskolepoäng. Den nya examen ska utformas 
som en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för 
specialisering. Av de tidigare elva inriktningarna föreslår utredningen att 
specialiseringarna mot operation, anestesi och intensivvård kvarstår. Övriga 
specialiseringar ges enligt utredningen möjlighet till olika upplägg och mål 
där lärosäten ska ha frihet och ansvar för val av olika vägar till dessa mål. 
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Region Kalmar län har följande synpunkter.
 Fler inriktningar bör kvarstå som specialistutbildning, exempelvis 

psykiatri, barn- och ungdom, ambulans och distriktsvård. En fortsatt 
utredning bör göras kring vilka specialistutbildningar som ska finnas.

 
 För att kvalitetssäkra utbildningarna och för att vara anställningsbar 

nationellt anser Region Kalmar län att utbildningarnas innehåll och 
kvalitét måste säkerställas nationellt och ser med fördel att 
utbildningarna bedrivs både på hel- och halvfart. Efter avslutad 
utbildning måste man vara anställningsbar både inom 
högspecialiserad regionvård och på mindre sjukhus och vårdenheter. 
Region Kalmar län ser VFU som en viktig del i utbildningen och att 
den bör regleras.

 Region Kalmar län håller med utredningen att en översyn av 
examensmålen är viktig men att det behövs inom alla 
specialistutbildningar, inte enbart de som utredningen föreslagit. En 
del av specialistutbildningarna kan förslagsvis ha en gemensam bas 
innan man kompletterar med valbara kurser inom respektive 
specialisering. Detta ger möjlighet att möta verksamhetens behov 
lokalt. 

Kraven för tillträde till specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningen föreslår att varje lärosäte har att besluta om särskild behörighet 
för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildning. 

Region Kalmar län har följande synpunkter:
 Krav på arbetslivserfarenhet är viktig för att bättre kunna 

tillgodogöra sig utbildningen på avancerad nivå och också för att 
medarbetaren ska välja den inriktning de faktiskt är intresserade av 
och kommer att vilja arbeta med över tid. 

 Förkravet på arbetslivserfarenhet bör också sannolikt förkorta 
introduktionen vid en specialistanställning då de under sin anställning 
före specialistutbildning hunnit utveckla sin yrkesroll. 
Specialistutbildningen är också en kompetens- och karriärmöjlighet 
för anställda medarbetare. 

Fortsatt statligt ansvar för specialistsjuksköterskeutbildningen
Utredningen föreslår att staten ska vara fortsatt ansvarig för 
specialistsjuksköterskeutbildningarna.

 Region Kalmar län håller med utredningen om att staten ska vara 
fortsatt ansvarig och att de ska bedrivas i form av 
högskoleutbildning. Utbildningarna kan då utvärderas och 
kvalitetssäkras på nationell nivå.
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Avancerad klinisk specialistsjuksköterska införs som nytt reglerat yrke

Utredningen föreslår att avancerad klinisk specialistsjuksköterska införs som 
reglerat yrke. Yrkesexamen innefattar 120 hp och kravet för antagning 
föreslås att vara legitimation som sjuksköterska.

Region Kalmar län lämnar följande synpunkt.
 Införande av avancerad klinisk specialistsjuksköterska måste föregås 

av behov och syfte för verksamheten. Frågan har tidigare 
aktualiserats lokalt i länet och behov kan finnas inom vissa 
verksamheter. Möjligheten att utbilda sig till avancerad klinisk 
specialistsjuksköterska kan vara bra för både vårdverksamheten och 
som karriärutveckling för den enskilda sjuksköterskan. 
Arbetsuppgifter och rollfördelning måste tydliggöras eftersom 
förskjutning av arbetsuppgifter från andra professioner innefattas i 
den nya tjänsten som avancerad klinisk specialistsjuksköterska. Att 
utbilda sig till avancerad klinisk specialistsjuksköterska kräver en väl 
förankrad process inom aktuell verksamhet och dess professioner för 
att skapa förutsättningar för det nya yrket. 

Krav på fortbildning
Utredningen föreslår att högskolor och universitet, ska tillhandahålla ett ökat 
utbud av fristående kurser. Utredningen föreslår också att det ska införas 
lagkrav på fortbildning för de yrkesgrupper som utredningen avser. 

Region Kalmar län har följande synpunkter.
 Ett utökat kursutbud för att täcka verksamhetens behov är bra men 

mer tveksamt är förslaget om lagstadgad kompetensutveckling. 
Region Kalmar län arbetar med att definiera nyckelkompetenser och 
systematiskt kartlägga kompetensutvecklingsbehoven anpassad efter 
verksamhetens behov och utveckling. Kursutbudet behöver därför tas 
fram i nära samverkan med vårdverksamheterna och kan också vara 
en del i de specialistutbildningar som ges framöver. 

Vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning (VULF-avtal)
Utredningen föreslår ett avtal motsvarande Avtal om läkarutbildning och 
forskning (ALF-avtalet) för utbildningar till specialistsjuksköterska och 
avancerad klinisk specialistsjuksköterska. Grundutbildning föreslås inte ingå 
i VULF-avtalet.

Region Kalmar län lämnar följande synpunkter.
 Utredningens förslag om ett VULF-avtal är bra för en ökad 

finansiering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där 
ersättningsnivåerna idag inte motsvarar kostnaderna. 

 Forskningsområdet har utvecklats inom vårdvetenskap och bör få 
mer jämlika förutsättningar i förhållande till andra 
vetenskapsområden, exempelvis medicin. Ett avtal borde också öka 
möjligheten till fler förenade anställningar som önskas inom Region 
Kalmar län. 
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 Grundutbildning anser Region Kalmar län bör ingå i VULF-avtalet. 
Även detta för att skapa mer jämlika förutsättningar i jämförelse med 
det medicinska området.

 Antalet VFU platser bedöms inte påverkas nämnvärt av ett nytt avtal. 
Det finns idag ett stort intresse att ta emot 
specialistutbildningsstudenter i Region Kalmar län och 
verksamheterna gör det i den utsträckning de har möjlighet. 

 Antalet studenter måste anpassas för att det ska bli en kvalitet på 
VFU-placeringen och för att möjlighet att koppla ihop ny teoretisk 
kunskap med praktik ska få utrymme i vårdverksamheten under 
patientsäkra förutsättningar där också möjligheten till handledare är 
viktigt. 

Samverkan på nationell nivå
Region Kalmar län håller med utredningen att en nationell samverkan är 
viktig. Det är viktigt att strategiskt arbete med kompetensbehov, fördelning 
av utbildningsplatser och kvalitetsfrågor rörande dessa utbildningar sker 
nationellt.

En samordning av utbildningarnas mål, kriterier och bedömningsinstrument 
är viktig för att kvalitetssäkra både teoretisk utbildning och 
verksamhetsförlagd utbildning. 

En samverkan mellan lärosäten behövs också regionalt, kring 
dimensionering och planering av olika utbildningar. Det är viktig för att få 
en spridning och för att säkerställa att antal sökanden till utbildningar blir 
tillräckligt. Det är avgörande att kunna erbjuda utbildningsmöjlighet på 
distans med digitala lösningar för de specialistutbildningar som finns på ett 
fåtal universitet.

Förändrad examensbeskrivning för barnmorskeutbildningen
Utredningen lämnade inga förslag till förändrad examensbeskrivning och 
Region Kalmar län anser att det är bra att förkunskaperna är legitimerad 
sjuksköterska innan påbyggnadsutbildningen till barnmorska.

Specialiströntgensjuksköterskeexamen
Utredningen lämnade inga förslag till införande av 
specialiströntgensjuksköterskeexamen utan hänvisar till fortsatt utredning.
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Regionstab Hållbarhet och säkerhet

Remissvar ”Kompletteringar till den nya 
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet 
”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”. 
Region Kalmar län ser positivt på de kompletteringar som föreslås i 
betänkandet. 
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.

Bakgrund
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
Säkerhetsskyddslagen skyddar verksamheter som har betydelse för Sveriges 
säkerhet ur ett nationellt perspektiv. Många verksamheter kan vara 
samhällsviktiga utan att de för den sakens skull anses som säkerhetskänsliga 
i säkerhetsskyddslagens mening. 2018 antog riksdagen en ny 
säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen 
bygger på de förslag som lämnades i betänkandet ”En ny säkerhetsskyddslag 
(SOU 2015:25)” och uppdraget har varit att komplettera de förslag som 
lämnades där, bl.a.

 Kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsklassificerade 
uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i 
samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan 
verksamhet samt föreslå förebyggande åtgärder

 Föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen

 Föreslå hur ändamålsenlig tillsyn enligt 
säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad

 Analysera och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att ingå 
säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser med utomstående som 
berör den säkerhetskänsliga verksamheten
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Yttrande 
Region Kalmar län ser positivt på de kompletteringar som föreslås i 
betänkandet. 
Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas och innebär att landsting 
och regioner som avser att genomföra en upphandling och ingå avtal om 
varor, tjänster eller byggentreprenader i vissa fall är skyldiga att ingå ett 
säkerhetsskyddsavtal med leverantören, i avtalet ska det anges hur kraven på 
säkerhetsskydd ska tillgodoses. 
Den utvidgade skyldigheten innebär att den som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal så snart verksamhetsutövaren 
avser att genomföra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda någon annan 
form av samverkan eller samarbete med utomstående part då denna kan få 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 
konfidentiellt eller högre eller där den utomstående parten kan få tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet. 
Utredningen föreslår ett antal förebyggande åtgärder som kan aktualiseras 
vid förfaranden med utomstående parter. Åtgärderna benämns 
kontrollstationer och handlar om särskild säkerhetsbedömning och 
lämplighetsprövning, det innebär att kunna identifiera vilka uppgifter och 
verksamhet som kräver säkerhetsskydd och om det planerade förfarandet är 
lämpligt utifrån säkerhetssynpunkt. Samråd, förelägganden och förbud, 
innebär att verksamhetsutövare som planerar att inleda ett förfarande i vissa 
fall ska samråda med tillsynsmyndigheten. 
Den sista kontrollstationen är en ”nödbroms” som innebär möjlighet för 
tillsynsmyndigheten att ingripa mot ett pågående förfarande om det är 
olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt. Förtydligande krav på uppföljning 
föreslås då säkerhetsskyddsavtal ingåtts och ger verksamhetsutövaren både 
rätt och skyldighet att revidera säkerhetsskyddsavtalet på grund av ändrade 
förhållanden. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten föreslås vara 
samordningsmyndigheter med ansvar att följa upp, utvärdera och utveckla 
tillsynsarbetet. Det föreslås att det är lämpligt att införa regler om att 
tillsynsmyndigheten kan besluta om sanktionsavgift istället för 
straffsanktioner då verksamhetsutövare överträtt bestämmelserna. Förslag 
lämnas också på skärpta krav på uppdatering av säkerhetsskyddsanalys och 
en förtydligad koppling mellan säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning 
och att säkerhetsskyddschefens roll förtydligas. 

Johanna Schelin
Hållbarhetschef
0703-277457
Johanna.schelin@regionkalmar.se

Helena Berglund
Beredskapsplanerare
072-5448187
Helena.berglund@regionkalmar.se

43



SOU 2018:82

Betänkande av Utredningen om vissa  
säkerhetsskyddsfrågor

Stockholm 2018

Kompletteringar till den  
nya säkerhetsskyddslagen 
 

44



SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB  
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför 
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). 
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.  
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2018

ISBN 978-91-38-24878-2
ISSN 0375-250X

45



 

 

Till statsrådet och chefen 
för Justitiedepartementet 

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillkalla en särskild ut-
redare med uppdrag att överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslag-
stiftningen (dir. 2017:32). Förslagen skulle komplettera de förslag 
som lämnats i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). 
Genom tilläggsdirektiv den 18 januari 2018 utökades utredningens 
uppdrag och utredningstiden förlängdes till den 31 oktober 2018 
(dir. 2018:2).  

F.d. lagmannen Stefan Strömberg förordnades som särskild utredare 
den 2 maj 2017. 

Förordnade sakkunniga under hela utredningstiden har varit nu-
mera kanslirådet Dan Leeman (Justitiedepartementet), kanslirådet Mia 
Persson (Försvarsdepartementet), ämnesrådet Margareta Gårdmark-
Nylén (Näringsdepartementet) och kanslirådet Mats Rundström (Fi-
nansdepartementet).  

Förordnade experter under hela utredningstiden har varit överste 
Anders Edholm (Försvarsmakten), strategiska experten Jesper Rikala 
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direktiv (EU) 2016/1148 av 
den 6 juli 2016 om åtgärder för 
en hög gemensam nivå på säker-
het i nätverks- och informa-
tionssystem i hela unionen  

NIS-lagen lagen (2018:1174) om informa-
tionssäkerhet för samhällsviktiga 
och digitala tjänster 

Nya säkerhetsskyddslagen Säkerhetsskyddslag (2018:585) 
Nya 
säkerhetsskyddsförordningen 

(Säkerhetsskyddsförordning 
(2018:658) 

PMFS Polismyndighetens 
författningssamling 

Verksamhetsutövare En offentlig eller enskild aktör 
som bedriver verksamhet som 
omfattas av säkerhetsskydds-
lagen 
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Sammanfattning 

Vad är säkerhetsskydd 

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verk-
samheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter. Säkerhetsskyddslagen skyddar verksamheter som har bety-
delse för Sveriges säkerhet ur ett nationellt perspektiv. Detta innebär 
att många verksamheter kan vara samhällsviktiga utan att de för den 
sakens skull anses som säkerhetskänsliga i säkerhetsskyddslagens 
mening. Det handlar alltså om skydd för de allra mest skyddsvärda 
verksamheterna mot i första hand antagonistiska angrepp. Säkerhets-
skydd avser också verksamhet som omfattas av ett för Sverige förplikt-
ande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 

Vårt uppdrag 

Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som 
träder i kraft den 1 april 2019 (rskr. 2017/18:289, SFS 2018:585). Sam-
tidigt träder säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) i kraft. I betänk-
andet kallar vi lagen och förordningen för nya säkerhetsskyddslagen 
respektive nya säkerhetsskyddsförordningen. Den hittills gällande 
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) kallar vi för gamla säkerhetsskyddslagen respektive gamla 
säkerhetsskyddsförordningen.  

Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som läm-
nades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). Vi har 
i uppdrag att i vissa delar komplettera de förslag som lämnades där. 
Vi ska lämna fullständiga författningsförslag, men inte överväga änd-
ringar i grundlag. Vi ska bl.a.  
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– kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för 
risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse 
av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, 
t.ex. tillståndsprövning, 

– föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen,  

– föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslag-
stiftningen ska vara utformad, och 

– analysera och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att 
ingå säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser med utomstå-
ende som berör den säkerhetskänsliga verksamheten. 

Våra huvudsakliga förslag sammanfattas i det följande.  

Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas 

Skyddet ska upprätthållas oavsett var verksamheten bedrivs 

En grundläggande princip inom säkerhetsskyddet är att de intressen 
som lagstiftningen slår vakt om bör ha samma skydd oavsett om 
verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda. Bestämmel-
serna om säkerhetsskyddsavtal är ett uttryck för denna princip. En-
ligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen ska statliga myndigheter, 
kommuner och landsting som avser att genomföra en upphandling 
och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader i vissa 
fall vara skyldiga att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören. 
I avtalet ska det anges hur kraven på säkerhetsskydd ska tillgodoses. 
Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal kommer enligt reglerna 
att gälla även för enskilda verksamhetsutövare i motsvarande situa-
tioner. En utgångspunkt för våra resonemang om en utvidgad skyl-
dighet att ingå säkerhetsskyddsavtal är att informationens eller verk-
samhetens skydd ska upprätthållas när en aktör som bedriver säker-
hetskänslig verksamhet avser att ge någon utomstående tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt till säkerhets-
känslig verksamhet. 
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Det finns situationer där avsaknaden av säkerhetsskyddsavtal 
kan medföra negativa konsekvenser 

Det finns situationer där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet exponeras för utomstå-
ende, men där det inte finns någon skyldighet att ingå säkerhets-
skyddsavtal. Ett exempel på detta kan vara olika former av samarbeten 
och samverkan som inte handlar om anskaffning av varor, tjänster 
eller byggentreprenader. Ett annat exempel kan vara situationer där 
det är leverantörens och inte beställarens skyddsvärden som behöver 
skyddas. Regleringen om säkerhetsskyddsavtal omfattar inte sådana 
fall, utan utgår ifrån att det är beställaren som ställer krav på säker-
hetsskydd hos en leverantör. Det finns också situationer där det är 
oklart om det gäller krav på säkerhetsskyddsavtal. 

Om det inte ställs krav på säkerhetsskyddsavtal i alla relevanta 
situationer där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt 
säkerhetskänslig verksamhet kommer att exponeras för utomstå-
ende, ökar sannolikheten för att motparten inte vidtar de säkerhets-
skyddsåtgärder som behövs. Detta gäller även om den utomstående 
parten också bedriver säkerhetskänslig verksamhet och därmed om-
fattas av säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Avsaknad av säkerhets-
skyddsavtal kan ytterst leda till skada för Sveriges säkerhet.  

Skyldigheten bör gälla i betydligt fler situationer  

Vi föreslår att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas på 
så sätt att den också ska gälla för andra förfaranden än upphandlingar 
och andra anskaffningar. Den utvidgade skyldigheten innebär att 
den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövaren) 
ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal så snart verksamhetsutövaren avser 
att genomföra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda någon annan 
form av samverkan eller samarbete med en utomstående part, om 
förfarandet  

1. innebär att den utomstående parten kan få tillgång till säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfi-
dentiell eller högre, eller  
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2. i övrigt avser eller kan ge den utomstående parten tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet. 

Förfaranden mellan statliga myndigheter undantas 

Vi bedömer att det inte finns något påtagligt behov av att statliga 
myndigheter som samverkar eller samarbetar om något annat än en 
anskaffning ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal och att 
en sådan skyldighet dessutom skulle ha nackdelar. Vi föreslår därför 
att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal inte ska gälla samarbeten 
och samverkan mellan två eller flera statliga myndigheter som avser 
något annat än en anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader.  

Regeringen kan föreskriva och besluta om undantag 

Vi anser vidare att regeringen bör kunna föreskriva om undantag 
från skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal, t.ex. när det gäller 
anskaffning mellan vissa myndigheter, och besluta om undantag i 
enskilda fall. Vi föreslår därför ett bemyndigande i dessa avseenden. 
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Figur 1.1 Skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal 

Förebyggande åtgärder i samband med utkontraktering, 
upplåtelse och vissa andra förfaranden 

Utvecklingsbehovet 

Vår kartläggning visar att det finns flera brister i säkerhetsskydds-
arbetet som bl.a. yttrar sig vid utkontraktering av säkerhetskänslig 
verksamhet men också vid vissa upplåtelser och andra förfaranden 
där utomstående involveras i den säkerhetskänsliga verksamheten. 
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Vissa av bristerna gäller säkerhetsskyddet generellt, t.ex. att verksam-
hetsutövaren inte tillämpar säkerhetsskyddsreglerna eller har bristande 
kunskap om sina skyddsvärden. Sådana brister accentueras när verk-
samhetsutövaren utkontrakterar en del av den säkerhetskänsliga verk-
samheten eller på annat sätt kopplar in utomstående i verksamheten. 
Andra brister handlar specifikt om olika förfaranden där utomstå-
ende involveras i den säkerhetskänsliga verksamheten, däribland ut-
kontraktering och upplåtelse men också andra förfaranden. Bristerna 
handlar om att man inte alltid prövar om förfarandet är lämpligt eller 
att det är svårt att pröva lämpligheten, att säkerhetsskyddsavtal kan 
vara bristfälliga, att man inte följer upp förfarandet medan det pågår 
och att det saknas tillräckliga möjligheter för samhället att ingripa 
mot förfaranden som är olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt.  

En bred ansats 

Med utgångspunkt i kartläggningen av utvecklingsbehovet föreslår 
vi ett antal förebyggande åtgärder som inte enbart är inriktade på 
utkontraktering och upplåtelse, utan som kan aktualiseras även vid 
vissa andra förfaranden med utomstående parter. Vi har delat upp 
åtgärderna i steg, som vi kallar kontrollstationer. Förslagen i de första 
två kontrollstationerna bygger delvis på bestämmelserna i 2 kap. 6 § 
nya säkerhetsskyddsförordningen. Förslagen går ut på följande. 

Kontrollstation 1 – Särskild säkerhetsbedömning  
och egen lämplighetsprövning 

Den första kontrollstationen gäller för den som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet och som avser att genomföra ett förfarande som 
kräver säkerhetsskyddsavtal. Innan förfarandet inleds ska verksam-
hetsutövaren genom en särskild säkerhetsbedömning identifiera vilka 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig 
verksamhet i övrigt som den utomstående parten kan få tillgång till 
och som kräver säkerhetsskydd. Med utgångspunkt i den särskilda 
säkerhetsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhets-
utövaren pröva om det planerade förfarandet är lämpligt från säker-
hetsskyddssynpunkt (lämplighetsprövning).  
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Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att det plane-
rade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt, får det 
inte inledas. Detta anges uttryckligen i regleringen. Den särskilda 
säkerhetsbedömningen och lämplighetsprövningen ska dokumenteras. 

Kontrollstation 2 – Samråd, förelägganden och förbud 

Den andra kontrollstationen går bl.a. ut på att verksamhetsutövare 
som planerar att inleda ett förfarande i vissa fall ska samråda med 
tillsynsmyndigheten. Samrådsskyldigheten gäller om det planerade 
förfarandet innebär krav på säkerhetsskyddsavtal, och 

1. innebär att den utomstående parten kan få tillgång till eller möj-
lighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säker-
hetsskyddsklassen hemlig eller högre utanför verksamhetsutöv-
arens lokaler,  

2. utgör en upplåtelse som kan ge den utomstående parten tillgång 
till säkerhetskänslig verksamhet i övrigt av motsvarande betydel-
se för Sveriges säkerhet, eller 

3. ger den utomstående parten tillgång till informationssystem utan-
för verksamhetsutövarens lokaler och åtkomst till systemen kan 
medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 

I den andra kontrollstationen ingår även en möjlighet för tillsyns-
myndigheten att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder 
enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. Om ett föreläggande inte följs eller om tillsyns-
myndigheten bedömer att det planerade förfarandet är olämpligt från 
säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får 
tillsynsmyndigheten besluta att verksamhetsutövaren inte får genom-
föra det planerade förfarandet. Ett föreläggande eller förbud får bara 
beslutas om skälen för åtgärden uppväger den skada eller annan olägen-
het som åtgärden medför för allmänna eller enskilda intressen. 

Vi föreslår att ett föreläggande ska få överklagas till Förvaltnings-
rätten i Stockholm, varvid tillsynsmyndigheten bör vara motpart. 
Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till kammarrätten. 
Ett förbud föreslås få överklagas till regeringen. Enskilda kan begära 
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att regeringens beslut prövas enligt lagen (2006:304) om rättspröv-
ning av vissa regeringsbeslut. 

Förslagen bygger på att verksamhetsutövaren själv är skyldig att 
initiera samrådet. Det kan dock förekomma att en verksamhetsutövare 
försummar att göra det, antingen medvetet eller av förbiseende. Vi före-
slår därför att även tillsynsmyndigheten ska kunna ta initiativ till samråd 
om förutsättningarna för samrådsskyldighet är uppfyllda. 

Kontrollstation 3 

Den tredje kontrollstationen är en sorts ”nödbroms”, som innebär 
en möjlighet för tillsynsmyndigheten att ingripa mot ett pågående 
förfarande, t.ex. en pågående utkontraktering eller ett annat pågå-
ende samarbete. Om ett sådant pågående förfarande som omfattas 
av ett krav på säkerhetsskyddsavtal är olämpligt från säkerhetsskydds-
synpunkt, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren 
eller den utomstående parten i förfarandet att vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Före-
läggandet kan bl.a. innebära ett krav på att hela eller delar av för-
farandet ska upphöra. Ett föreläggande får bara beslutas om skälen för 
åtgärden uppväger den skada eller annan olägenhet som åtgärden 
medför för allmänna eller enskilda intressen.  

Föreläggandet får förenas med vite och får överklagas till regeringen. 

Förtydligade krav på uppföljning 

Det är av stor vikt att verksamhetsutövare följer upp pågående ut-
kontrakteringar och andra pågående samarbeten och förfaranden där 
det har ingåtts ett säkerhetsskyddsavtal. Vi föreslår därför bestäm-
melser som går ut på att verksamhetsutövaren har både rätt och skyl-
dighet att revidera säkerhetsskyddsavtalet om det krävs på grund av 
ändrade förhållanden.  
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Figur 1.2 Förfarandet vid utkontraktering, upplåtelse och vissa andra 
förfaranden 

Förebyggande åtgärder i samband med överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet och egendom med 
betydelse för Sveriges säkerhet 

Utvecklingsbehovet 

Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och egendom som har 
betydelse för Sveriges säkerhet kan medföra sårbarheter för Sveriges 
säkerhet. Till skillnad från andra förfaranden så som utkontraktering 
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och upplåtelse innebär överlåtelser dessutom att den som tidigare 
bedrivit verksamheten förlorar möjligheten att påverka hur den 
säkerhetskänsliga verksamheten och de säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifterna kommer att användas efter överlåtelsen. Det är proble-
matiskt att det inte finns någon uttrycklig skyldighet för verksam-
hetsutövaren att pröva lämpligheten av en överlåtelse av hela eller 
delar av verksamheten eller av egendom i verksamheten som har bety-
delse för Sveriges säkerhet. Det är även problematiskt att det inte 
finns några möjligheter för samhället att ingripa mot överlåtelser 
som är olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt. 

Kontrollstation 1 och 2 tillämpas även vid vissa överlåtelser 

Vi föreslår att kontrollstation 1 och 2 ska gälla även när en verksam-
hetsutövare som omfattas av säkerhetsskyddslagen avser att överlåta  

1. hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller 

2. någon egendom i den säkerhetskänsliga verksamheten som har 
betydelse för Sveriges säkerhet eller för ett för Sverige förplikt-
ande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.  

Om dessa förutsättningar är uppfyllda ska verksamhetsutövaren alltså 
genomföra en särskild säkerhetsbedömning och lämplighetspröv-
ning och därefter samråda med tillsynsmyndigheten, som får före-
lägga överlåtaren att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och 
de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Om ett 
föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att 
överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt även om ytter-
ligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att överlåtel-
sen inte får genomföras. En skillnad i förhållande till utkontraktering, 
upplåtelse och vissa andra förfaranden är att samrådet vid överlåtelse 
även får avslutas med ett föreläggande som innebär att överlåtelsen 
endast får genomföras på vissa villkor, vid påföljd att överlåtelsen 
annars är ogiltig. 

Vi föreslår vidare att kontrollstation 2 ska gälla även den som av-
ser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet. 
Skälet är bl.a. att det annars blir för lätt att kringgå reglerna. Kraven 
föreslås dock inte gälla i fråga om den som avser att överlåta aktier i 
publika aktiebolag. 
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Även här föreslår vi att ett föreläggande ska få överklagas till För-
valtningsrätten i Stockholm, varvid tillsynsmyndigheten bör vara 
motpart, och att förbud ska få överklagas till regeringen. Prövnings-
tillstånd bör krävas vid överklagande av förvaltningsrättens beslut.  

Liksom när det gäller utkontraktering m.m. förslår vi att det är 
den samrådsskyldige som ska inleda samrådet, men att det ska vara 
tillåtet för tillsynsmyndigheten att initiera samrådet om förutsätt-
ningarna för samrådsskyldighet är uppfyllda. 

Vissa överlåtelser anses ogiltiga 

Vi föreslår att en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet eller 
egendom ska vara ogiltig om den har genomförts trots att tillsyns-
myndigheten förbjudit överlåtelsen. Samma sak föreslås gälla om 
samrådet har avslutats med ett föreläggande vid påföljd av ogiltighet 
och överlåtelsen genomförts i strid med de villkor som ställts upp i 
föreläggandet. 

Om en samrådspliktig överlåtelse har genomförts utan samråd 
och förutsättningarna för ett förbud enligt kontrollstation 2 är upp-
fyllda, föreslår vi att tillsynsmyndigheten ska kunna förbjuda över-
låtelsen i efterhand. Även i det fallet föreslår vi att överlåtelsen ska 
anses ogiltig. 

Om en överlåtelse är ogiltig föreslår vi att tillsynsmyndigheten 
ska ha en möjlighet att meddela de förelägganden mot överlåtaren och 
förvärvaren som behövs för att förhindra skada för Sveriges säkerhet, 
och att förena föreläggandet med vite. 

Vi föreslår att förelägganden och förbud som nu avses ska få över-
klagas till regeringen. 

En ändrad anmälningsplikt 

Vi föreslår att anmälningsplikten i 2 kap. 9 § första stycket nya säker-
hetsskyddsförordningen vid överlåtelser av säkerhetskänslig verk-
samhet upphävs till följd av våra förslag om samråd. Vi föreslår vidare 
att denna ersätts av en anmälningsplikt för en verksamhetsutövare 
som får kännedom om att någon annan än verksamhetsutövaren pla-
nerar att överlåta eller har överlåtit verksamheten eller sådan egen-
dom i verksamheten som har betydelse för Sveriges säkerhet eller för 
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ett för Sverige förpliktande åtagande om säkerhetsskydd. Verksamhets-
utövaren ska i ett sådant fall skyndsamt anmäla förhållandet till till-
synsmyndigheten. 

Figur 1.3 Förfarandet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet  
och viss egendom 
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Figur 1.4 Överlåtelse som genomförts utan samråd 

Tvångsåtgärder 

Som har framgått i det föregående föreslår vi att tillsynsmyndigheten 
under vissa förhållanden ska kunna besluta om förelägganden och 
förbud i samband med utkontraktering, upplåtelse, överlåtelse och 
vissa andra förfaranden. Om ett sådant förbud eller föreläggande 
meddelats, föreslår vi att tillsynsmyndigheten även ska kunna ansöka 
om att Stockholms tingsrätt beslutar om sådana tvångsåtgärder som 
avses i 15 kap. 1–3 §§ rättegångsbalken, dvs. bland annat kvarstad. 

Ti
lls

yn
sm

yn
di

gh
et

en
Få

r i
ng

rip
a 

fö
r a

tt 
fö

rh
in

dr
a 

sk
ad

a

Ti
lls

yn
sm

yn
di

gh
et

en
Gö

r r
et

ro
ak

tiv
 p

rö
vn

in
g 

av
 

frå
ga

n 
om

 fö
rb

ud

FÖ
RB

UD

O
lä

m
pl

ig
t, 

dv
s.

 
fö

rb
ud

 s
ku

lle
 

ha
 m

ed
de

la
ts

Fö
rb

ud
 e

j a
kt

ue
llt

In
ge

n 
åt

gä
rd

 m
ot

 ö
ve

rlå
te

ls
en

, 
m

en
 s

an
kt

io
ns

av
gi

ft 
ka

n 
bl

i 
ak

tu
el

lt 

O
GI

LT
IG

HE
T 

in
trä

de
r

FÖ
RE

LÄ
GG

AN
DE

En
 ö

ve
rlå

te
ls

e 
ge

no
m

fö
rs

 
ut

an
 s

lu
tfö

rt 
sa

m
rå

d

74



Sammanfattning SOU 2018:82 

32 

Ansökan ska kunna beviljas om tvångsåtgärden behövs för att ända-
målet med förbudet eller föreläggandet inte ska motverkas och det 
är proportionerligt med en sådan tvångsåtgärd. En tvångsåtgärd ska 
kunna beslutas även om föreläggandet eller förbudet inte fått laga 
kraft.  

Vidare föreslår vi att följande ska gälla. Tillsynsmyndigheten åläggs 
en skyldighet att genast meddela rätten när syftet med en tvångsåtgärd 
har uppnåtts, eller det av någon annan anledning inte längre finns 
skäl för åtgärden. Rätten ska omedelbart upphäva åtgärden om det 
inte längre finns skäl för den och ska ompröva åtgärden med fyra 
veckors mellanrum. Åtgärden får inte upphävas utan hörande av till-
synsmyndigheten. 

Figur 1.5 Tvångsåtgärder 
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En förbättrad tillsyn med utökade befogenheter 

Utvecklingsbehovet 

Vi har identifierat ett antal brister när det gäller tillsynsverksam-
heten och regleringen av tillsynen på säkerhetsskyddsområdet. Vi 
har till att börja med konstaterat att det inte är definierat och av-
gränsat vad tillsynen syftar till och avser. Ingen myndighet har en 
samlad bild över tillsynen. Vidare saknas det reglering om hur till-
synsmyndigheterna ska utbyta hotinformation med Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten. 

När det gäller själva tillsynen konstaterar vi att tillsyn hittills har 
bedrivits i alltför begränsad omfattning. Vidare anser vi att tillsyns-
myndigheterna saknar de befogenheter som krävs för att de ska kunna 
genomföra en effektiv tillsyn och åstadkomma rättelse. Tillsyns-
kompetensen behöver öka hos många tillsynsmyndigheter och det 
behöver skapas en överblick över vilka tillsynsobjekt som finns inom 
respektive tillsynsområde. 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten  
blir samordningsmyndigheter 

Med utgångspunkt i utvecklingsbehovet föreslår vi att Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten ska vara samordningsmyndigheter. 
I denna roll ligger att de ska ansvara för att följa upp, utvärdera och 
utveckla tillsynsarbetet, i samråd utveckla och tillhandahålla metod-
stöd för tillsyn, verka för erfarenhetsutbyte och förmedla relevant 
hotinformation till tillsynsmyndigheterna.  

En utvecklad tillsynsstruktur 

Vi föreslår även en delvis ny tillsynsstruktur som bygger på att Säker-
hetspolisens och Försvarsmaktens resurser i huvudsak ska läggas på 
ansvaret som samordningsmyndighet och tillsyn över de allra mest 
skyddsvärda verksamheterna. Vi föreslår en tillsynsmyndighet för 
varje sakområde där det typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksam-
het, och bygger valet bl.a. på befintlig sak- och tillsynskompetens. 
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Ett antal myndigheter föreslås få fortsatt ansvar för att bedriva 
tillsyn enligt nya säkerhetsskyddslagen, nämligen Försvarsmakten, 
Säkerhetspolisen, Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen, 
Post- och telestyrelsen samt länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, 
Västra Götalands och Norrbottens län. Vi föreslår också att Försva-
rets materielverk, Finansinspektionen, Statens energimyndighet och 
Strålsäkerhetsmyndigheten blir nya tillsynsmyndigheter. Vidare före-
slår vi att ett antal länsstyrelser inte längre ska bedriva tillsyn, näm-
ligen länsstyrelserna i Blekinge, Dalarnas län, Gotlands län, Gävle-
borg, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Krono-
bergs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmland, Västerbotten, 
Västernorrland, Västmanlands län, Örebro län och Östergötland.  

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kan ta över 
tillsynsansvaret 

Det kan uppstå situationer där det finns ett behov av att Säkerhets-
polisen eller Försvarsmakten utövar tillsyn över ett tillsynsobjekt som 
ligger under någon annan myndighets ordinarie tillsynsansvar. Ett 
exempel kan vara när det på grund av förändrade omständigheter är 
nödvändigt för att snabbt kunna agera och se till att åtgärder vidtas. 
Ett annat exempel kan vara att det inom ramen för ett samrådsför-
farande inför t.ex. en utkontraktering eller överlåtelse av säkerhets-
känslig verksamhet uppmärksammas att ärendet inrymmer särskilt 
känsliga uppgifter som inte bör hanteras av den ordinarie tillsyns-
myndigheten. Vi föreslår därför att Säkerhetspolisen och Försvars-
makten ges möjlighet att ta över tillsynsansvaret över tillsynsobjekt 
som tillhör en annan tillsynsmyndighets ansvarsområde om det finns 
särskilda skäl. När det inte längre finns skäl för övertagandet ska till-
synsansvaret enligt förslaget återgå till tillsynsmyndigheten. 

Tillsynens syfte och innehåll förtydligas 

Det bör även i fortsättningen anges i säkerhetsskyddslagen att till-
synsmyndigheten ska utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos myn-
digheter och andra som lagen gäller för. Möjligheten att utöva tillsyn 
hos den som träffat ett säkerhetsskyddsavtal bör anpassas till våra 
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förslag om att sådana avtal inte bara ska kunna ingås med leveran-
törer utan också med andra utomstående aktörer. Vi föreslår vidare 
att det förtydligas att tillsynen går ut på kontroll av att säkerhets-
skyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
följs. 

Tillsynsmyndigheterna får nya undersökningsbefogenheter 

I syfte att förstärka och effektivisera tillsynen föreslår vi flera nya 
undersökningsbefogenheter och dessutom en informationsskyldig-
het för tillsynsobjekten. Vi föreslår att tillsynsmyndigheten ges rätt att 

– i den omfattning det behövs för tillsynen få tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, som används i 
verksamhet som omfattas av tillsyn,  

– begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genom-
föra tillsynsåtgärder, och 

– förelägga den som står under tillsyn att tillhandahålla information 
och att ge tillträde till lokaler och liknande och att förena före-
läggandet med vite. 

Vi föreslår vidare en uttrycklig skyldighet för den som står under 
tillsyn att på begäran ge tillsynsmyndigheten den information som 
behövs för tillsynen.  

Tillsynsmyndigheten får meddela åtgärdsförelägganden  
för att åstadkomma rättelse 

Vi föreslår att tillsynsmyndigheten ska få besluta de förelägganden 
som behövs för att de som omfattas av tillsyn enligt säkerhetsskydds-
lagen ska fullgöra skyldigheter enligt lagen eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den (åtgärdsföreläggande) och att sådana 
förelägganden ska få förenas med vite. 
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Överklagande 

Vi föreslår att förelägganden som utfärdas i samband med tillsyn ska 
kunna överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm, varvid tillsyns-
myndigheten bör vara motpart. Prövningstillstånd bör krävas vid över-
klagande till kammarrätten. 

Förbättrad överblick över tillsynsobjekten 

Utan en samlad bild över den säkerhetskänsliga verksamhet som be-
drivs inom respektive ansvarsområde är det enligt vår mening inte 
möjligt för tillsynsmyndigheten att planera och bedriva en effektiv 
tillsyn. Vi föreslår därför att den som bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet åläggs en skyldighet att utan dröjsmål anmäla detta till till-
synsmyndigheten, och att även utan dröjsmål anmäla när den säker-
hetskänsliga verksamheten upphör. Som kommer att utvecklas under 
nästa rubrik föreslår vi vidare att underlåtelse att fullgöra anmäl-
ningsplikten beläggs med sanktionsavgift. 

Vidare föreslår vi att tillsynsmyndigheten genom en systematisk 
och regelbunden kartläggning ska identifiera de verksamheter inom 
tillsynsmyndighetens ansvarsområde som omfattas av säkerhets-
skyddslagen och hålla en uppdaterad förteckning över dessa.  

Ett system med sanktioner 

Sanktionsavgift i stället för straffsanktioner 

Vi har övervägt om det bör införas särskilda straffbestämmelser för 
överträdelse av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och de före-
skrifter som meddelats med stöd av den lagen. Vår bedömning är 
dock att det är mer lämpligt att man inför regler om att tillsyns-
myndigheten kan besluta om sanktionsavgift.  
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Sanktionerade överträdelser 

Vi föreslår att tillsynsmyndigheten ska ta ut en sanktionsavgift av 
den verksamhetsutövare som underlåter att  

– anmäla att den säkerhetskänsliga verksamheten bedrivs eller har 
upphört,  

– utföra eller uppdatera en säkerhetsskyddsanalys,  

– vidta säkerhetsskyddsåtgärder,  

– säkerhetsskyddsklassificera uppgifter, 

– kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten eller att 
fullgöra anmälnings- eller rapporteringsplikt,  

– ingå ett säkerhetsskyddsavtal eller som ingår ett säkerhetsskydds-
avtal som är bristfälligt i väsentlig mån, eller 

– utse en säkerhetsskyddschef (se längre fram om våra förslag i fråga 
om en utvidgad skyldighet att ha en sådan chef). 

Vi föreslår också att sanktionsavgift ska tas ut av en verksamhets-
utövare som inleder ett förfarande eller genomför en samrådspliktig 
överlåtelse i strid med ett meddelat förbud eller utan att fullgöra 
samrådsskyldigheten. Detsamma föreslås gälla en verksamhetsutövare 
som genomför en överlåtelse i strid med villkor som meddelats i 
samband med att samrådet avslutades. Vi föreslår vidare att en verk-
samhetsutövare som lämnar oriktiga uppgifter i samband med tillsyn 
eller samråd ska kunna åläggas sanktionsavgift.  

Enligt våra förslag ska sanktionsavgift även tas ut av en aktie- eller 
andelsägare som genomför en överlåtelse utan att fullgöra sin sam-
rådsskyldighet eller i strid med ett meddelat förbud eller villkor, eller 
som lämnar oriktiga uppgifter vid samrådet.  

Sanktionsavgift ska alltid tas ut 

Vi föreslår att regleringen om sanktionsavgifter ska bygga på strikt 
ansvar och att det ska vara obligatoriskt att ta ut sanktionsavgift när 
en bestämmelse i säkerhetsskyddslagstiftningen som kan föranleda 
avgift har överträtts.  
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Sanktionsavgiftens storlek 

Avgiften bör bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljo-
ner kronor. När sanktionsavgiftens storlek bestäms i det enskilda 
fallet föreslår vi att särskild hänsyn ska tas till den skada eller sårbar-
het för Sveriges säkerhet som uppstått till följd av överträdelsen, till 
om den avgiftsskyldige tidigare begått en överträdelse och till de kost-
nader som den avgiftsskyldige undvikit till följd av överträdelsen. Vi 
föreslår att sanktionsavgiften ska kunna efterges helt eller delvis om 
överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn 
till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. 

Hinder mot sanktionsavgift 

Vi föreslår att tillsynsmyndigheten inte ska få ingripa med sank-
tionsavgift om överträdelsen omfattas av ett föreläggande om vite och 
överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. 

Förfarandet vid beslut om sanktionsavgift 

I fråga om förfarandet föreslår vi att följande ska gälla. Sanktions-
avgift får inte beslutas om den som anspråket riktas mot inte har 
getts tillfälle att yttra sig inom två år efter överträdelsen. Ett beslut 
om sanktionsavgift ska delges. Sanktionsavgiften ska betalas till till-
synsmyndigheten inom 30 dagar från det att beslutet om att ta ut 
avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges i 
beslutet. Om sanktionsavgiften inte betalas inom denna tid, ska till-
synsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Vid 
indrivning ska verkställighet få ske enligt utsökningsbalken. En be-
slutad sanktionsavgift ska falla bort till den del beslutet om avgiften 
inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft. 
Sanktionsavgifter ska tillfalla staten. Beslutet överklagas till Förvalt-
ningsrätten i Stockholm, varvid tillsynsmyndigheten är motpart. Pröv-
ningstillstånd bör krävas vid överklagande till kammarrätten. 
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Tre nya kapitel i säkerhetsskyddslagen 

Våra förslag om förebyggande åtgärder i samband med bl.a. utkon-
traktering och överlåtelse är omfattande och bestämmelserna passar 
inte särskilt väl in i något av de befintliga kapitlen i nya säkerhets-
skyddslagen. Vi föreslår därför att det införs ett nytt kapitel, kallat 
2 a kap. Vi föreslår också att det införs ett nytt 4 a kap. om tillsyn 
och ett 4 b kap. om ingripande och sanktioner. 

Övriga förslag 

Vi lämnar även vissa andra förslag, däribland om skärpta krav på upp-
datering av säkerhetsskyddsanalys och en förtydligad koppling mellan 
säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning. Ett viktigt förslag hand-
lar om säkerhetsskyddschefer. Vår kartläggning visar att säkerhets-
skyddsfrågor ofta får en alltför undanskymd roll i verksamheten och 
att andra hänsyn, inte minst ekonomiska sådana, ges en överordnad 
roll. Detta kan bl.a. innebära att säkerhetsskyddsfrågor inte beaktas 
tillräckligt i samband med utkontraktering och andra förfaranden 
där utomstående aktörer involveras i den säkerhetskänsliga verksam-
heten. Vi föreslår därför att alla säkerhetskänsliga verksamheter ska 
ha en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Vi 
föreslår vidare att säkerhetsskyddschefens roll förtydligas och att 
det ställs krav på att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt under-
ställd den person som är ansvarig för verksamhetsutövarens verk-
samhet.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring 
i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

Härigenom föreskrivs beträffande säkerhetsskyddslagen (2018:585)  
dels att 2 kap. 6 och 7 §§, 5 kap. 4 § och rubriken närmast 5 kap. 

4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas tre nya kapitel, 2 a kap., 4 a kap. och 4 b kap. 

och fem nya paragrafer, 2 kap. 1 a, 6 a–6 c §§ och 5 kap. 6 § av följ-
ande lydelse och närmast 5 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse, 

dels att det ska införas nya ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelser av följande lydelse. 

 
Lydelse fr.o.m. den 1 april 2019 Föreslagen lydelse 

2 kap. 
 1 a § 

Den som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet ska utan dröjs-
mål anmäla detta till den myn-
dighet som enligt 4 a kap. 1 § första 
stycket utövar tillsyn över verk-
samheten (tillsynsmyndigheten). 

När den säkerhetskänsliga verk-
samheten upphört ska verksam-
hetsutövaren utan dröjsmål anmäla 
detta till tillsynsmyndigheten. 
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6 § 
Statliga myndigheter, kom-

muner och landsting som avser att 
genomföra en upphandling och 
ingå ett avtal om varor, tjänster 
eller byggentreprenader ska se till 
att det i ett säkerhetsskyddsavtal 
anges hur kraven på säkerhets-
skydd enligt 1 § ska tillgodoses av 
leverantören om  

1. det i upphandlingen före-
kommer säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter i säkerhets-
skyddsklassen konfidentiell eller 
högre, eller 

2. upphandlingen i övrigt av-
ser eller ger leverantören tillgång 
till säkerhetskänslig verksamhet 
av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet.  

Verksamhetsutövaren ska kon-
trollera att leverantören följer säker-
hetsskyddsavtalet. 

Det som anges i första och 
andra styckena gäller även för 
enskilda verksamhetsutövare som 
ingår avtal om varor, tjänster och 
byggentreprenader med utom-
stående leverantörer.  

Den som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet och som avser 
att genomföra en upphandling, 
ingå ett avtal eller inleda någon 
annan form av samverkan eller 
samarbete med en utomstående part 
ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal 
med den utomstående parten om 
förfarandet 

1. innebär att den utomstående 
parten kan få tillgång till säker-
hetsskyddsklassificerade uppgif-
ter i säkerhetsskyddsklassen kon-
fidentiell eller högre, eller 

2. i övrigt avser eller kan ge 
den utomstående parten tillgång 
till säkerhetskänslig verksamhet 
av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet.  

 
 
 
Det som anges i första stycket 

gäller inte samverkan och sam-
arbeten mellan statliga myndig-
heter som avser något annat än en 
anskaffning av en vara, tjänst eller 
byggentreprenad. 

Bestämmelserna om säkerhets-
prövning i 3 kap. får tillämpas när 
ett säkerhetsskyddsavtal har ingåtts. 

 
 6 a § 

I ett säkerhetsskyddsavtal ska 
det anges 

1. hur kraven på säkerhets-
skydd enligt 1 § ska tillgodoses av 
den utomstående parten, och  
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2. att verksamhetsutövaren har 
rätt att revidera säkerhetsskydds-
avtalet om det krävs på grund av 
ändrade förhållanden. 

 
 6 b § 

Den verksamhetsutövare som 
avses i 6 § ska kontrollera att den 
utomstående parten följer säker-
hetsskyddsavtalet och se till att 
säkerhetsskyddsavtalet revideras om 
det krävs på grund av ändrade 
förhållanden. 

  
6 c § 

Vid en verksamhet som om-
fattas av lagen ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte 
är uppenbart obehövligt. 

Säkerhetsskyddschefen ska leda 
och samordna säkerhetsskydds-
arbetet samt kontrollera att verk-
samheten bedrivs i enlighet med 
vad som föreskrivs i denna lag och 
de föreskrifter som meddelats i an-
slutning till lagen. Detta ansvar 
får inte delegeras. 

Säkerhetsskyddschefen ska vara 
direkt underställd den person som 
är ansvarig för verksamhets-
utövarens verksamhet. 

 
7 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsskyddsanalys samt anmäl-
nings- och rapporteringsskyldighet enligt 1 §, säkerhetsskyddsåtgärder 
enligt 2–4 §§, säkerhetsskyddsklassificering enligt 5 § och säkerhets-
skyddsavtal enligt 6 §. 
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 Regeringen får meddela före-
skrifter om undantag från skyldig-
heten att ingå säkerhetsskydds-
avtal enligt 6 § samt i enskilda fall 
besluta om undantag från denna 
skyldighet. 

 
 2 a kap. Skyldigheter och 

befogenheter i samband med 
vissa förfaranden 

 
 Proportionalitet 

 
1 § 

Ett föreläggande eller förbud 
enligt detta kapitel eller en åtgärd 
enligt 12 § får bara beslutas om 
skälen för åtgärden uppväger den 
skada eller annan olägenhet som 
åtgärden medför för allmänna eller 
enskilda intressen.  

 
 Upphandling och vissa andra 

förfaranden 
 

2 § 
Den som bedriver säkerhets-

känslig verksamhet och avser att 
genomföra ett förfarande som inne-
bär ett krav på säkerhetsskydds-
avtal enligt 2 kap. 6 § ska, innan 
förfarandet inleds,  

1. identifiera vilka säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller 
vilken säkerhetskänslig verksam-
het i övrigt som den utomstående 
parten kan få tillgång till och som 
kräver säkerhetsskydd (särskild 
säkerhetsbedömning), och 
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2. med utgångspunkt i den sär-
skilda säkerhetsbedömningen och 
övriga omständigheter pröva om 
det planerade förfarandet är lämp-
ligt från säkerhetsskyddssynpunkt 
(lämplighetsprövning). 

Om lämplighetsprövningen leder 
till bedömningen att det planerade 
förfarandet är olämpligt från säker-
hetsskyddssynpunkt, får det inte 
inledas.  

Den särskilda säkerhetsbedöm-
ningen och lämplighetsprövningen 
ska dokumenteras. 

 
 3 § 

Innan en verksamhetsutövare 
inleder ett förfarande som innebär 
krav på säkerhetsskyddsavtal en-
ligt 2 kap. 6 § ska verksamhets-
utövaren samråda med den myn-
dighet som enligt 4 a kap. 1 § första 
stycket utövar tillsyn över verk-
samhetsutövaren (tillsynsmyndig-
heten), om det planerade förfaran-
det 

1. innebär att den utomstående 
parten kan få tillgång till eller 
möjlighet att förvara säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen hemlig eller 
högre utanför verksamhetsutövar-
ens lokaler,  

2. utgör en upplåtelse som kan 
ge den utomstående parten tillgång 
till säkerhetskänslig verksamhet i 
övrigt av motsvarande betydelse 
för Sveriges säkerhet, eller  
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3. ger den utomstående parten 
tillgång till informationssystem ut-
anför verksamhetsutövarens lok-
aler och åtkomst till systemen kan 
medföra allvarlig skada för Sveriges 
säkerhet. 

Tillsynsmyndigheten får före-
lägga verksamhetsutövaren att vid-
ta åtgärder enligt denna lag och de 
föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. Om ett före-
läggande inte följs eller om till-
synsmyndigheten bedömer att det 
planerade förfarandet är olämpligt 
från säkerhetsskyddssynpunkt även 
om ytterligare åtgärder vidtas, får 
tillsynsmyndigheten besluta att 
verksamhetsutövaren inte får ge-
nomföra det planerade förfaran-
det. Tillsynsmyndigheten får även 
ansöka om tvångsåtgärder enligt 
12 §. 

 
 4 § 

Om förutsättningarna i 3 § 
första stycket är uppfyllda får även 
tillsynsmyndigheten ta initiativ till 
samråd. Bestämmelserna i andra 
stycket samma paragraf gäller då. 

 
 5 § 

Om ett pågående förfarande 
som omfattas av ett krav på säker-
hetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § 
är olämpligt från säkerhetsskydds-
synpunkt, får tillsynsmyndigheten 
förelägga verksamhetsutövaren och 
den utomstående parten i förfar-
andet att vidta de åtgärder som är 
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nödvändiga för att förhindra skada 
för Sveriges säkerhet.  

Föreläggandet får förenas med 
vite. 

Tillsynsmyndigheten får även 
ansöka om tvångsåtgärder enligt 
12 §. 

 
 Överlåtelse av säkerhetskänslig 

verksamhet och viss egendom 
 

6 § 
Det som anges i 2 § om skyl-

dighet göra en särskild säkerhets-
bedömning och lämplighetspröv-
ning gäller också den som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet och 
som avser att överlåta 

1. hela eller någon del av den 
säkerhetskänsliga verksamheten, 
eller  

2. någon egendom i den säker-
hetskänsliga verksamheten som har 
betydelse för Sveriges säkerhet eller 
ett för Sverige förpliktande inter-
nationellt åtagande om säkerhets-
skydd. 

Skyldigheterna enligt första 
stycket ska fullgöras innan ett för-
farande för överlåtelse inleds. Om 
lämplighetsprövningen leder till 
bedömningen att den planerade 
överlåtelsen är olämplig från säker-
hetsskyddssynpunkt, får den inte 
inledas.  
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 7 §  
Om lämplighetsprövningen en-

ligt 6 § leder till bedömningen att 
överlåtelsen får ske, ska verksam-
hetsutövaren samråda med den 
myndighet som enligt 4 a kap. 1 § 
första stycket utövar tillsyn över 
den verksamhet som överlåtelsen 
gäller.  

Tillsynsmyndigheten får före-
lägga verksamhetsutövaren att vid-
ta åtgärder enligt denna lag och de 
föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. Om ett före-
läggande inte följs eller om till-
synsmyndigheten bedömer att över-
låtelsen är olämplig från säkerhets-
skyddssynpunkt även om ytterligare 
åtgärder vidtas, får tillsynsmyn-
digheten besluta att överlåtelsen 
inte får genomföras. Samrådet får 
även avslutas med ett föreläggande 
som innebär att överlåtelsen endast 
får genomföras på vissa angivna 
villkor, vid påföljd att överlåtelsen 
annars är ogiltig. Tillsynsmyndig-
heten får även ansöka om tvångs-
åtgärder enligt 12 §. 

Det som anges i första och 
andra styckena om verksamhets-
utövaren gäller även den som av-
ser att överlåta aktier eller andelar 
i säkerhetskänslig verksamhet, dock 
inte aktier i aktiebolag som är 
publika enligt aktiebolagslagen 
(2005:551). 
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 8 § 
Om förutsättningarna i 7 § 

första eller tredje stycket är upp-
fyllda får även tillsynsmyndig-
heten ta initiativ till samråd. Be-
stämmelserna i andra och tredje 
styckena samma paragraf gäller då. 

 
 9 § 

En överlåtelse är ogiltig om 
den har genomförts i strid med ett 
förbud enligt 7 § eller ett förelägg-
ande enligt samma paragraf som 
meddelats vid påföljd av ogiltighet. 

Om en överlåtelse har gjorts 
utan att samråd skett enligt 7 eller 
8 § och förutsättningarna för ett 
förbud enligt 7 § är uppfyllda, får 
tillsynsmyndigheten i efterhand 
meddela ett sådant förbud. Över-
låtelsen är då ogiltig. 

 
 10 § 

Om en överlåtelse är ogiltig 
enligt 9 § får tillsynsmyndigheten 
meddela de förelägganden mot 
överlåtaren och förvärvaren som 
behövs för att förhindra skada för 
Sveriges säkerhet. Ett sådant före-
läggande får förenas med vite. 

 
 11 § 

En verksamhetsutövare som av-
ser att överlåta hela eller delar av 
den säkerhetskänsliga verksam-
heten ska upplysa förvärvaren om 
att denna lag gäller för verksam-
heten. En sådan upplysning ska 
innehålla en påminnelse om de 
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skyldigheter som enligt 2 kap. 1 § 
gäller för den som är ansvarig för 
en säkerhetskänslig verksamhet. 

 
 Tvångsåtgärder 

 
12 § 

Om det behövs för att ända-
målet med ett förbud eller före-
läggande enligt detta kapitel inte 
ska motverkas får Stockholms tings-
rätt besluta om sådana åtgärder 
som avses i 15 kap. 1–3 §§ rätte-
gångsbalken. Frågan tas upp på 
yrkande av tillsynsmyndigheten. 
En åtgärd får beslutas även om 
föreläggandet eller förbudet inte 
fått laga kraft. 

 
 13 § 

Vid behandlingen av en fråga 
enligt 12 § tillämpar rätten vad 
som gäller när en fråga om åtgärd 
enligt 15 kap. 1, 2 eller 3 § rätte-
gångsbalken uppkommer i en rätte-
gång. 

Ett yrkande får inte bifallas 
utan att motparten har fått tillfälle 
att yttra sig. Om det är fara i 
dröjsmål får dock rätten omedel-
bart bevilja åtgärden till dess annat 
beslutas. 

 
 14 § 

Tillsynsmyndigheten ska genast 
meddela rätten när syftet med en 
tvångsåtgärd enligt 12 § har upp-
nåtts, eller det av någon annan 
anledning inte längre finns skäl för 
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åtgärden. Rätten ska omedelbart 
upphäva en åtgärd som har be-
viljats enligt 12 § om det inte längre 
finns skäl för åtgärden.  

Rätten ska ompröva åtgärden 
med fyra veckors mellanrum.  

Åtgärden får inte upphävas utan 
hörande av tillsynsmyndigheten. 

 
 Tillsynsmyndighetens 

handläggning av samrådsärenden 
 
15 § 

Vid tillsynsmyndighetens hand-
läggning av ärenden om samråd, 
föreläggande och förbud enligt detta 
kapitel gäller inte 12 § förvalt-
ningslagen (2017:900).  

 
 Bemyndigande 

 
16 § 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
handläggningen av ärenden om 
samråd, föreläggande, förbud och 
tvångsåtgärder enligt 3, 4, 6, 7 och 
12 §§. 

 
 4 a kap. Tillsyn 
 
 Tillsynsmyndighetens uppdrag 

 
1 § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska utöva tillsyn över 
säkerhetsskyddet hos myndigheter 
och andra som lagen gäller för.  
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Den myndighet som regeringen 
bestämmer får utöva tillsyn hos 
utomstående aktörer som har in-
gått säkerhetsskyddsavtal och utom-
stående verksamhetsutövare som 
aktören har anlitat inom ramen 
för säkerhetsskyddsavtalet. 

Tillsynsmyndigheten ska utöva 
tillsyn över att denna lag och före-
skrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen följs.  

 
 Tillsynsmyndighetens 

undersökningsbefogenheter 
 
2 § 

Den som står under tillsyn ska 
på begäran tillhandahålla tillsyns-
myndigheten den information som 
behövs för tillsynen.  

 
 3 § 

Tillsynsmyndigheten har i den 
omfattning det behövs för tillsynen 
rätt att få tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen, dock 
inte bostäder, som används i verk-
samhet som omfattas av tillsyn. 

 
 4 § 

Tillsynsmyndigheten får före-
lägga den som står under tillsyn att 
tillhandahålla information och ge 
tillträde enligt 2 och 3 §§.  

Ett sådant föreläggande får för-
enas med vite. 
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 5 § 
Tillsynsmyndigheten får begära 

handräckning av Kronofogde-
myndigheten för att genomföra de 
åtgärder som avses i 2 och 3 §§. 
Vid handräckning gäller bestäm-
melserna i utsökningsbalken om 
verkställighet av förpliktelser som 
inte avser betalningsskyldighet, 
avhysning eller avlägsnande. 

 
 4 b kap. Ingripande  

och sanktioner 
 

 Åtgärdsförelägganden 
 
1 § 

Den myndighet som enligt 
4 a kap. 1 § första stycket utövar 
tillsyn över verksamheten (tillsyns-
myndigheten) får besluta de före-
lägganden som behövs för att de 
som omfattas av tillsyn enligt denna 
lag ska fullgöra skyldigheter enligt 
lagen eller föreskrifter som har med-
delats i anslutning till den.  

Ett föreläggande får förenas med 
vite. 

 
 Sanktionsavgift 

 
2 § 

Tillsynsmyndigheten ska ta ut 
en sanktionsavgift av den verksam-
hetsutövare som  

1. underlåter att göra en an-
mälan enligt 2 kap. 1 a § eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats 
i anslutning till den paragrafen, 
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2. underlåter att utföra eller 
uppdatera en säkerhetsskyddsana-
lys enligt 2 kap. 1 § eller enligt 
föreskrifter som har meddelats i an-
slutning till den paragrafen,  

3. underlåter att vidta säkerhets-
skyddsåtgärder enligt 2 kap. 2–4 §§ 
eller enligt föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till de para-
graferna,  

4. underlåter att säkerhets-
skyddsklassificera uppgifter enligt 
2 kap. 5 §,  

5. underlåter att enligt 2 kap. 
1 § eller föreskrifter som har med-
delats i anslutning till den para-
grafen kontrollera säkerhetsskyddet 
i den egna verksamheten eller att 
fullgöra anmälnings- eller rappor-
teringsplikt, 

6. underlåter att ingå ett säker-
hetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § 
eller som ingår ett säkerhetsskydds-
avtal som är bristfälligt i väsentlig 
mån,  

7. inleder ett förfarande som av-
ses i 2 a kap. 3 § eller genomför en 
överlåtelse som avses i 2 a kap. 7 § 
utan att fullgöra den samrådsskyl-
dighet som följer av respektive 
paragraf,  

8. inleder ett förfarande i strid 
med ett förbud som meddelats med 
stöd av 2 a kap. 3 eller 4 § eller 
genomför en överlåtelse i strid med 
ett förbud eller villkor som med-
delats med stöd av 2 a kap. 7 eller 
8 §,  

97



SOU 2018:82 Författningsförslag 

55 

9. lämnar oriktiga uppgifter i 
samband med tillsyn eller samråd 
enligt de bestämmelser som anges i 
7, eller 

10. underlåter att enligt 2 kap. 
6 c § utse en säkerhetsskyddschef. 

Sanktionsavgift ska även tas ut 
av den som avses i 2 a kap. 7 § 
tredje stycket och som genomför en 
överlåtelse som avses där utan att 
fullgöra sin samrådsskyldighet eller 
i strid med ett förbud eller villkor 
som meddelats med stöd av andra 
stycket samma paragraf eller 8 §, 
eller som lämnar oriktiga uppgifter 
vid samrådet. 

 
 3 § 

En sanktionsavgift ska bestäm-
mas till lägst 5 000 kronor och 
högst 10 000 000 kronor. 

 
 4 § 

När sanktionsavgiftens storlek 
bestäms ska särskild hänsyn tas till 
den skada eller sårbarhet för Sveriges 
säkerhet som uppstått till följd av 
överträdelsen, till om den avgifts-
skyldige tidigare begått en över-
trädelse och till de kostnader som 
den avgiftsskyldige undvikit till 
följd av överträdelsen. 

 
 5 § 

En sanktionsavgift får efterges 
helt eller delvis om överträdelsen 
är ringa eller ursäktlig eller om det 
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annars med hänsyn till omstän-
digheterna skulle vara oskäligt att 
ta ut avgiften. 

 
 6 § 

En sanktionsavgift får inte be-
slutas om överträdelsen omfattas 
av ett föreläggande om vite och 
överträdelsen ligger till grund för 
en ansökan om utdömande av vitet. 

 
 7 § 

En sanktionsavgift får endast 
beslutas om den som avgiften ska 
tas ut av har fått tillfälle att yttra 
sig inom två år från det att över-
trädelsen ägde rum. 

Ett beslut om sanktionsavgift 
ska delges. 

 
 8 § 

En sanktionsavgift ska betalas 
till tillsynsmyndigheten inom 30 da-
gar från det att beslutet om att ta ut 
avgiften har fått laga kraft eller 
inom den längre tid som anges i 
beslutet. 

Om sanktionsavgiften inte be-
talas inom den tid som anges i 
första stycket, ska myndigheten 
lämna den obetalda avgiften för 
indrivning. Bestämmelser om in-
drivning finns i lagen (1993:891) 
om indrivning av statliga ford-
ringar m.m. Vid indrivning får 
verkställighet ske enligt utsöknings-
balken. 

En sanktionsavgift tillfaller sta-
ten. 
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 9 § 

En beslutad sanktionsavgift faller 
bort till den del beslutet om av-
giften inte har verkställts inom fem 
år från det att beslutet fick laga 
kraft. 

5 kap. 
 

Tillsyn Förordnande om att ett beslut  
ska gälla omedelbart 

 
4 § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska utöva tillsyn över 
säkerhetsskyddet hos myndigheter 
och andra som lagen gäller för.  

Den myndighet som regeringen 
bestämmer får utöva tillsyn hos 
leverantörer som har träffat säker-
hetsskyddsavtal. 

Tillsynsmyndigheten får be-
stämma att ett beslut om före-
läggande enligt 2 a kap., 4 a kap. 
eller 4 b kap. denna lag ska gälla 
omedelbart. 

 
 Överklagande 

 
6 § 

Beslut om föreläggande enligt 
2 a kap. 3, 4, 7 och 8 §§, 4 a kap. 
4 § och 4 b kap. 1 § och sanktions-
avgift enligt 4 b kap. 2 § överklagas 
till Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.  

Beslut om förbud enligt 2 a kap. 
3, 4, 7, 8 eller 9 § och föreläggande 
enligt 2 a kap. 5 och 10 §§ över-
klagas till regeringen. 
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När ett beslut som avses i första 
stycket överklagas är tillsynsmyn-
digheten motpart. 

Andra beslut enligt denna lag 
får inte överklagas. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.  
2. Ärenden om samråd som har inletts hos Säkerhetspolisen eller 

Försvarsmakten före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.  
3. Sanktionsavgift får beslutas endast för överträdelser som har 

ägt rum eller pågår efter ikraftträdandet.  
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1.2 Förslag till förordning om ändring 
i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 

dels att 2 kap. 2 och 9 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 2 kap. 1, 5, 6 och 10 §§, 7 kap. 1–3, 8 och 11 §§ ska ha 

följande lydelse och rubriken till 7 kap. ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap. och två nya 

paragrafer, 7 kap. 1 a och 3 a §§, av följande lydelse. 
 

Lydelse fr.o.m. den 1 april 2019 Föreslagen lydelse 

2 kap. 
1 § 

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska enligt 2 kap. 
1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) göra en säkerhetsskyddsanalys.  

Säkerhetsskyddsanalysen inne-
bär att säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter och vad som i 
övrigt behöver ett säkerhetsskydd 
ska identifieras. Vilka delar av 
verksamheten som är skydds-
värda med hänsyn till Sveriges 
säkerhet samt vilka hot och sår-
barheter som finns kopplade till 
detta skyddsvärde ska också identi-
fieras. Säkerhetsskyddsanalysen 
ska även innehålla en bedömning 
av vilka säkerhetsskyddsåtgärder 
som är nödvändiga. Analysen ska 
hållas uppdaterad. 

Säkerhetsskyddsanalysen inne-
bär att säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter och vad som i 
övrigt behöver ett säkerhetsskydd 
ska identifieras. Vilka delar av 
verksamheten som är skydds-
värda med hänsyn till Sveriges 
säkerhet samt vilka hot och sår-
barheter som finns kopplade till 
detta skyddsvärde ska också identi-
fieras. Säkerhetsskyddsanalysen 
ska även innehålla en bedömning 
av vilka säkerhetsskyddsåtgärder 
som är nödvändiga. Analysen ska 
uppdateras åtminstone årligen. 

 
5 § 

En enskild verksamhetsutövare 
som avser att ingå ett säker-
hetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
ska utan dröjsmål anmäla det till 

En enskild verksamhetsutövare 
som avser att ingå ett säker-
hetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
ska utan dröjsmål anmäla det till 
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den tillsynsmyndighet som an-
ges i 7 kap. 1 § första stycket 3–
6. Anmälan syftar till att upp-
märksamma tillsynsmyndigheten 
på eventuellt behov av placering i 
säkerhetsklass och ska också ut-
göra underlag för myndighetens 
arbete med tillsyn över säkerhets-
skyddet. I 5 kap. finns bestäm-
melser om beslut om placering i 
säkerhetsklass samt registerkon-
troll och särskild personutredning. 

den tillsynsmyndighet som an-
ges i 7 kap. 1 § första stycket 3–
13, om det inte föreligger sam-
rådsskyldighet enligt 2 a kap. 3 eller 
7 § samma lag. Anmälan syftar 
till att uppmärksamma tillsyns-
myndigheten på eventuellt be-
hov av placering i säkerhetsklass 
och ska också utgöra underlag 
för myndighetens arbete med 
tillsyn över säkerhetsskyddet. 
I 5 kap. finns bestämmelser om 
beslut om placering i säkerhets-
klass samt registerkontroll och 
särskild personutredning. 

 
6 § 

En statlig myndighet som avser 
att genomföra en upphandling som 
innebär krav på säkerhetsskydds-
avtal enligt 2 kap. 6 § säkerhets-
skyddslagen (2018:585) ska vidta 
de åtgärder som anges i andra 
stycket, om  

1. leverantören kan få tillgång 
till eller möjlighet att förvara 
säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 
hemlig eller högre utanför myn-
dighetens lokaler, eller 

2. leverantören kan få tillgång 
till säkerhetskänsliga informations-
system utanför myndighetens loka-
ler och obehörig åtkomst till syste-
men kan medföra allvarlig skada 
för Sveriges säkerhet.  

 
 

Så snart en fråga om före-
läggande enligt 2 a kap. 5 eller 10 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
eller förbud enligt 2 a kap. 9 § 
andra stycket samma lag aktuali-
seras vid tillsynsmyndigheten ska 
tillsynsmyndigheten underrätta den 
myndighet som är samordnings-
myndighet enligt 7 kap. 1 a §.  

Tillsynsmyndigheten ska, om 
det inte är uppenbart obehövligt, 
ge samordningsmyndigheten möj-
lighet att inom viss tid yttra sig 
innan tillsynsmyndigheten 

1. avslutar ett samråd som av-
ses i 2 a kap. 3 eller 4 § säker-
hetsskyddslagen på något annat sätt 
än genom ett beslut om att för-
farandet inte får genomföras, eller 

2. avslutar ett samråd enligt 
2 a kap. 7 eller 8 § nyss nämnda 
lag. 
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En statlig myndighet som avser 
att genomföra en sådan upphand-
ling ska innan förfarandet inleds  

1. genom en särskild säkerhets-
bedömning identifiera och doku-
mentera vilka säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter eller säker-
hetskänsliga informationssystem 
som leverantören kan få del av och 
som kräver säkerhetsskydd, och  

2. samråda med den myndig-
het som enligt 7 kap. 1 § första 
stycket 1 eller 2 utövar tillsyn över 
den aktuella verksamheten. 

Tillsynsmyndigheten får före-
lägga myndigheten att vidta åtgär-
der enligt säkerhetsskyddslagen 
och de föreskrifter som har med-
delats i anslutning till den lagen. 
Om ett föreläggande inte följs eller 
om tillsynsmyndigheten bedömer 
att säkerhetsskyddslagens krav inte 
kan tillgodoses trots att ytterligare 
åtgärder vidtas, får tillsynsmyn-
digheten besluta att myndigheten 
inte får genomföra upphandlingen. 

Tillsynsmyndigheten får inte 
fatta beslut i frågan innan tiden 
för yttrande har gått ut. 

Vad som sägs i första och andra 
styckena gäller inte för Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten i rollen 
som tillsynsmyndighet. 

 
10 § 

En verksamhetsutövare ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen 
om  

1. en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts,  
2. det inträffat en it-incident i ett informationssystem som verk-

samhetsutövaren är ansvarig för och som har betydelse för säker-
hetskänslig verksamhet och där incidenten allvarligt kan påverka säker-
heten i systemet, eller  

3. verksamhetsutövaren får kännedom eller misstanke om någon 
annan för denne allvarlig säkerhetshotande verksamhet.  
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Om verksamhetsutövaren tillhör Försvarsmaktens tillsynsområde 
enligt 7 kap. 1 § första stycket 1, ska anmälan göras också till För-
svarsmakten. 

 En verksamhetsutövare som får 
kännedom om att någon annan än 
verksamhetsutövaren planerar att 
överlåta eller har överlåtit verk-
samheten eller sådan egendom i 
verksamheten som har betydelse 
för Sveriges säkerhet eller för ett 
för Sverige förpliktande åtagande 
om säkerhetsskydd ska skyndsamt 
anmäla förhållandet till tillsyns-
myndigheten. 

 
7 kap. Tillsyn, föreskrifter  
och rådgivning 

7 kap. Tillsyn, föreskrifter, 
rådgivning och vägledning 

 
1 § 

Tillsyn över säkerhetsskyddet ska utövas av  
1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och För-

svarshögskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdeparte-
mentet,  

2. Säkerhetspolisen när det 
gäller övriga myndigheter, utom 
Justitiekanslern, samt kommuner 
och landsting,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Säkerhetspolisen när det 
gäller domstolarna som inte hör 
till Försvarsdepartementet, Dom-
stolsverket, Åklagarmyndigheten, 
Polismyndigheten, Ekobrottsmyn-
digheten, Kriminalvården, Kust-
bevakningen, Tullverket, Skatte-
verket, Försäkringskassan, Pensions-
myndigheten, Statens servicecenter, 
Riksgäldskontoret, Finansinspek-
tionen, Statens fastighetsverk, In-
spektionen för strategiska produk-
ter, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, Lantmäteriet, 
Post- och telestyrelsen, Transport-
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3. Affärsverket svenska kraft-

nät när det gäller enskilda verk-
samhetsutövare som bedriver el-
försörjningsverksamhet,  

 
 
4. Transportstyrelsen när det 

gäller enskilda verksamhetsut-
övare som bedriver flygtrafiktjänst 
för civil luftfart, flygtrafikled-
ningstjänst för militär luftfart och 
verksamhet som i övrigt är av be-
tydelse för luftfartsskydd, hamn-
skydd och sjöfartsskydd,  

5. Post- och telestyrelsen när 
det gäller enskilda verksamhets-
utövare som bedriver verksamhet 
som avser elektronisk kommu-
nikation och posttjänst, och  

6. länsstyrelserna när det gäller 
enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver andra säkerhetskänsliga 
verksamheter än sådana som anges 
i 3–5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

styrelsen, Affärsverket svenska kraft-
nät, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Statens energimyndighet samt Läns-
styrelserna i Stockholms, Skåne, 
Västra Götalands län och Norr-
bottens län,  

3. Affärsverket svenska kraft-
nät när det gäller enskilda verk-
samhetsutövare inom området el-
försörjning samt för enskilda verk-
samhetsutövare inom området 
dammanläggningar,  

4. Transportstyrelsen när det 
gäller Sjöfartsverket, Trafikverket, 
Luftfartsverket och enskilda verk-
samhetsutövare inom områdena 
civil luftfart, vägtrafik, sjöfart och 
järnväg,  

 
 
5. Post- och telestyrelsen när 

det gäller enskilda verksamhets-
utövare inom områdena elek-
tronisk kommunikation och post-
tjänster, 

6. Försvarets materielverk när 
det gäller enskilda verksamhets-
utövare inom området försvars-
materiel, 

 
7. Finansinspektionen när det 

gäller enskilda verksamhetsutövare 
inom området finansiella företag 
samt för motsvarande utländska 
företag som är etablerade i Sverige, 
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8. Statens energimyndighet när 
det gäller enskilda verksamhets-
utövare inom områdena fjärr-
värme-, naturgas-, olje- och driv-
medelsförsörjning, 

9. Strålsäkerhetsmyndigheten 
när det gäller enskilda verksam-
hetsutövare inom området kärn-
teknisk verksamhet, 

10. Länsstyrelsen i Stockholms 
län när det gäller myndigheter, 
kommuner och landsting som hör 
till Stockholms, Uppsala, Söder-
manlands, Västmanlands, Värm-
lands, Gotlands, Örebro, Dalarnas 
eller Gävleborgs län samt enskilda 
verksamhetsutövare som har sitt 
säte i något av dessa län, om de 
inte hör till någon annan tillsyns-
myndighets tillsynsområde, utom 
Säkerhetspolisen, 

11. Länsstyrelsen i Skåne län 
när det gäller myndigheter, kom-
muner och landsting som hör till 
Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller 
Skåne län och enskilda verksam-
hetsutövare som har sitt säte i 
något av dessa län, om de inte hör 
till någon annan tillsynsmyndig-
hets tillsynsområde, 

12. Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län när det gäller myndig-
heter, kommuner och landsting 
som hör till Hallands, Jönköpings, 
Västra Götalands eller Öster-
götlands län och enskilda verk-
samhetsutövare som har sitt säte i 
något av dessa län, om de inte hör 
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De myndigheter som anges i 

första stycket får inom sitt till-
synsområde utöva tillsyn över 
säkerhetsskyddet hos leveran-
törer som omfattas av ett säker-
hetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585). 
Sådan tillsyn får också avse en-
skilda verksamhetsutövare som 
leverantören har anlitat inom ra-
men för säkerhetsskyddsavtalet. 

till någon annan tillsynsmyndig-
hets tillsynsområde, 

13. Länsstyrelsen i Norrbottens 
län när det gäller myndigheter, 
kommuner och landsting som hör 
till Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens eller Norrbottens län 
och enskilda verksamhetsutövare 
som har sitt säte i något av dessa 
län, om de inte hör till någon 
annan tillsynsmyndighets tillsyns-
område. 

De myndigheter som anges i 
första stycket får inom sitt till-
synsområde utöva tillsyn över 
säkerhetsskyddet hos leveran-
törer och andra utomstående part-
er som omfattas av ett säkerhets-
skyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säker-
hetsskyddslagen (2018:585). Sådan 
tillsyn får också avse verksam-
hetsutövare som den utomstå-
ende parten har anlitat inom ra-
men för säkerhetsskyddsavtalet.  

Justitiekanslern är inte under-
kastad tillsyn. 

 
 Samordningsmyndigheternas 

uppdrag 
 
1 a § 

Säkerhetspolisen och Försvars-
makten ska vara samordnings-
myndigheter. Respektive myndig-
het ska  

1. följa upp, utvärdera och ut-
veckla tillsynsarbetet inom respek-
tive myndighets tillsynsområde,  
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2. i samråd utveckla och till-
handahålla metodstöd för tillsyn,  

3. verka för erfarenhetsutbyte och 
4. förmedla relevant hotinfor-

mation till tillsynsmyndigheterna. 
 

2 § 
Säkerhetspolisen och För-

svarsmakten får utöva tillsyn inom 
de ansvarsområden som anges i 
1 § första stycket 3–6 och andra 
stycket. När sådan tillsyn har ut-
övats ska den som har ansvar för 
tillsynen enligt 1 § underrättas.  

Säkerhetspolisen och För-
svarsmakten får, om det finns sär-
skilda skäl, ta över tillsynsansvaret 
för en verksamhetsutövare inom 
de ansvarsområden som anges i 
1 § första stycket 3–13 och utom-
stående parter som avses i andra 
stycket samma paragraf. När så-
dan tillsyn har utövats ska den 
som har ansvar för tillsynen en-
ligt 1 § underrättas. När det inte 
längre finns skäl för övertagandet 
ska tillsynsansvaret återgå till till-
synsmyndigheten. 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får även utöva tillsyn över 
leverantörer som har uppdrag för flera verksamhetsutövare om leve-
rantörens samlade uppdrag är av stor betydelse för Sveriges säkerhet. 

 
3 § 

Om det vid tillsynen över säkerhetsskyddet konstateras allvarliga 
brister som trots påpekanden inte rättas till, ska Säkerhetspolisen 
eller Försvarsmakten anmäla förhållandet till regeringen. Det gäller 
dock inte brister hos sådana enskilda verksamhetsutövare där vill-
koren för säkerhetsskyddet angetts i ett säkerhetsskyddsavtal.  

Om sådana brister i säker-
hetsskyddet som anges i första 
stycket konstaterats av någon av 
de myndigheter som enligt 7 kap. 
1 § första stycket 3–6 utövar till-
syn, ska myndigheten informera 
Säkerhetspolisen och Försvars-
makten. 

Om sådana brister i säker-
hetsskyddet som anges i första 
stycket konstaterats av någon av 
de myndigheter som enligt 7 kap. 
1 § första stycket 3–13 utövar till-
syn, ska myndigheten informera 
Säkerhetspolisen och Försvars-
makten. 
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 3 a § 
Tillsynsmyndigheten ska ge-

nom systematisk kartläggning iden-
tifiera de verksamheter inom till-
synsmyndighetens ansvarsområde 
som omfattas av säkerhetsskydds-
lagen. Kartläggningen ska genom-
föras regelbundet.  

Tillsynsmyndigheten ska ha en 
aktuell förteckning över myndig-
hetens tillsynsobjekt.  

I fråga om Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten ska skyldigheten 
att kartlägga och hålla en förteck-
ning över tillsynsobjekt enbart gälla 
verksamhetsutövare som myndig-
heten har övertagit tillsynen över 
enligt 2 §. 

 
8 § 

De myndigheter som enligt 
1 § första stycket 3–6 utövar till-
syn över enskilda verksamhets-
utövare får inom sitt respektive 
ansvarsområde meddela före-
skrifter som kompletterar sådana 
föreskrifter som meddelats med 
stöd av 4–5 och 7 §§ av Säker-
hetspolisen, Försvarsmakten och 
Försvarets materielverk. Innan 
en myndighet meddelar före-
skrifter ska myndigheten sam-
råda med Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten. 

De myndigheter som enligt 
1 § första stycket 3–13 utövar till-
syn över enskilda verksamhets-
utövare får inom sitt respektive 
ansvarsområde meddela före-
skrifter som kompletterar sådana 
föreskrifter som meddelats med 
stöd av 4–5 och 7 §§ av Säker-
hetspolisen, Försvarsmakten och 
Försvarets materielverk. Innan 
en myndighet meddelar före-
skrifter ska myndigheten sam-
råda med Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten. 
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11 § 
De myndigheter som utövar 

tillsyn över enskilda verksamhets-
utövare ska inom sina respektive 
ansvarsområden lämna råd om 
säkerhetsskydd. 

De myndigheter som utövar 
tillsyn ska inom sina respektive 
ansvarsområden lämna vägled-
ning om säkerhetsskydd. 

 
 8 kap. Övriga bestämmelser 
 
 1 § 

Bestämmelsen i 3 § förvalt-
ningslagen (2017:900) gäller inte 
vid Säkerhetspolisens handlägg-
ning av ärenden om samråd, före-
lägganden och förbud enligt säker-
hetsskyddslagen (2018:585). Det-
samma gäller i fråga om tillsyn och 
sanktionsavgifter enligt samma lag. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Utredningens uppdrag 

Det övergripande syftet med uppdraget är att i linje med slutsatserna 
i den nationella säkerhetsstrategin stärka förmågan att effektivt och 
samordnat förebygga och möta omedelbara hot mot och utmaningar 
för Sveriges säkerhet. Mer konkret har vi i uppdrag att i vissa delar 
komplettera de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhets-
skyddslag (SOU 2015:25). Det är däremot inte vårt uppdrag att göra 
en fullständig översyn av säkerhetsskyddsreglerna.  

Vårt uppdrag kan delas upp i fyra huvudsakliga delar. Delarna 
beskrivs närmare i det följande. Vi ska i alla dessa delar lämna full-
ständiga författningsförslag. Det ingår dock inte i uppdraget att över-
väga ändringar i grundlag. 

Hur kan man förebygga risker vid utkontraktering, upplåtelse  
och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet?  

Den första delen av uppdraget handlar utkontraktering, upplåtelse 
och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Det är numera van-
ligt att myndigheter lägger ut vissa arbetsuppgifter på entreprenad 
till externa aktörer. Det kan exempelvis handla om driften av myn-
dighetens it-system. Förfarandet kallas ofta för outsourcing eller 
utkontraktering. Det har i olika sammanhang, och inte minst i sam-
band med den uppmärksammade händelsen rörande Transportstyrel-
sens utkontraktering av myndighetens it-drift, framkommit att det 
kan finnas risker förknippade med utkontraktering av säkerhets-
känslig verksamhet. Det förekommer även att säkerhetskänslig 
verksamhet överlåts eller att man upplåter en viss del av en funktion 
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eller verksamhet, eller viss egendom som i sig kan vara säkerhets-
känslig.  

Det finns i säkerhetsskyddsregleringen vissa bestämmelser om 
hur överlåtelse och utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet 
ska hanteras. Emellertid behöver frågorna enligt direktiven ses över 
ytterligare, inte minst mot bakgrund av att den nya säkerhetsskydds-
lagen har ett något bredare tillämpningsområde. I direktiven fram-
hålls det bl.a. att säkerhetskänslig verksamhet även måste kunna skyddas 
vid upplåtelse av en viss funktion eller del av verksamhet, eller av viss 
egendom. 

Vi ska mot denna bakgrund kartlägga behovet av att förebygga 
att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhets-
känslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontrak-
tering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet. Med utgångs-
punkt i kartläggningen ska vi även föreslå olika förebyggande åt-
gärder. I direktiven tas införande av tillståndsprövning upp som en 
möjlig sådan åtgärd, men även andra lösningar kan tänkas. Det be-
höver inte handla om säkerhetsskyddsåtgärder i säkerhetsskyddslagens 
mening. Enligt direktiven bör begreppet säkerhetskänslig verksam-
het i detta sammanhang ges en vid tolkning.  

Vi behandlar de frågor som nu beskrivits i kapitel 6 och 7.  

Hur bör ett sanktionssystem se ut? 

Den andra frågan gäller införande av ett system med sanktioner för 
den som åsidosätter sitt säkerhetsskyddsarbete. Säkerhetsskydds-
reglerna syftar till att säkerställa skydd för det allra mest skyddsvärda 
i samhället. Trots det finns det i dagsläget ingen möjlighet att utdela 
sanktioner om en verksamhetsutövare åsidosätter säkerhetsskydds-
reglerna. Några förslag om sådana sanktioner lämnades inte heller i 
betänkandet En ny säkerhetsskyddslag. Detta kritiserades av flera 
remissinstanser. Avsaknaden av sanktioner kan enligt direktiven 
medföra en risk för mindre följsamhet hos de aktörer som omfattas 
av regleringen, vilket i sin tur kan vara skadligt för Sveriges säkerhet. 
Det sägs vidare att den risken inte minst gör sig gällande eftersom 
den nya säkerhetsskyddsregleringen i viss mån kommer att innebära 
hårdare krav på förebyggande åtgärder och på ett tydligare sätt 
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kommer att rikta sig mot enskilda aktörer. I direktiven uppmärk-
sammas det också att sanktioner kan meddelas enligt de nya regler 
som meddelas med stöd av det s.k. NIS-direktivet1 – dvs. lagen 
(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digi-
tala tjänster – och att det vore djupt otillfredsställande om detsamma 
inte skulle gälla på säkerhetsskyddsområdet. Slutligen framhålls det 
att införandet av sanktioner skulle ligga i linje med de rekommen-
dationer som Riksrevisionen lämnat i rapporten Informationssäker-
heten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:223).  

Vi har mot denna bakgrund i uppdrag att analysera vilka brister i 
arbetet med säkerhetsskydd som bör beläggas med sanktioner. Vi 
ska även föreslå dels ett system med lämpliga sanktioner för att uppnå 
säkerhetsskyddslagstiftningens ändamål, dels vilken eller vilka myn-
digheter som ska få befogenhet att besluta om sanktioner.  

Vi behandlar frågor om sanktioner i kapitel 9. 

Hur bör en ändamålsenlig tillsyn se ut? 

Den tredje frågan handlar om hur tillsynen av säkerhetsskyddet bör 
vara ordnad och vilka myndigheter som bör ansvara för den. Enligt 
både den gamla och den nya säkerhetsskyddslagen är Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten huvudansvariga för tillsyn av säkerhets-
skyddet hos myndigheter och andra verksamheter som regleringen 
gäller för. Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- 
och telestyrelsen respektive länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för 
tillsyn av säkerhetsskyddet hos bolag, föreningar, stiftelser och andra 
enskilda. 

Den tillsyn som hittills utövats i fråga om säkerhetsskydd har 
främst haft karaktär av rådgivning och stöd åt verksamheterna. 
Formerna för tillsynen avviker därmed i väsentliga avseenden från 
hur offentlig tillsyn normalt är ordnad. Detta förhållande uppmärk-
sammades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, men man stannade 
där för att inte föreslå någon ändring av tillsynens inriktning och 
genomförande. Däremot föreslog utredningen att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta över tillsynsansvaret för 

                                                                                                                                                          
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för 
en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. 
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kommuner och landsting från Säkerhetspolisen och även länsstyrel-
sernas ansvar för enskilda verksamheter som inte hör till övriga 
tillsynsmyndigheters ansvarsområde. Förslaget rörande en ny till-
synsroll för MSB fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. 
Vidare framförde flera remissinstanser att även andra myndigheter, 
däribland Finansinspektionen, bör få ett tillsynsansvar.  

I direktiven framhålls det att ett införande av sanktioner på säker-
hetsskyddsområdet kommer att göra det nödvändigt att tillsynen får 
en mer traditionell inriktning. Samtidigt anges att det även i fortsätt-
ningen kommer att finnas behov av rådgivning och stöd. 

Mot denna bakgrund, och mot bakgrund av att det även vid 
genomförandet av NIS-direktivet måste analyseras hur tillsynen ska 
organiseras bland flera myndigheter, har vi i uppdrag att analysera 
hur tillsyn, rådgivning och stödverksamhet ska bedrivas och att före-
slå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen ska be-
drivas. Vi ska även analysera och föreslå vilka myndigheter som ska 
ha ansvar för tillsyn enligt regleringen. Enligt direktiven ska det huvud-
sakliga ansvaret för tillsynen även i fortsättningen vila på Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten inom respektive myndighets ansvars-
område. 

Vi behandlar tillsynsfrågorna i kapitel 8. 

Behövs det en utökad skyldighet att ingå säkerhetskyddsavtal?  

Den fjärde och sista delen av uppdraget följer av tilläggsdirektiv som 
beslutades den 18 januari 2018. Uppdraget i denna del handlar om i 
vilken utsträckning verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskäns-
lig verksamhet ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal vid 
överenskommelser med utomstående som berör den säkerhetskäns-
liga verksamheten.  

Enligt regler i den nya säkerhetsskyddslagen ska statliga myn-
digheter, kommuner och landsting som avser att genomföra en 
upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentre-
prenader i vissa fall vara skyldiga att ingå ett säkerhetsskyddsavtal 
med leverantören. I avtalet ska det anges hur kraven på säkerhets-
skydd ska tillgodoses. Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal 
kommer att gälla även för enskilda verksamhetsutövare när de ingår 
avtal om varor, tjänster och byggentreprenader. 
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Kravet på säkerhetsskyddsavtal enligt de nya reglerna är be-
gränsat till att i princip gälla för upphandlingssituationer. Enligt 
tilläggsdirektiven finns det därför skäl att utreda hur regleringen kan 
kompletteras. Vi har mot denna bakgrund fått i uppdrag att analysera 
och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att ingå säkerhets-
skyddsavtal vid överenskommelser som träffas med utomstående 
och som berör den säkerhetskänsliga verksamheten. Det anges i 
direktiven att uppdraget omfattar samarbetssituationer som inte 
träffas av kravet på säkerhetsskyddsavtal i nya säkerhetsskyddslagen. 
Uppdraget omfattar dock inte sådant samarbete som en myndighet 
bedriver i enlighet med en författning eller ett regeringsbeslut och 
som förutsätter ett utbyte av säkerhetskänsliga uppgifter och där 
förtroendet mellan parterna bygger på ett ömsesidigt intresse av att 
säkerheten för uppgifterna upprätthålls.  

Konsekvensbeskrivningar 

Utöver de fyra beskrivna uppdragen, har utredningen också i uppgift 
att bedöma och redovisa förslagens konsekvenser i olika avseenden. 
Detta följer av både kraven på konsekvensanalys i 14–16 §§ kom-
mittéförordningen (1998:1474) och utredningens direktiv. I direk-
tiven anges bl.a. följande.  

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av för-
slagen för enskilda och det allmänna, och i synnerhet för de myn-
digheter som är eller föreslås bli tillsynsmyndigheter enligt säker-
hetsskyddslagen, samt konsekvenserna i övrigt av förslagen. Om 
förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, 
ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. 

Enligt direktiven ska även förhållandet till vissa bestämmelser i 
regeringsformen beaktas inom ramen för konsekvensbeskrivningen. 
I direktiven sägs följande. I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en 
inskränkning av den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en 
proportionalitetsprövning ska göras under lagstiftningsprocessen. 
Om något av förslagen i betänkandet påverkar det kommunala själv-
styret ska därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda 
avvägningar som lett fram till förslagen särskilt redovisas. En sådan 
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bedömning ska också göras om något av förslagen i betänkandet kan 
komma att påverka enskilda. I 2 kap. 15 och 17 §§ regeringsformen 
regleras egendomsskyddet och näringsfriheten. Dessa rättigheter får 
endast begränsas i syfte att skydda angelägna allmänna intressen. 
Om utredaren överväger förslag som kan påverka egendomsskyddet 
eller näringsfriheten ska förslagen därför analyseras i förhållande till 
dessa bestämmelser. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Det åligger utredningen att hålla Regeringskansliet (Justitiedeparte-
mentet) informerat om det löpande arbetet. Vidare ska vi under 
arbetets gång ta hänsyn och förhålla oss till det fortsatta arbetet med 
en ny säkerhetsskyddslag och genomförandet av NIS-direktivet. 
Utredningen ska också hålla sig informerad om det arbete som 
bedrivs i utredningen om förbättrat skydd för totalförsvarsverksam-
het (Fö 2017:31) och beakta annat relevant arbete som pågår inom 
Regeringskansliet och kommittéväsendet. Under genomförandet av 
uppdraget ska utredningen, i den utsträckning som bedöms lämplig, 
också samråda med och inhämta upplysningar från de myndigheter 
och andra organisationer som berörs av de aktuella frågorna. 

2.2 Något om begreppen 

I direktiven talas det om risker i samband med olika förfaranden, 
däribland vissa överlåtelser, utkontrakteringar och upplåtelser. I be-
tänkandet använder vi i stället andra begrepp, som är bättre förenliga 
med den terminologi som brukar användas på säkerhets- och säker-
hetsskyddsområdet. Vi använder bl.a. begreppet sårbarhet, med vilket 
vi menar brister i skyddet av en tillgång eller av en säkerhetsåtgärd 
som kan utnyttjas av ett eller flera hot. Ordet hot använder vi för att 
beskriva dels en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga 
handlingar, dels händelser eller företeelser som medför fara för skada 
på något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktö-
rer med kapacitet och avsikt att orsaka skada. 
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2.3 Utredningens arbete 

Vi har haft både möten och mer informella kontakter med utred-
ningens experter och sakkunniga. Vi har sammanträffat med före-
trädare för branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen 
(SOFF) liksom med ett flertal företag i bl.a. försvarsbranschen. Vi 
har under arbetet också haft kontakt med företrädare för Telia, 
Teracom, Relacom, Vattenfall och Ericsson.  

Under arbetets gång har vi haft avstämningar med företrädare för 

• utredningen om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 
(dir. 2017:31), 

• utredningen om ett effektivt offentligt främjande av utländska 
investeringar (dir. 2018:3), 

• nätkoncessionsutredningen (dir. 2018:6), 

• utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden 
(dir. 2017:99), och 

• utredningen om genomförande av ändringar i AV-direktivet och 
översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar (dir. 2018:55).  

I enlighet med direktiven har vi förhållit oss till arbetet med en ny 
säkerhetsskyddslag och genomförandet av NIS-direktivet.  

Vi har genomfört studiebesök hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
i Norge. Vi har också sammanträffat med Arbets- och närings-
ministeriet och Statsrådets kansli i Finland. Syftet med besöken har 
i huvudsak varit att få kunskap om hur de frågor som omfattas av 
vårt uppdrag har reglerats och hanterats i dessa länder.  

Under utredningens arbete har vi träffat de myndigheter som vi 
föreslår ska bedriva tillsyn enligt säkerhetsskyddsregleringen (se 
avsnitt 8.7). Vi har även träffat Sveriges kommuner och landsting, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Statens servicecenter och Statens energi-
myndighet. För att stödja de föreslagna tillsynsmyndigheterna i arbetet 
med att uppskatta resursbehovet för att genomföra våra förslag har 
vi tagit initiativ till en utbildningsinsats som genomfördes av För-
svarsmakten och Säkerhetspolisen i juni 2018. 
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3 Bakgrund och viss relevant 
reglering 

3.1 Inledning 

I det här kapitlet redogör vi för bakgrunden till vårt uppdrag (av-
snitt 3.2). Vi ger också en kortfattad beskrivning av vissa föränd-
ringar i samhället och omvärlden och vad dessa innebär i fråga om 
förändrade krav på säkerhetsskydd (avsnitt 3.3). Därefter beskriver 
vi översiktligt den nya säkerhetsskyddsregleringen, som en bakgrund 
till våra överväganden (avsnitt 3.4). En mer detaljerad redogörelse 
för regleringen i relevanta delar ges i respektive övervägandekapitel. 
I avsnitt 3.5 redogör vi översiktligt för sekretessregleringen och i 
avsnitt 3.6 för vissa centrala regler om skydd för enskildas rättig-
heter av betydelse för vårt uppdrag, däribland regler om egendoms-
skydd, näringsfrihet och rätt till domstolsprövning. 

3.2 Bakgrunden till vårt uppdrag 

Bestämmelser om säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen 
(1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), i det följ-
ande kallade gamla säkerhetsskyddslagen respektive gamla säkerhets-
skyddsförordningen. Säkerhetsskydd handlar enligt gamla säkerhets-
skyddslagen om förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säker-
het mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på 
säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden, 
ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi 
och en ökad internationell samverkan. Mot bakgrund av de för-
ändrade kraven har en ny säkerhetsskyddslag arbetats fram. Den nya 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) och den nya säkerhetsskyddsför-
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ordningen (2018:658) träder i kraft den 1 april 2019. De nya författ-
ningarna kallas i det följande för nya säkerhetsskyddslagen respektive 
nya säkerhetsskyddsförordningen.  

Det nya regelverket bygger till stora delar på förslag som lades 
fram i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). 
Regelverket innebär en förstärkning av säkerhetsskyddet i olika av-
seenden. Bland annat förbättras skyddet av exempelvis samhälls-
viktiga informationssystem. Vidare förtydligas i nya säkerhetsskydds-
lagen att säkerhetsskyddsbestämmelserna inte bara gäller i allmän ut-
an också i enskilt bedriven verksamhet, såsom bolag och föreningar. 
Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säker-
hetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna 
genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.  

I samband med beredningen av betänkandet En ny säkerhets-
skyddslag har det uppmärksammats att det kan finnas ett behov av 
även andra åtgärder än de som föreslogs i betänkandet. Bland annat 
har det genom påpekanden från Säkerhetspolisen och händelser i 
närtid framkommit att det kan finnas behov av ytterligare åtgärder 
för att förebygga risker i samband med utkontraktering, upplåtelse 
och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Vi har därför i upp-
drag att kartlägga och föreslå olika förebyggande åtgärder som mot-
verkar att uppgifter som gäller Sveriges säkerhet eller säkerhetskänslig 
verksamhet utsätts för risker i samband med sådan utkontraktering, 
upplåtelse och överlåtelse. Viss reglering finns redan. Bland annat 
har regeringen, i avvaktan på våra förslag, infört vissa regler i säker-
hetsskyddsförordningen som innebär skärpta krav på statliga myn-
digheter i samband med bl.a. utkontraktering i vissa fall (16 a § gamla 
säkerhetsskyddsförordningen och 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
förordningen). 

Den som avser att ingå ett avtal om varor, tjänster eller bygg-
entreprenader är enligt bestämmelser i nya säkerhetsskyddslagen i 
vissa fall vara skyldig att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med leve-
rantören. I avtalet regleras hur kraven på säkerhetsskydd ska till-
godoses av leverantören. Syftet med kravet på säkerhetsskyddsavtal 
är att de intressen som säkerhetsskyddslagen slår vakt om ska vara 
lika starkt oavsett om verksamheten bedrivs av det allmänna eller av 
enskilda. Kravet på säkerhetsskyddsavtal är dock begränsat till vissa 
situationer. Vi har därför i uppdrag att analysera och föreslå i vilken 
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utsträckning verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal vid överens-
kommelser som träffas med utomstående och som berör den säker-
hetskänsliga verksamheten. 

Det finns varken i den gamla eller nya regleringen några sank-
tioner som kan användas mot den som åsidosätter sina säkerhets-
skyddsåtaganden. Några förslag om sanktioner lämnades inte heller 
i 2015 års betänkande. Regeringen har, bl.a. mot bakgrund av att 
flera remissinstanser kritiserade avsaknaden av sådana förslag, be-
dömt att det finns ett behov av att utreda hur ett system med sank-
tioner i säkerhetsskyddsregleringen skulle kunna utformas. Vi har 
därför i uppdrag att lämna förslag till ett sådant sanktionssystem. 

Slutligen har vi i uppdrag att föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn 
enligt säkerhetsskyddsregleringen ska vara utformad. Tillsynen har 
hittills mest utövats genom stöd- och rådgivningsverksamhet. Detta 
skiljer sig från hur tillsynsverksamhet brukar vara ordnad. Om 
sanktioner införs i regleringen blir det dock nödvändigt med en till-
syn i egentlig mening. Vi ska därför föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn 
ska bedrivas och vilka myndigheter som ska ha ansvaret för den. 

3.3 Betydelsen av samhällsutvecklingen 
och ett förändrat omvärldsläge 

I det följande beskriver vi kortfattat de förändringar i omvärlden och 
det svenska samhället som har förändrat förutsättningarna för säker-
hetsskyddet under de senaste decennierna. Framställningen är i allt 
väsentligt hämtad från prop. 2017/18:89 (s. 33 och 34).  

Hoten mot rikets säkerhet har förändrats sedan gamla säker-
hetsskyddslagen trädde i kraft för mer än 20 år sedan. Främmande 
staters underrättelseverksamhet har de senaste decennierna breddats 
mot forskning och utveckling inom civila områden samt mot poli-
tiska frågor och information som rör samhällsviktiga system. It-
angrepp i olika former betraktas numera som ett av de allvarligaste 
hoten. Samtidigt kvarstår underrättelsehoten mot militär verksam-
het och mot information av betydelse för försvaret av Sverige.  
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Dagens säkerhetspolitiska hot, eller hot som är av sådan karaktär 
att de kan få säkerhetspolitiska konsekvenser, är ofta gränsöver-
skridande, icke-militära och utgår inte sällan från icke-statliga aktö-
rer. Exempel på sådana hot är internationell terrorism och andra 
typer av grov gränsöverskridande brottslighet, informations- och 
cybersäkerhetshot, spridning av massförstörelsevapen samt framställ-
ning och transport av vapen, komponenter och teknologi.  

Samhällsutvecklingen innebär nya krav på och förutsättningar för 
säkerhetsskyddet. Ett exempel är digitaliseringen, som har skett i en 
rasande takt under de senaste decennierna. Informationstekniken 
genomsyrar i dag i stort sett alla aspekter av samhällsviktiga verk-
samheter. En rad verksamheter, både hos det allmänna och inom 
näringslivet, är helt beroende av digitala system för bl.a. styrning, 
reglering och övervakning. En storskalig it-incident bedöms i dag 
kunna få allvarliga konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
kritisk infrastruktur. 

En annan viktig förändring är den omfattande avregleringen och 
konkurrensutsättningen av samhällsviktig verksamhet. Med tiden 
har allt mer samhällsviktig verksamhet kommit att hamna utanför 
gamla säkerhetsskyddslagens direkta tillämpningsområde. En stor 
del av de verksamheter som är viktiga för det svenska samhällets 
funktionalitet står i dag inte under direkt statligt inflytande. Sådana 
verksamheter bedrivs och förvaltas i stället i stor utsträckning av 
enskilda aktörer. Även utländskt ägande eller inflytande är numera 
en realitet inom samhällsviktiga verksamheter. Utkontraktering av 
verksamhet ger upphov till särskilda utmaningar avseende säkerhets-
skyddet. Detta illustreras inte minst av de händelser vid Transport-
styrelsen som fick stor uppmärksamhet under 2017 och där ut-
kontraktering av myndighetens it-drift skett utan att lagens krav på 
säkerhetsprövning var uppfyllda. 

Globaliseringen och det ökade internationella samarbetet har med-
fört att gränserna för vad som är att hänföra till rikets inre respektive 
yttre säkerhet har ändrats. Sverige deltar i stor omfattning i inter-
nationella samarbeten för fred och säkerhet där känsliga uppgifter 
utbyts med andra länder och mellanfolkliga organisationer. Den 
ökade samverkan med andra länder har inneburit ett växande behov 
av att anpassa säkerhetsskyddet till åtaganden som följer av folk-
rättsliga förpliktelser.  
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Både det nya regelverket om säkerhetsskydd och vårt uppdrag 
bör förstås mot bakgrund av den utveckling som beskrivits i det 
föregående. Det bör dock framhållas att säkerhetsskyddslagen en-
bart tar sikte på verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 
eller den som bedriver verksamhet som omfattas av ett för Sverige 
förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Det räcker 
alltså inte att verksamheten är samhällsviktig för att den ska anses 
vara av betydelse för Sveriges säkerhet. Avgörande för om sam-
hällsviktig verksamhet också kan anses röra Sveriges säkerhet, och 
därmed omfattas av säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde, är 
i stället att en antagonistisk handling mot verksamheten skulle kunna 
medföra skadekonsekvenser på nationell nivå (prop. 2017/18:89 s. 44). 
En utförlig redogörelse för de nya hoten och de huvudsakliga för-
ändringsfaktorerna finns i SOU 2015:25 (s. 221–242). Vi återkom-
mer också till frågan i avsnitt 6.4.1. 

3.4 En översiktlig beskrivning  
av säkerhetsskyddsreglerna 

3.4.1 Avsnittets innehåll 

Eftersom det har antagits ett nytt regelverk om säkerhetsskydd som 
kommer att träda i kraft i början av 2019 kommer vi inte att här för-
djupa oss i det hittills gällande regelverket, annat än om det är sär-
skilt påkallat. Redogörelsen i det här avsnittet gäller alltså nya säker-
hetsskyddslagen och nya säkerhetsskyddsförordningen, om det inte 
sägs något annat. Beskrivningen bygger i allt väsentligt på framställ-
ningen i prop. 2017/18:89.  

3.4.2 Vad är säkerhetsskydd? 

Skydd av säkerhetskänslig verksamhet 

Innebörden av säkerhetsskydd framgår av 1 kap. 2 § nya säker-
hetsskyddslagen. Med säkerhetsskydd avses för det första skydd av 
säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott 
och andra brott som kan hota verksamheten. En verksamhet är säker-
hetskänslig om den är av betydelse för Sveriges säkerhet eller om den 

124



Bakgrund och viss relevant reglering SOU 2018:82 

82 

omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd som är 
förpliktande för Sverige.  

Uttrycket ”Sveriges säkerhet” tar sikte på förhållanden av grund-
läggande betydelse för Sverige. Det kan handla om både militär och 
civil verksamhet, så länge verksamheten har en sådan betydelse. För-
utom militär verksamhet kan det exempelvis gälla viktig civil infra-
struktur såsom flygplatser, energianläggningar och förmedlings-
stationer för telekommunikation.  

Även verksamhet som inte i och för sig har betydelse för Sveriges 
säkerhet kan vara säkerhetskänslig, om den omfattas av ett bindande 
internationellt säkerhetsskyddsåtagande. Med det avses uppgifter 
som är säkerhetskänsliga för andra stater och mellanfolkliga orga-
nisationer och som Sverige genom säkerhetsskyddsöverenskom-
melser har åtagit sig att skydda. Sådana överenskommelser gäller 
i dag i förhållande till ett trettiotal stater och vissa mellanfolkliga 
organisationer, däribland EU och Nato. Bestämmelsen ger även stöd 
för säkerhetsskyddsåtgärder som följer av folkrättsliga förpliktelser 
i övrigt, bl.a. EU-rättsliga bestämmelser inom t.ex. luftfartsområdet. 

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

Med säkerhetsskydd avses för det andra skydd av säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter. Till skillnad från skyddet av säkerhetskänslig 
verksamhet gäller skyddet för uppgifter inte bara mot brott, utan 
också mot andra händelser. Det kan exempelvis handla om att upp-
gifterna på grund av misstag, bristande rutiner eller olyckshändelse 
sprids, förstörs eller förvanskas utan att det är fråga om ett brott. 
Säkerhetsskyddet innebär då t.ex. att handlingar ska förvaras på ett 
betryggande sätt och att spridningen av uppgifter i handlingarna så 
långt det är möjligt ska begränsas till personer som behöver dem för 
sin tjänsteutövning. Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
avses dels uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som 
därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400, OSL), dels uppgifter som skulle ha omfattats av sekretess 
enligt den lagen om den hade varit tillämplig.  

Andra ledet i bestämmelsen tar sikte på verksamheter som inte 
omfattas av bestämmelserna i OSL, t.ex. företag och andra enskilda 
aktörer. Av bestämmelsen följer att även uppgifter som finns hos 
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sådana aktörer är säkerhetsskyddsklassificerade fastän OSL inte 
gäller för aktören, förutsatt uppgiften skulle ha omfattats av sekre-
tess om OSL hade varit tillämplig. Det är alltså tillräckligt att upp-
giften till sin natur är sådan att den materiellt sett kan hänföras till 
en bestämmelse om sekretess med hänsyn till antingen Sveriges 
säkerhet eller Sveriges förbindelser med en annan stat eller mellan-
folklig organisation.  

3.4.3 Vem gäller reglerna för? 

Den som till någon del bedriver sådan säkerhetskänslig verksamhet 
som vi beskrev under förra rubriken är skyldig att bedriva ett säker-
hetsskyddsarbete. Uttrycket ”till någon del” utvisar att inte hela 
verksamheten behöver vara sådan att säkerhetsskyddslagen gäller. 
Utgångspunkten för säkerhetsskyddsarbetet är en säkerhetsskydds-
analys. Verksamhetsutövaren ska genom en sådan analys utreda vilket 
behov som finns av säkerhetsskydd. Utifrån analysen ska verksam-
hetsutövaren planera ett väl avvägt och balanserat säkerhetsskydd 
där olika säkerhetsskyddsåtgärder samverkar med varandra. Vi skriver 
om de olika säkerhetsskyddsåtgärderna i avsnitt 3.4.5.  

Det som avgör behovet av säkerhetsskydd i verksamheten är bl.a. 
vilka hot, risker och sårbarheter som kan finnas i verksamheten. 
Resultatet av säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras. Verksam-
hetsutövaren ska även se till att det finns intern kontroll av säker-
hetsskyddet.  

3.4.4 Säkerhetsskyddsklassificering 

Ett viktigt begrepp i säkerhetsskyddslagen är säkerhetsskyddsklassi-
ficering. Vad som avses med säkerhetsskyddsklassificerad uppgift 
har utvecklats i avsnitt 3.4.2. Uppgifter som är säkerhetsskydds-
klassificerade ska numera delas in i någon av fyra säkerhetsskydds-
klasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra 
för Sveriges säkerhet. Indelningen i olika klasser är en nyhet i den 
nya säkerhetsskyddslagen och återfinns i 2 kap. 5 § lagen.  

Den högsta klassen är kvalificerat hemlig. En uppgift hör till 
denna nivå om skadan för Sveriges säkerhet vid ett röjande kan bli 
synnerligen allvarlig. Den näst högsta klassen är hemlig. En uppgift 
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hör till denna nivå om skadan för Sveriges säkerhet kan bli allvarlig. 
De två lägre nivåerna är konfidentiell och därefter begränsat hemlig. 
Uppgiften hör till nivån konfidentiell om den potentiella skadan för 
Sveriges säkerhet bedöms som inte obetydlig. Om den potentiella 
skadan bedöms som endast ringa är uppgiften begränsat hemlig.  

Om en viss handling innehåller skyddsvärd information på olika 
nivåer ska den uppgift som kan orsaka störst skada om den röjs styra 
valet av säkerhetsskyddsklass. Regleringen är teknikneutral och det 
spelar därför ingen roll om uppgiften finns i fysisk eller digital form. 

I förordning eller myndighetsföreskrifter konkretiseras det vilka 
specifika åtgärder som ska vidtas för att skydda de säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifterna. 

Som har framgått i avsnitt 3.4.2 omfattar säkerhetsskydds-
regleringen även uppgifter som ska skyddas på grund av internatio-
nella säkerhetsskyddsåtaganden. Även sådana uppgifter ska nivå-
indelas på motsvarande sätt som uppgifter som ska skyddas på grund 
av risker för Sveriges säkerhet. I regel är uppgifter som ska skyddas 
enligt internationella åtaganden redan klassificerade av den stat eller 
mellanfolkliga organisation som uppgifterna kommer ifrån. I ett så-
dant fall ska klassificeringen godtas. Men det kan också vara så att 
en svensk myndighet upprättar handlingar som omfattas av ett inter-
nationellt säkerhetsskyddsåtagande. Klassificeringen ska då göras 
utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för 
Sveriges förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organi-
sation.  

3.4.5 De olika säkerhetsskyddsåtgärderna 

Det finns tre olika typer av säkerhetsskyddsåtgärder, nämligen infor-
mationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Åtgärderna, 
som beskrivs i 2 kap. 2–4 §§ nya säkerhetsskyddslagen, har delvis 
olika syften. 

Informationssäkerhet handlar till att börja med om skydd för säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsåtgärderna ska 
förebygga att sådana uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otill-
gängliga eller förstörs. Det kan t.ex. vara fråga om att anpassa ett 
informationssystems säkerhetsfunktioner så att uppgifterna får ett 
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tillräckligt skydd. Vidare handlar informationssäkerhet om att före-
bygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem 
som avser säkerhetskänslig verksamhet. Det handlar då framför allt 
om skyddsåtgärder för att tillgodose behov av tillgänglighet och 
riktighet i fråga om uppgifter och informationssystem som inte 
utgör eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men 
som har avgörande betydelse för viktiga samhällsfunktioner. Det 
kan t.ex. vara fråga om skydd för uppgifter och informationssystem 
som har en avgörande betydelse för styrning, reglering och övervak-
ning av el- och vattenförsörjning och digital infrastruktur eller 
sådana sammanställningar av uppgifter, t.ex. folkbokföringsregistret, 
som är av grundläggande betydelse för ett fungerande samhälle. Med 
uppgifter och informationssystem avses i detta sammanhang både 
själva uppgifterna och de tekniska system som används för att i olika 
avseenden elektroniskt behandla uppgifter. 

Fysisk säkerhet handlar bl.a. om att förebygga att obehöriga per-
soner får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar 
eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. 
Åtgärden kan också avse skydd mot sådan skadlig inverkan som or-
sakas utan ett obehörigt tillträde. Det skulle exempelvis kunna röra 
sig om att en kabel för samhällsviktig elektronisk kommunikation 
skyddas genom ett robust hölje eller larm eller åtgärder för att 
skydda ett objekt mot obemannade luftfartyg, s.k. drönare. 

Den tredje och sista säkerhetsskyddsåtgärden är personalsäkerhet. 
Personalsäkerhet handlar bl.a. om att förebygga att personer som 
inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i vissa verksamheter. 
Det som avses är verksamhet där de kan få tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller en verksamhet som är säkerhets-
känslig av någon annan anledning, t.ex. deltagande i verksamhet vid 
ett skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). En nyhet i nya 
säkerhetsskyddslagen är att personalsäkerhet också inkluderar en 
skyldighet för verksamhetsutövaren att säkerställa att de som deltar 
i säkerhetskänslig verksamhet har en tillräcklig kunskap om säker-
hetsskydd. En viktig del av säkerhetsskyddet är alltså att det görs 
utbildnings- och informationsinsatser för att höja kunskapen om 
verksamhetens säkerhetsskydd och för att öka förståelsen och accep-
tansen för det. 
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Säkerhetsskyddsåtgärder kan potentiellt vara kostsamma och med-
föra en risk för negativ påverkan på en verksamhets funktionalitet, 
effektivitet och tillgänglighet. Åtgärderna kan även vara mycket 
ingripande för enskilda. Som ett exempel kan nämnas inhämtande av 
känsliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden inom 
ramen för personalsäkerhetsåtgärder. Med hänsyn till detta finns det 
i nya säkerhetsskyddslagen ett uttryckligt krav på att säkerhets-
skyddsåtgärderna så långt det är möjligt ska utformas så att de inte 
medför skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda 
intressen (2 kap. 1 § fjärde stycket). 

3.4.6 Säkerhetsskyddsavtal 

En grundtanke i säkerhetsskyddsregleringen är att de intressen som 
reglerna slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verksamheten 
bedrivs av det allmänna eller av enskilda. Denna tanke kommer bl.a. 
till uttryck i regler som innebär att verksamhetsutövare i vissa fall är 
skyldiga att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör (2 kap. 
6 § nya säkerhetsskyddslagen). Ett säkerhetsskyddsavtal är ett avtal 
där det klargörs för en leverantör hur denne ska tillgodose kraven på 
säkerhetsskydd, när sådana krav gäller.  

För statliga myndigheter, kommuner och landsting gäller skyl-
digheten att ingå säkerhetskyddssavtal med leverantören när verk-
samhetsutövaren avser att genomföra en upphandling och ingå ett 
avtal om varor, tjänster eller byggentreprenad (2 kap. 6 § första 
stycket nya säkerhetsskyddslagen). Förutsättningen för att det ska 
gälla en skyldighet att teckna säkerhetsskyddsavtal är  

1. att det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller  

2. att upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet.  

En motsvarande skyldighet att teckna säkerhetsskyddsavtal gäller 
för enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster 
eller byggentreprenader med utomstående leverantörer (andra stycket 
i den nyss nämnda bestämmelsen).  
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Reglerna om säkerhetsskyddsavtal förutsätter att verksamhetsutöv-
aren utreder behovet av säkerhetsskyddsåtgärder så att dessa kan 
preciseras i avtalet. Det är viktigt att framhålla att säkerhetsskyddet 
inte får göras mindre långtgående än vad som följer av lagen. En 
leverantör som omfattas av säkerhetsskyddslagen kan alltså inte gen-
om ett säkerhetsskyddsavtal åläggas mindre omfattande säkerhets-
skyddsåtgärder än som redan gäller för verksamheten enligt lagen. 
Däremot kan ett säkerhetsskyddsavtal fylla funktionen att det preci-
serar säkerhetsskyddet hos leverantören för att passa den aktuella 
upphandlingen. 

Skyldigheten att se till att det ingås ett säkerhetsskyddsavtal 
gäller även om leverantören har sin juridiska hemvist i ett annat land. 

Den som har ingått ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör är 
skyldig att kontrollera att leverantören följer avtalet. Kontrollskyldig-
heten gäller för såväl offentliga som enskilda verksamhetsutövare 
och innebär en skyldighet att se till att avtalsvillkoren följs. 

Den 1 april 2018 skärptes kraven på statliga myndigheter som 
avser att inleda en säkerhetsskyddad upphandling. Numera gäller 
enligt 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen att en statlig myn-
dighet som avser att inleda en upphandling som innebär krav på 
säkerhetsskyddsavtal i vissa fall måste använda ett särskilt förfaran-
de. Motsvarande regler finns även i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
förordningen. Innebörden av bestämmelserna utvecklas närmare i 
avsnitt 6.3.2. 

3.4.7 Bemyndigande 

Enligt 2 kap. 7 § nya säkerhetsskyddslagen får regeringen, eller den 
myndighet som regeringen bestämmer, meddela föreskrifter om 
anmälnings- och rapporteringsskyldighet och även i övrigt vad som 
krävs för att uppfylla bestämmelserna i 2 kap. nya säkerhetsskydds-
lagen. Föreskrifter om anmälnings- och rapporteringsskyldighet kan 
t.ex. avse en skyldighet att anmäla röjande av en säkerhetsskydds-
klassificerad uppgift, allvarligt säkerhetshotande verksamhet, brister 
i säkerhetsskyddet och ingående av säkerhetsskyddsavtal samt rap-
portering av it-incidenter. Andra slags föreskrifter som kan meddelas 
med stöd av bemyndigandet är t.ex. föreskrifter om vilka närmare 
åtgärder en verksamhetsutövare ska vidta för att identifiera och 
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värdera skyddsvärden inom ramen för arbetet med sin säkerhets-
skyddsanalys, samt hur man ska uppfylla kraven på säkerhetsskydds-
klassificering, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personal-
säkerhet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
vidare med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter 
om verkställighet av nya säkerhetsskyddslagen. 

3.4.8 Säkerhetsprövning 

Krav på säkerhetsprövning vid deltagande i säkerhetskänslig 
verksamhet 

I 3 kap. nya säkerhetsskyddslagen finns det bestämmelser om säker-
hetsprövning. Kravet på säkerhetsprövning gäller den som genom en 
anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verk-
samhet. Vissa kategorier, däribland statsråd och riksdagsledamöter, 
är undantagna från kravet. Säkerhetsprövningen syftar till att klarl-
ägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas 
i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. 
Vid säkerhetsprövningen sker det normalt en s.k. grundutredning, 
där man hämtar in uppgifter om personliga förhållanden som har 
betydelse för säkerhetsprövningen. Det kan handla om kontroll av 
betyg, intyg och referenser samt att man hämtar in uppgifter från 
den som ska säkerhetsprövas, t.ex. genom en intervju eller ett fråge-
formulär. Om anställningen har placerats i säkerhetsklass (se vidare 
nedan) ska det också göras en registerkontroll. Vilka uppgifter som 
får lämnas ut beror på vilken säkerhetsklass det gäller. Om det finns 
särskilda skäl får man göra en registerkontroll även om en anställning 
eller ett annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet inte har pla-
cerats i säkerhetsklass. I vissa fall ska det vid registerkontroll göras 
en särskild personutredning. En sådan utredning ska omfatta en 
undersökning av den kontrollerade personens ekonomiska förhåll-
anden och i övrigt ha den omfattning som behövs. 

Säkerhetsprövningen ska följas upp under den tid som deltag-
andet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Kravet på upp-
datering innebär bl.a. att uppgifterna i grundutredningen ska hållas 
uppdaterade.  
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Bedömningen av säkerhetsprövningen görs normalt av den som 
beslutar om anställning eller annat deltagande i den säkerhetskänsliga 
verksamheten. Om en myndighet har det bestämmande inflytandet 
över den prövades lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet 
hos en enskild verksamhetsutövare, är det i stället myndigheten som 
gör den slutliga bedömningen. 

Placering i säkerhetsklass 

I vissa fall ska en anställning eller ett annat deltagande i verksam-
heten placeras i säkerhetsklass enligt särskilda regler i 3 kap. 6–10 §§ 
nya säkerhetsskyddslagen. Detta får ske endast om behovet av säker-
hetsskydd inte kan tillgodoses på något annat sätt. Det finns tre 
säkerhetsklasser där säkerhetsklass 1 är den högsta och alltså avser 
de mest känsliga anställningarna m.m. 

Vissa anställningar som är placerade i säkerhetsklass 1 eller 2 får 
som huvudregel endast innehas av den som är svensk medborgare. 
Förutom när det gäller Riksdagens förvaltningsområde beslutar reger-
ingen om placeringen i säkerhetsklass. Regeringen får även delegera 
beslutanderätten till myndigheter och andra genom föreskrifter. 

3.4.9 Internationell säkerhetsskyddssamverkan 
och säkerhetsintyg 

Av de internationella överenskommelser som Sverige har ingått fram-
går att en behörig svensk myndighet ska kunna utfärda säkerhets-
intyg för personer och leverantörer på begäran av en stat eller 
mellanfolklig organisation. Intyget syftar till att visa att en behörig 
myndighet i ett land har genomfört en utredning och i denna kom-
mit fram till att en person eller en leverantör kan anses pålitlig att 
hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upp till en viss nivå. 
Bestämmelser om internationell säkerhetsskyddssamverkan och säker-
hetsintyg finns i 4 kap. nya säkerhetsskyddslagen. Det finns inte här 
anledning att gå närmare in på vad dessa innebär.  
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3.4.10 Tystnadsplikt 

Den som har fått del av uppgifter som förekommer i en angelägenhet 
som gäller säkerhetsprövning har tystnadsplikt om uppgifterna. I det 
allmännas verksamhet gäller i stället bestämmelserna i OSL. Mot-
svarande bestämmelser om tystnadsplikt gäller också för den som på 
grund av en anställning eller på annat liknande sätt deltar eller har 
deltagit i en säkerhetskänslig verksamhet. Han eller hon får inte obe-
hörigen röja eller utnyttja säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
(5 kap. 1 och 2 §§ nya säkerhetsskyddslagen). 

3.4.11 Tillsyn 

I 5 kap. 4 § nya säkerhetsskyddslagen finns det vissa bestämmelser 
om tillsyn av säkerhetsskyddet. I första stycket anges att den myn-
dighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över säkerhets-
skyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för. I andra 
stycket anges att den myndighet som regeringen bestämmer får 
utöva tillsyn hos leverantörer som har träffat säkerhetsskyddsavtal. 
Utgångspunkten är, som tidigare framgått, att det är den som har 
uppställt krav på säkerhetsskydd i ett säkerhetsskyddsavtal som i 
första hand ska kontrollera att motparten följer de angivna villkoren 
om säkerhetsskydd. Men bestämmelsen i andra stycket gör det möj-
ligt också för en myndighet som regeringen väljer att utöva tillsyn. 
Ytterligare bestämmelser om tillsyn finns i säkerhetsskyddsförord-
ningen.  

3.5 Sekretessreglerna 

OSL innehåller bland annat bestämmelser om tystnadsplikt i det all-
männas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna hand-
lingar. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig detta 
sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något 
annat sätt (1 kap. 1 § OSL). 

Sekretessen gäller både mot enskilda och andra myndigheter. Den 
gäller även mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet, om 
de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Sekre-
tess gäller också mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga 
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organisationer. (8 kap. 1–3 §§ OSL.) I vissa fall har det ansetts att 
sekretessen bör få stå tillbaka till förmån för andra intressen. 
I 10 kap. OSL finns det därför ett antal sekretessbrytande bestäm-
melser och bestämmelser om undantag från sekretess. Vissa bestäm-
melser medger utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till såväl 
enskilda som till myndigheter, medan andra gäller antingen utläm-
nande till enskilda eller till andra myndigheter. Därutöver gäller den 
s.k. generalklausulen, som innebär att en sekretessbelagd uppgift får 
lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att 
uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen 
ska skydda. Generalklausulen gäller dock inte för alla typer av sekre-
tess. Det finns slutligen en generell sekretessbrytande bestämmelse 
som innebär att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en 
annan myndighet, om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förord-
ning. 

De flesta sekretessbestämmelser innehåller ett skaderekvisit. Det 
innebär att det bara råder förbud mot att lämna ut uppgiften om 
detta kan leda till skada eller men för något visst intresse som anges 
i bestämmelsen. I vissa fall är dock sekretessen absolut, vilket inne-
bär att det råder förbud mot utlämnande även utan risk för skada 
eller men.  

Det finns en viktig koppling mellan reglerna om säkerhetsskydd 
och sekretessbestämmelserna. Som framgått i avsnitt 3.4.2 är näm-
ligen en av grunderna för säkerhetsskyddsklassificering av en uppgift 
att uppgiften rör säkerhetskänslig verksamhet och därför omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Konkret inne-
bär detta att uppgiften omfattas av en bestämmelse om sekretess 
med hänsyn till antingen Sveriges säkerhet eller Sveriges förbindelser 
med en annan stat eller mellanfolklig organisation. Sådana bestäm-
melser finns bl.a. i 15 kap. OSL.  

Enligt 15 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som rör 
Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, 
mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk per-
son i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges 
mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om 
uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i 
högst fyrtio år. 
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Regler om sekretess i det internationella samarbetet finns i 
15 kap. 1 a § OSL. Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har 
fått från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt 
eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en 
annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan antas 
att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som 
avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs. Mot-
svarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har inhämtat 
i syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet med en 
sådan rättsakt eller ett sådant avtal som nyss sagts. När sekretess 
gäller enligt paragrafen får vissa sekretessbrytande bestämmelser i 
10 kap. inte tillämpas. För uppgift i en allmän handling gäller sekre-
tessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får regeringen 
meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.  

I 15 kap. 1 b § OSL finns bestämmelser om utrikessekretess när 
en myndighet har direktåtkomst till en digital uppgift hos en annan 
stat eller mellanfolklig organisation.  

Försvarssekretessen regleras i 15 kap. 2 § OSL. Sekretess gäller 
för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller plan-
läggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i 
övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets 
försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften 
röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar 
gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt före-
skrifter i den lagen. För uppgift i en allmän handling gäller sekre-
tessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock reger-
ingen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre 
tid. 

I 15 kap. finns en särskild sekretessbrytande bestämmelse. Det 
finns också särskilda regler om hanteringen av en begäran om ut-
lämnande av allmän handling. Slutligen finns det även bestämmelser 
om förhållandet mellan tystnadsplikten och meddelarfriheten enligt 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 
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3.6 Skyddet för enskildas rättigheter 

3.6.1 Egendomsskyddet i regeringsformen 

Enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen är var och ens 
egendom tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till 
det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något 
annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker an-
vändningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att till-
godose angelägna allmänna intressen.  

Det är fråga om två typer av ingrepp i äganderätten som aktuali-
seras i det aktuella stycket. Den första typen omfattar situationer där 
någon tvingas avstå egendom genom ”expropriation eller annat så-
dant förfogande”. Med detta menas att en förmögenhetsrätt – dvs. 
äganderätt eller annan rätt med ett ekonomiskt värde, t.ex. nyttjande-
rätt, servitut eller vägrätt – tvångsvis överförs eller tas i anspråk 
(prop. 2009/10:80 s. 163). Lagstiftning som möjliggör sådana ingrepp 
finns i expropriationslagen (1972:719) men även i annan lagstiftning 
som exempelvis plan- och bygglagen (2010:900). Den som tvingas 
avstå sin egendom på grund av denna typ av ingrepp är enligt 2 kap. 
15 § andra stycket regeringsformen tillförsäkrad full ersättning för 
förlusten.  

Den andra typen av ingrepp som behandlas i paragrafens första 
stycke är sådana som innebär att det allmänna inskränker använd-
ningen av mark och byggnader, s.k. rådighetsinskränkningar. Rådig-
hetsinskränkningar omfattar exempelvis byggnadsförbud och använd-
ningsförbud. Även den som innehar nyttjanderätt till mark eller 
byggnad omfattas av skyddet. Inskränkningar i rätten att använda 
lös egendom faller däremot utanför bestämmelsens tillämpnings-
område (prop. 2009/10:80 s. 163).  

Huvudregeln är att det finns en rätt till ersättning när det all-
männa inskränker användningen av mark eller byggnad. I 2 kap. 15 § 
tredje stycket regeringsformen framgår dock att det vid inskränk-
ningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälso-
skydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl så gäller vad som följer av 
lag i fråga om rätt till ersättning. Genom denna bestämmelse ut-
trycks principen att ingripanden från det allmänna som har sin grund 
i hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl inte medför rätt till 
ersättning.  
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3.6.2 Egendomsskyddet i Europakonventionen 

I artikel 1 i första tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen 
den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) finns bestäm-
melser om skydd för egendom. Enligt första stycket ska varje fysisk 
eller juridisk person ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får 
berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 
förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grund-
satser. I andra stycket anges att bestämmelserna i första stycket inte 
inskränker en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten 
finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överens-
stämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betal-
ning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten. 

Begreppet egendom i artikel 1 i första tilläggsprotokollet ska 
tolkas autonomt, alltså ges samma innebörd oavsett hur begreppet 
definieras i de nationella rättssystemen.1 Med egendom avses inte 
bara fast och lös egendom utan också begränsade sakrätter samt 
fordringar och immateriella rättigheter. Även ekonomiska intressen 
och förväntningar avseende utövande av näringsverksamhet om-
fattas av skyddet (SOU 2008:125 s. 431).  

I Europadomstolens praxis har det klarlagts att artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet innehåller tre regler som avser olika situationer. 
Den första regeln slår fast principen om rätten till respekt för egen-
dom, den andra uppställer villkoren för att någon ska få berövas sin 
egendom och den tredje behandlar förutsättningarna för att in-
skränka rätten att nyttja egendom. De tre reglerna har ett visst sam-
band med varandra på så sätt att de två sista reglerna avser särskilda 
fall av ingrepp i äganderätten som ska tolkas i ljuset av den allmänna 
princip som kommer till uttryck i den första regeln (se avgörandet 
James m.fl. mot Förenade Konungariket den 21 februari 1986, mål 
nummer 8793/79).  

Den första regeln uttrycker principen om rätten till respekt för 
egendom (”the peaceful enjoyment of his possessions” i den engelska 
språkversionen) och har ett bredare tillämpningsområde än de andra 
reglerna och innefattar bl.a. en rätt att, använda, förfoga över, upp-
låta och göra sig av med egendom.2 Till exempel har återkallelse av 
                                                                                                                                                          
1 Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 55 och 56.  
2 Harris, O'Boyle & Warbrick (2009), Law of the European Convention on Human Rights 
s. 662 och 663. 
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tillstånd att bedriva viss verksamhet bedömts vara ett ingrepp i rätten 
till respekt för egendom (se Europadomstolens avgörande den 7 juli 1989 
i målet Tre Traktörer aktiebolag mot Sverige, mål nummer 10873/84).  

Europadomstolen prövar i första hand om regel två om egen-
domsberövande och regel tre om nyttjande är tillämpliga, innan den 
första regeln tillämpas. Genom domstolens praxis har räckvidden för 
regel två och tre klargjorts, medan den första regeln har fått en bredare 
tillämpning. Förhållanden som varit svåra att kategorisera har av 
Europadomstolen ofta hänförts till den första regeln.3  

Den andra regeln avser olika former berövanden av egendom. 
Som utgångspunkt avses situationen då ägaren fråntas alla rättigheter 
till den aktuella egendomen.4 

Den tredje regeln gäller inskränkningar i rätten att nyttja egen-
dom. Europadomstolen har tolkat regeln relativt strängt ur den en-
skildes perspektiv och har bedömt att relativt omfattande inskränk-
ningar av ägarens rättigheter har kunnat accepteras i det allmännas 
intresse.5  

Vid tillämpningen av samtliga tre regler i artikel 1 i första tilläggs-
protokollet gäller kravet att den åtgärd som vidtagits måste vara 
laglig och utan inslag av godtycklighet (se Europadomstolens avgör-
ande Iatridis mot Grekland den 25 mars 1999, para 58, mål nr 31107/96). 
Ytterligare ett krav som gäller för samtliga tre regler är att åtgärden 
måste vara proportionerlig i den meningen att nödvändigheten av 
intrånget på grund av det allmännas intresse ska balanseras mot det 
men som den enskilde lider. Staten ges här en förhållandevis vid egen 
bedömningsmarginal (SOU 2008:125 s. 31). 

3.6.3 Näringsfriheten  

I 2 kap. 17 § första stycket regeringsformen kommer närings- och 
yrkesfriheten till uttryck. Enligt bestämmelsen får begränsningar i 
rätten att driva näring eller utöva yrke införas endast för att skydda 

                                                                                                                                                          
3 Harris, O'Boyle & Warbrick (2009), Law of the European Convention on Human Rights 
s. 666–673. 
4 Harris, O'Boyle & Warbrick (2009), Law of the European Convention on Human Rights 
s. 677. 
5 Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 595 och 596. 
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angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att enbart ekono-
miskt gynna vissa personer eller företag. I denna framställning kom-
mer vi att inrikta oss på näringsfriheten.  

Bestämmelsen utgår från att regler måste vara generella på så sätt 
att alla ska ha möjlighet att konkurrera på lika villkor, under förut-
sättning att de i övrigt uppfyller de krav som ställs upp för den aktu-
ella näringsgrenen. Därmed ska det förhindras att en enskild gynnas 
ekonomiskt på någon annans bekostnad. I princip är det inte tillåtet 
att införa regler som förhindrar nyetableringar inom en viss näring 
eftersom det innebär ett skydd för dem som redan är etablerade. Det 
gäller dock bara såvida det inte finns ett angeläget allmänt intresse av 
regleringen. Inskränkande föreskrifter på näringsområdet har tillkom-
mit för att tillgodose främst säkerhets-, hälsovårds- och arbetarskydds-
intressen (prop. 1993/94:117 s. 21 och 22 och prop. 2005/06:197 s. 9, 51 
och 52).6  

Europakonventionen innehåller inget specifikt skydd för närings-
frihet (prop. 2003/04:65 s. 15). 

3.6.4 Rätten till domstolsprövning  

Artikelns tillämpningsområde 

Enligt den nyss nämnda artikeln är var och en berättigad till en 
rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid inför en oavhängig 
och opartisk domstol domstolsprövning när saken gäller hans eller 
hennes civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse för brott. 
Denna del av artikeln klargör alltså när artikel 6:1 är tillämplig.  

Civila rättigheter och skyldigheter är ett autonomt begrepp, vilket 
innebär att det ska ges samma innebörd oavsett hur begreppet defi-
nieras i de nationella rättssystemen. Europadomstolen har i en om-
fattande praxis utvecklat begreppet och har slagit fast att artikeln är 
tillämplig under förutsättning att  

a) det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild – fysisk 
eller juridisk – person och en annan person eller en myndighet,  

b) tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten, 
och 

                                                                                                                                                          
6 Se även Jermsten (Lexino 2018-01-01), kommentar till 2 kap. 17 § första stycket regerings-
formen. 
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c) att denna rättighet kan karakteriseras som en civil rättighet. 

När en tvist gäller rätten att bedriva viss ekonomisk verksamhet eller 
att erhålla en myndighets tillstånd av betydelse för möjligheterna att 
bedriva sådan verksamhet har Europadomstolen i flera fall bedömt 
att det rört sig om en civil rättighet.7 I avgörandet Zander mot Sverige 
den 25 november 1993, mål nummer 14282/88, uttalade Europadom-
stolen att egendomsskyddet klart utgör en civil rättighet i Europa-
konventionens mening. I avgörandet Pudas mot Sverige den 27 okto-
ber 1987, mål nummer 10426/83, uttalade domstolen att en återkall-
else av ett tillstånd att bedriva taxiverksamhet klart rörde en civil 
rättighet och underströk att tillståndet var en av flera förutsättningar 
för att bedriva den kommersiella verksamheten i fråga.  

Vilka rättssäkerhetsgarantier krävs för domstolsförfarandet?  

I det följande ser vi närmare på några av de krav på generella rätts-
säkerhetsgarantier som enligt Europadomstolen följer av artikel 6:1. 
Genomgången är inte fullständig utan är i första hand inriktad på att 
lyfta fram den typ av krav som kan komma att aktualiseras när det 
gäller förelägganden och förbud enligt säkerhetsskyddslagen.  

Tillträde till domstol  

I avgörandet Golder mot Förenade Konungariket den 21 februari 1975, 
mål nummer 4451/70, klargjorde Europadomstolen att artikel 6:1 
inte skulle tolkas på så sätt att den bara uppställer krav på hand-
läggningen av en talan som redan väckts i domstol. Artikeln ger 
också rätt att få tillträde till domstol, vilket enligt Europadomstolen 
är en rättighet som kan härledas ur artikelns lydelse och som dess-
utom är en grundläggande rättssäkerhetsgaranti enligt konvention-
ens preambel. 

Det finns en stor mängd avgöranden där Europadomstolen be-
dömt att det varit fråga om prövning av civila rättigheter och skyl-
digheter och där det saknats möjlighet att få tillträde till domstol i 
de nationella rättssystemen, med följd att det uppstått en kränkning. 
Så var fallet i avgörandet Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 
                                                                                                                                                          
7 Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 167. 
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23 september 1982, mål nummer 7151/75 och 7152/75, där Europa-
domstolen bedömde att det inte fanns tillträde till en domstol som 
gjorde en fullständig granskning av åtgärderna som påverkade klag-
andens civila rättighet som stod under prövning, varför det uppstod 
en kränkning av artikel 6:1.  

Det kan också vara så att en part i och för sig har tillträde till en 
domstol men att möjligheten att föra talan är så kringskuren att det 
är fråga om en konventionskränkning. I princip innebär rätten att få 
tillträde till domstol att domstolens behörighet är tillräckligt omfatt-
ande för att medge en fullständig bedömning av de civila rättig-
heterna och skyldigheterna. Detta krav är inte alltid uppfyllt när en 
domstol överprövar en förvaltningsmyndighets beslut, eftersom dom-
stolens prövningsrätt ibland är begränsad till att avse lagligheten av 
det administrativa beslutet och inte omfattar de faktiska omstän-
digheter och de skönsmässiga bedömningar som legat till grund för 
det administrativa avgörandet. Frågan om en sådan prövning är till-
räckligt omfattande för att uppfylla kraven i artikel 6:1 kan inte 
besvaras generellt. Avgörande är i varje särskilt fall om de grunder på 
vilka en part vill angripa ett förvaltningsbeslut har kunnat prövas av 
domstolen eller inte.8  

I avgörandet Tinnelly & Sons Ltd m.fl. och McElduff m.fl. mot För-
enade kungariket den 10 juli 1998, mål nummer 62/1997/846/1052–
1053, prövade domstolen om det var proportionerligt att inskränka 
delar av en domstolsprövning på grund av nationella säkerhetsskäl. 
I målet var det fråga om ett byggnadsföretag som inte hade tilldelats 
ett kontrakt trots att man hade lämnat det lägsta anbudet. Enligt 
klagandena var detta ett resultat av diskriminering. Ministern för 
Nordirland hade utan närmare motivering fastställt att det aktuella 
företaget av hänsyn till den nationella säkerheten inte kunde komma 
i fråga för uppdragen. Företagen överklagade ministerns ställnings-
taganden till domstol men ställningstagandena ansågs utgöra bind-
ande bevis och kunde inte omprövas. Europadomstolen konstaterade 
att ministerns ställningstaganden hade den effekten enligt nationell 
rätt att de förhindrade en prövning av klagandenas påstående att de 
hade varit föremål för diskriminering. Vidare noterade domstolen att 
frågan om diskriminering hade kunnat prövas i domstolen även om 
det förekom överväganden kring nationell säkerhet i målet. Enligt 

                                                                                                                                                          
8 Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 204. 
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Europadomstolen så utgjorde förbudet mot att överpröva minis-
terns ställningstagande en oproportionerlig inskränkning i klagan-
dens rätt att få tillträde till domstol.  

Rätten att få tillträde till domstol är dock inte absolut, vilket 
Europadomstolen uttalade i Golder mot Förenade Konungariket. 
Denna fråga utvecklades i avgörandet Ashingdane mot Förenade 
Konungariket den 28 maj 1985, mål nummer 8225/78, där domstolen 
dels klargjorde att medlemsländerna har en viss bedömningsmargi-
nal (”margin of appreciation”) när det gäller att fastställa begräns-
ningar i rätten att få tillträde till domstol, dels att det i första hand är 
medlemsländerna som avgör hur det ska ske. Begränsningarna får 
enligt Europadomstolen dock inte vara så långtgående att rättig-
heten urholkas. Domstolen uttalade också att en begränsning av 
rätten att få tillträde till domstol måste avse ett legitimt syfte och att 
det måste finnas ett rimligt proportionalitetsförhållande mellan de 
medel som används och det ändamål som staten avser att uppnå. 
I sak handlade Ashingdane mot Förenade Konungariket om att den 
nationella lagstiftningen begränsade, men inte uteslöt, möjligheten 
att framställa skadeståndsanspråk mot personal som arbetade på en 
psykiatrisk inrättning. Europadomstolen ansåg att detta var en legi-
tim inskränkning i rätten till domstolsprövning eftersom det hand-
lade om att skydda vårdpersonalen. Inskränkningen bedömdes också 
vara proportionerlig.  

Oavhängig och opartisk domstol 

Prövning av tvister om civila rättigheter och skyldigheter ska enligt 
artikel 6:1 ske inför en oavhängig och opartisk domstol. Inlednings-
vis är det därför nödvändigt att närmare undersöka vad som avses 
med domstol i Europakonventionens mening.  

Europadomstolen har klarlagt att termen ”domstol” i detta sam-
manhang inte ska tolkas så att det bara avser domstolar av tradi-
tionellt slag. För att en dömande instans ska kunna godtas som 
domstol förutsätts dock att dess domar är bindande och inte kan 
åsidosättas av regering eller förvaltning.  

Vidare anges i artikeln att prövningen ska ske inför en oavhängig 
och opartisk domstol. Det är inte möjligt att helt hålla isär orden 
”oavhängig” och ”opartisk”. De innefattar olika aspekter av kravet 
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på att domstolen skall handla objektivt och inte påverkas av ovid-
kommande omständigheter. Medan ”oavhängig” närmast tar sikte på 
att utesluta möjligheten av obehörig påverkan utifrån, kan ”opartisk” 
anses syfta på att det inom domstolen inte får finnas någon vilja eller 
benägenhet att gynna en part framför en annan. Eftersom termerna 
delvis sammanfaller med varandra, är det emellertid ofta lämpligt att 
betrakta begreppet ”oavhängig och opartisk domstol” som en helhet. 
Europadomstolen har flera gånger prövat om de turkiska statssäker-
hetsdomstolarna levt upp till kraven på oavhängighet och opartisk-
het. I statssäkerhetsdomstolarna ingick två civila och en militär 
domare. De militära domarna var officerare och underkastade militär 
disciplin, och de hade ett kort mandat om fyra år. Europadomstolen 
fann i flera mål att deltagandet av en sådan militär domare kunde, när 
en civil person stod åtalad för separatistisk eller annan samhällsfarlig 
verksamhet, ge anledning till farhågor för att domstolen skulle väg-
ledas av ovidkommande hänsyn. Statssäkerhetsdomstolarna ansågs 
därför inte uppfylla kraven på opartiskhet.9  

Rätten till en rättvis rättegång 

Till skillnad från andra rättssäkerhetsgarantier i artikel 6:1 så inrym-
mer rätten till en rättvis rättegång (”fair trial”) en slags restkompe-
tens som har gett Europadomstolen möjlighet att tillföra andra rättig-
heter som inte kan utläsas direkt ut artikeln.10 

Innebörden av rätten till en rättvis rättegång skiljer sig mellan åt 
beroende på om det är fråga om civila rättigheter och skyldigheter 
eller anklagelser om brott. I avgörandet Dombo Beheer mot Neder-
länderna den 27 oktober 1993, mål nummer 14448/88, klargjorde 
Europadomstolen denna skillnad och anförde att medlemsländerna 
har ett större handlingsutrymme när det är fråga om mål om civila 
rättigheter och skyldigheter, särskilt på grund av avsaknaden av de 
detaljerade bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.3 som gäller i brott-
mål.  

Ur rätten till en rättvis rättegång har Europadomstolen uttolkat 
ett flertal krav på domstolsförfaranden. Ett av dem är rätten att få 
närvara under rättegången. Denna rätt att stark i brottmål men gäller 
                                                                                                                                                          
9 Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 216. 
10 Harris, O'Boyle & Warbrick (2009), Law of the European Convention on Human Rights 
s. 246. 
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bara i särskilda fall när det är fråga om civila rättigheter och skyl-
digheter, t.ex. när det gäller att bedöma vissa personliga förhållan-
den.11 Rätten att närvara under rättegången måste också ses i ljuset 
av reglerna om offentlig förhandling, som vi behandlar nedan.  

Ett annat krav som Europadomstolen har uttolkat ur rätten till 
en rättvis rättegång är kravet på parternas likställdhet (”equality of 
arms”). I avgörandet Dombo Beheer mot Nederländerna bedömde 
domstolen att den nederländska rättsordningen inte levde upp till 
kravet på parternas likställdhet eftersom ena parten i en civilrättslig 
tvist inte fick höra ett åberopat vittne till följd av hur de process-
rättsliga reglerna var utformade.  

Kravet på parternas likställdhet ställdes på sin spets i avgörandet 
Regner mot Tjeckien den 19 september 2017 med mål nummer 
35289/11, som uppvisar vissa likheter med den typ av uppgifter som 
kan tänkas vara föremål för prövning i mål om föreläggande och 
förbud enligt säkerhetsskyddsregleringen. Målet handlade om en 
tjänsteman med hög befattning inom försvarsdepartementet som 
fått sitt säkerhetsgodkännande återkallat efter att den nationella 
säkerhetstjänsten fått underrättelseinformation om mannen, bl.a. att 
han utgjorde en risk för den nationella säkerheten. Beslutet över-
klagades till den högsta nationella förvaltningsdomstolen utan fram-
gång. I inledningen av sina domskäl noterade Europadomstolen att 
klagandens rätt till en rättvis rättegång hade inskränkts dels genom 
att han inte fått del av dokumenten som låg till grund för åter-
kallelsen av hans säkerhetsgodkännande, dels genom att han inte 
hade fått del av grunderna för beslutet, i den del dessa härrörde från 
handlingarna i fråga. Frågan var därför, enligt domstolen, om dessa 
inskränkningar begränsade själva kärnan i rätten till en rättvis rätte-
gång. Vid sin granskning av det nationella förfarandet beaktade 
domstolen särskilt om begränsningarna i klagandens rätt till lik-
ställighet hade balanserats med tillräckliga processuella garantier. 
Europadomstolen underströk att de nationella domstolarna hade haft 
tillgång till allt material och att deras prövning inte var begränsad i 
något avseende. I den avslutande avvägningen fann domstolen att 
balansen mellan parterna inte hade förskjutits så långt att det på-
verkade det klagandens rätt till en rättvis rättegång. I bedömningen 
vägde domstolen in förfarandet i de nationella domstolarna i dess 

                                                                                                                                                          
11 Harris, O'Boyle & Warbrick (2009), Law of the European Convention on Human Rights 
s. 247. 
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helhet, typen av tvist och den bedömningsmarginal som medlems-
länderna åtnjuter.  

 Ytterligare ett krav som Europadomstolen har uttolkat ur rätten 
till en rättvis rättegång är rätten till ett kontradiktoriskt förfarande 
(”right to adversarial proceedings”). I grunden handlar kravet om att 
parterna i en rättegång ska ha tillgång till och möjlighet att kom-
mentera all bevisning som åberopats (se avgörandet Vermeulen mot 
Belgien den 20 februari 1996, mål nummer 19075/91). Av stor bety-
delse för utformningen av en domstolsprövning av beslut om före-
lägganden och förbud enligt säkerhetsskyddslagen är vilka krav som 
Europadomstolen har uppställt när det gäller sekretessbelagda upp-
gifter och annan känslig information som rör den nationella säker-
heten. I avgörandet Edwards och Lewis mot Förenade Konungariket 
den 27 oktober 2004 med mål nummer 39647/98 och 40461/98, som 
rörde förfarandet i ett brottmål, uttalade domstolen att rätten att få 
del av relevanta bevis inte är en absolut rättighet. Domstolen angav 
att det i alla brottmål kan finnas konkurrerande intressen, så som 
nationell säkerhet eller behovet av att skydda vittnen eller att hemlig-
hålla polismetoder, som måste vägas mot den anklagades rättigheter. 
I avgörandet Dağtekin med flera mot Turkiet den 13 mars 2008, mål 
nummer 70516/01, behandlades bl.a. frågan om den turkiska staten 
hade gjort sig skyldig till en kränkning av artikel 6:1 genom att inte 
respektera rätten till ett kontradiktoriskt förfarande. I målet, som 
rörde civila rättigheter och skyldigheter, hade klagandena fått sina 
tillstånd att arrendera jordbruksmark återkallade som en följd av en 
säkerhetsutredning som vidtagits av myndigheterna. De hade dock 
aldrig fått ta del av utredning eller skälen till varför deras tillstånd 
återkallades. De hade inte heller fått möjlighet att pröva lagligheten 
i återkallelsen. Europadomstolen anförde att den var medveten om 
säkerhetsläget i de aktuella delarna av landet och behovet av att 
myndigheterna var vaksamma. Samtidigt påpekade domstolen att 
nationella myndigheter inte kan undgå effektiv domstolskontroll på 
den grunden att de påstår att det är fråga om nationell säkerhet och 
terrorism. I sak bedömde domstolen att det inte fanns några åtgärder 
som skyddade klagandena mot myndigheternas godtycke och be-
dömde därför att det hade skett en kränkning av artikel 6:1. I be-
dömningen betonades att varken klagandena eller de nationella dom-
stolarna hade fått del av säkerhetsutredningen ifråga. Europadomstolen 
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underströk vidare att det finns metoder för att tillgodose säker-
hetsproblem som rör känslig information och dess källor, och 
samtidigt ge individen ett påtagligt mått av processuell rättvisa. 
I detta avseende hänvisade domstolen till avgörandet Chahal mot För-
enade Konungariket den 15 november 1996 med mål nummer 22414/93, 
där det var fråga om rätten till ett effektivt rättsmedel enligt arti-
kel 13 hade kränkts i samband med utvisning. I den nationella pro-
cessen gjordes det bl.a. gällande att klaganden utgjorde en risk för 
den nationella säkerheten. De inhemska organ som prövade frågan 
om utvisning uppfyllde inte de krav på processuell rättvisa som 
Europadomstolen ansåg var nödvändiga. Europadomstolen påpekade 
bl.a. att de inhemska organens prövning inte avsåg alla omstän-
digheter som låg till grund för beslutet om utvisning, utan endast 
frågan om nationell säkerhet. Därmed prövades inte risken för att 
klaganden utsattes för behandling i strid med artikel 3 vid en utvis-
ning. Europadomstolen var också kritisk till att klaganden inte hade 
fått något rättsligt biträde i processen. Rätten till ett effektivt rätts-
medel enligt artikel 13 hade därför kränkts. 

Rätten till offentlig förhandling  

Rätten till en offentlig förhandling framgår av direkt ordalydelsen i 
artikel 6:1. Möjligheten att neka allmänhet och press tillträde till en 
förhandling får bara ske om det är motiverat utifrån de syften som 
anges i artikel 6:1, nämligen hänsynen till den allmänna moralen, den 
allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokra-
tiskt samhälle.  

Av Europadomstolens praxis följer att det i princip krävs att en 
muntlig förhandling hålls vid prövning av frågor om civila rättigheter 
eller skyldigheter eller anklagelser för brott.12 I avgörandet Jussila 
mot Finland den 23 november 2006 med mål nummer 73053/01 be-
tonade Europadomstolen dock att det är karaktären av de frågor som 
ska avgöras av den behöriga domstolen som motiverar om en munt-
lig förhandling kan undvaras. Som exempel har Europadomstolen 
i avgörandet Döry mot Sverige den 12 november 2002, mål nummer 
28394/95, uttalat att i mål av teknisk karaktär där utfallet vanligtvis 

                                                                                                                                                          
12 Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 237–243. 
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följer av skriftliga underlag utfärdade av läkare så kan tvisten med 
fördel hanteras i ett skriftligt förfarande.  

3.6.5 Rättsprövningslagen 

Regeringen är inte att anse som en domstol i den mening som avses 
i artikel 6 i Europakonventionen. I syfte att garantera att Sverige 
lever upp till de krav som ställs i artikel 6 infördes ett nytt rättsmedel 
kallat rättsprövning. Rättsmedlet innebär att det finns en möjlighet 
att i vissa fall begära rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen 
av beslut i vissa ärenden som beslutas av regeringen. Möjligheten 
följer numera av lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa reger-
ingsbeslut (rättsprövningslagen).  

En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av reger-
ingen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter 
eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europa-
konventionen (1 § rättsprövningslagen). Det finns även vissa andra 
fall som kan bli föremål för rättsprövning, som dock saknar intresse 
här. 

En ansökan om rättsprövning enligt 1 § ska ha kommit in till 
Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för 
beslutet. Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser 
att beslutet strider mot och vilka omständigheter som åberopas till 
stöd för detta. Utgångspunkten är att regeringens beslut gäller även 
om det har gjorts en ansökan om rättsprövning. Högsta förvalt-
ningsdomstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte ska 
gälla. I ett mål om rättsprövning enligt 1 § ska Högsta förvaltnings-
domstolen hålla muntlig förhandling, om sökanden begär det och 
det inte är uppenbart obehövligt. 

Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut 
strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett 
eller som klart framgår av omständigheterna, ska beslutet upphävas. 
Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse 
för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen ska, om det behövs, 
återförvisa ärendet till regeringen. Om regeringens beslut inte upp-
hävs, står det fast. 
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Klagorätten enligt 1 § gäller för ”enskild”. Med det menas inte 
bara privatpersoner utan också företag, föreningar och andra juridi-
ska personer. Det är inte nödvändigt att den enskilde har intagit 
formell partsställning i ett förvaltningsärende. Däremot förutsätts 
det att den klagande har varit offer för en kränkning och att den 
åberopade rättigheten har sin grund i den nationella rätten.13 All-
männa organ, t.ex. myndigheter och kommuner kan inte ansöka om 
rättsprövning. 

Kravet på att ärendet gäller enskildas civila rättigheter och skyl-
digheter innebär att rättsprövning inte kan ske av beslut som inte har 
några direkta rättsverkningar för den enskilde. Det måste också vara 
fråga om ett beslut i ett enskilt fall. Exempelvis kan normbeslut inte 
bli föremål för rättsprövning. I praktiken är det en mängd offentlig-
rättsliga beslut som kan rättsprövas, förutsatt att regeringen är besluts-
instans. Det kan t.ex. handla om tillstånd av olika slag, förelägganden, 
beslut om tjänstetillsättning och bidrag etc. Sådana beslut som enligt 
Europadomstolens praxis faller utanför artikel 6, som t.ex. skatter 
och avgifter, betyg, politiska rättigheter m.m., kan inte bli föremål 
för rättsprövning.14 

I förarbetena framgår det att politiska lämplighetsfrågor ska läm-
nas utanför rättsprövningen, eftersom domstolar inte kan förutsättas 
göra bedömningar av utpräglat skönsmässig eller politisk karaktär 
(prop. 1987/88:69 s. 24 och 25). Det kan alltså bli nödvändigt att 
dela upp ärendet i en prövningsbar och en icke prövningsbar del, se 
t.ex. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1989 ref. 16, 
RÅ 1989 ref. 95 och RÅ 1989 ref. 96. Om regeringens bedömning 
innefattar ett visst mått av skönsmässighet, kan Högsta förvalt-
ningsdomstolen vid rättsprövning undersöka om beslutet faller inom 
ramen för regeringens handlingsfrihet. Såtillvida behöver rättspröv-
ning inte utgöra en fullständig överprövning av ett meddelat förvalt-
ningsbeslut.15 

 

                                                                                                                                                          
13 Warnling (Karnov 2018-07-01), kommentar till 1 § rättsprövningslagen. 
14 Wiweka Warnling-Nerep (2015), Rättsmedel: Om- och överprövning av förvaltningsbeslut 
s. 207–210. 
15 Om detta stycke, se Warnling (Karnov 2018-07-01), kommentar till 7 § rättsprövningslagen 
med där gjorda hänvisningar. 
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4 Nordisk utblick 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redogör vi för regleringen i Norge, Finland och 
Danmark i fråga om bl.a. säkerhetsskyddad upphandling och över-
låtelse av verksamheter som har betydelse för nationell säkerhet. 
Framställningen bygger i huvudsak på allmänt tillgängliga källor, 
såsom författningstext, förarbeten och officiella webbsidor med 
rättsinformation. Beskrivningen av dansk rätt är till största delen 
hämtad från SOU 2015:25 (s. 200–204). Vi har vidare gjort studie-
besök i Norge och Finland. 

4.2 Norge 

I Norge finns bestämmelser om säkerhetsskydd i lov om fore-
byggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven), i det följande kallad 
säkerhetslagen.1 Lagen gäller som utgångspunkt för förvaltnings-
organ i stat och kommun samt för juridiska personer som inte är 
förvaltningsorgan vilka levererar varor eller tjänster till ett förvalt-
ningsorgan genom en säkerhetsklassificerad upphandling (sikkerhets-
graderte anskaffelser). Regeringen kan även besluta att lagen helt eller 
delvis också ska gälla för något annat rättssubjekt, inklusive bl.a. 
privatpersoner och näringsverksamheter om de exempelvis äger eller 
kontrollerar ett skyddsobjekt (skjermingsverdig objekt) eller av ett 
förvaltningsorgan har fått tillgång till säkerhetsklassad information.  

En ny lag om nationell säkerhet – Lov om nasjonal sikkerhet 
(sikkerhetsloven, LOV-2018-06-01-24) – har antagits men har i 
skrivande stund inte trätt i kraft.2 I likhet med den nuvarande säker-

                                                                                                                                                          
1 Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste, LOV-1998-03-20-10. 
2 Prop. 153 L. (2016–2017) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). 
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hetslagen är syftet med den nya lagen att trygga nationella säker-
hetsintressen, och då särskilt Norges suveränitet, territoriella integritet 
och demokratiska styrelseskick. Den nya lagen är inriktad på att 
skydda viktiga samhällsfunktioner som understödjer de nyss nämnda 
intressena. De samhällsfunktioner som avses (grundläggande natio-
nella funktioner) är sådana tjänster eller sådan produktion eller annan 
verksamhet som har en sådan betydelse att ett helt eller delvis bort-
fall av funktionen skulle få konsekvenser för statens förmåga att ta 
till vara nationella säkerhetsintressen.3 

Anskaffningar 

En upphandling definieras som säkerhetsklassificerad om leveran-
tören kan få tillgång till skyddsvärd information (skjermingsverdig 
informasjon) eller skyddsobjekt. En upphandling kan också defini-
eras som säkerhetsklassificerad om den måste skyddas av andra skäl. 

Enligt vägledningen till den nuvarande säkerhetslagen är syftet 
med säkerhetsklassificerade upphandlingar att skydda information, 
material och föremål när förvaltningsorgan ingår affärer. Det inne-
bär, enligt vägledningen, att regelverket om säkerhetsklassificerade 
upphandlingar ska tillämpas vid inköp, hyra, försäljning, uthyrning 
och överlåtelser.4  

Vid säkerhetsskyddad upphandling måste ett säkerhetsavtal ha 
ingåtts mellan det upphandlande förvaltningsorganet och leveran-
tören innan leverantören kan få tillgång till skyddsvärd information. 
Säkerhetsavtalet ska närmare reglera de ansvar och skyldigheter som 
följer av lagen. Säkerhetsavtal med utländska leverantörer kan endast 
ingås efter godkännande av den nationella säkerhetsmyndigheten 
(Nasjonal sikkerhetsmyndighet).  

Om leverantören genom upphandlingen kan få tillgång till skydds-
värd information i klassen konfidentiellt eller högre, eller om det av 
annan anledning är nödvändigt, så krävs att den nationella säkerhets-
myndigheten har meddelat en leverantörsklarering för den aktuella 
säkerhetsgraden. Leverantörsklarering medges inte om det finns rim-
ligt tvivel om leverantörens säkerhetsmässiga lämplighet. När leve-
rantörens lämplighet prövas får man endast lägga vikt vid frågor som 
                                                                                                                                                          
3 Prop. 153 L (2016–2017) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) s. 7. 
4 Veiledning i sikkerhetsgraderte anskaffelser og anskaffelser til kritisk infrastruktur, Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet s. 3.  
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är relevanta för att bedöma leverantörens förmåga och vilja att be-
driva förebyggande säkerhetsarbete enligt lagen. Personalkontroll av 
leverantörens styrelse och ledning ska ingå i bedömningen. En leve-
rantörsklarering ges för en period om fem år.5 

Negativa beslut om leverantörsklarering, villkor för klarering samt 
beslut om när frågan om klarering på nytt kan tas upp får överklagas 
till Försvarsdepartementet.  

En leverantör får inte överföra skyddsvärd information eller 
skyddsobjekt till en ny ägare, varken direkt eller indirekt, om inte 
den nationella säkerhetsmyndigheten har gett sitt tillstånd.  

Leverantörer som innehar en klarering ska utan dröjsmål under-
rätta den nationella säkerhetsmyndigheten om förändringar i led-
ning, ägarstruktur, lokaler och utrustning och andra förhållanden 
som kan påverka leverantörens säkerhetsmässiga lämplighet. Om för-
hållandena utgör en säkerhetsrisk som inte kan elimineras så kan den 
nationella säkerhetsmyndigheten återkalla leverantörsklareringen.  

I januari 2017 infördes en ny bestämmelse i säkerhetslagen om 
upphandlingar som rör kritisk infrastruktur. I begreppet kritisk 
infrastruktur ingår livsmedel- och energiförsörjning, vatten och av-
lopp, sociala förmåner och tjänster, finansiella tjänster, elektronisk 
kommunikation, transport och satellitbaserade tjänster.6 Vid upp-
handlingar som rör kritisk infrastruktur ska det göras en riskbedöm-
ning. Om bedömningen visar att det finns en inte obetydlig risk för 
att säkerhetshotande aktiviteter etableras eller genomförs, kan 
regeringen besluta om affären ska vägras eller att villkor fastställs för 
dess genomförande. Detta gäller även om ett avtal redan har ingåtts. 

Den nya säkerhetslagen som ännu inte trätt i kraft är en moderni-
sering av den tidigare lagen. Reglerna om säkerhetsskyddad upp-
handling överförs i allt väsentligt till den nya lagen. Verksamheter 
som träffas av lagen är skyldiga att bedöma risken när en leverantör 
kan få tillgång till säkerhetsklassificerad information eller skydds-
värda objekt eller infrastruktur. I sådana fall ska det ingås ett säker-
hetsavtal med leverantören och det ska bedömas om leverantören 
ska få klarering.  

                                                                                                                                                          
5 Veiledning i sikkerhetsgraderte anskaffelser og anskaffelser til kritisk infrastruktur, Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet s. 9. 
6 Veiledning i sikkerhetsgraderte anskaffelser og anskaffelser til kritisk infrastruktur, Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet s. 6 och 7.  
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Verksamhetsöverlåtelser och ägarskapskontroll 

I den utredning som föregick propositionen till ny säkerhetslag kon-
staterades det att det finns en viss möjlighet att kontrollera ägande-
förhållandena hos leverantörer genom systemet med leverantörs-
klarering (se i det föregående). Detta system ger säkerhetsmyndigheten 
inblick i leverantörens ägarstruktur och en möjlighet att dra tillbaka 
leverantörsklareringen om ägarkonstellationen utvecklar sig i en rikt-
ning som utgör en ökad säkerhetsrisk. Utredningen konstaterade 
dock att regelverket är avgränsat till konkreta anskaffningar och 
således är mindre ägnat att ta om hand mer generella behov av kon-
troll över ägandet till strategiskt viktiga företag. Det ansågs vidare 
att det gällande regelverket inte kan säkerställa att grundläggande 
nationella funktioner inte blir lidande genom att strategiskt viktiga 
företag helt eller delvis blir uppköpta av utländska aktörer.7 

Med hänsyn till ovanstående omfattar den nya säkerhetslagen 
bl.a. vissa bestämmelser om ägarskapskontroll och om förvärv av 
kritisk infrastruktur. Det finns bl.a. en bestämmelse som särskilt tar 
sikte på förvärv av verksamheter som omfattas av lagen. Bestäm-
melsen bygger på att den som avser att förvärva en kvalificerad andel av 
en verksamhet som omfattas av säkerhetslagen ska meddela departe-
mentet. Med kvalificerad andel avses att förvärvet direkt eller indirekt 
sammantaget kommer att leda till att förvärvaren får 

• minst en tredjedel av aktiekapitalet, andelarna eller rösterna 
i verksamheten, 

• rätt att bli ägare till minst en tredjedel av aktiekapitalet eller 
andelarna, eller 

• betydande inflytande över förvaltningen av företaget på något 
annat sätt. 

Aktier som ägs eller övertas av aktieägarens närstående jämställs med 
aktieägarens aktier. Detsamma gäller andra andelar än aktier när det 
inte är fråga om ett aktiebolag. Dessa aktier eller andelar räknas alltså 
in i den totala effekten av förvärvet. 
  

                                                                                                                                                          
7 Sikkerhetsutvalgets rapport NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse av grunn-
leggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid, kapitel 12.2. 
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För att undvika att utländska företag genomför förvärv genom 
nationella bolag gäller bestämmelsen även inhemska företag. Enligt 
bestämmelsen ska departementet inom 60 dagar besluta om förvärvet 
godkänns eller om frågan ska hänskjutas till regeringen (Kongen i 
statsråd). Regeringen kan besluta att förvärvet inte godkänns eller 
att förvärvet ska förenas med villkor. Möjligheten att hindra för-
värvet föreslås gälla även om det redan har träffats ett avtal om 
förvärvet. Beslut att inte godkänna förvärv är enligt förarbetena tänkta 
att användas i exceptionella situationer efter en proportionalitets-
bedömning i varje enskilt fall.8  

I propositionen finns det bara en relativt kortfattad beskrivning 
av de konsekvenser som ägarskapskontrollen förväntas medföra, 
men det uttalas bl.a. att tröskeln för bestämmelsens tillämpning är 
hög och att när beslutskompetensen används så kommer det nation-
ella säkerhetsintresset väga tyngre än de negativa ekonomiska konse-
kvenserna för verksamheten och den tilltänkta förvärvaren.  

I den nu gällande säkerhetslagen finns det regler om rapporterings-
plikt avseende förvärv av kritisk infrastruktur och möjlighet för reger-
ingen att avbryta förvärv av kritisk infrastruktur. Reglerna överförs 
till den nya lagen och de omfattar där även säkerhetskänsliga infor-
mationssystem och objekt. 

4.3 Finland  

Verksamhetsöverlåtelser 

Det finns i finsk rätt inte några särskilda regler om säkerhetsskyddad 
upphandling eller om granskning eller liknande av utkontraktering 
eller upplåtelse. Däremot finns det bestämmelser om utlänningars 
företagsköp. Dessa finns i lagen om tillsyn över utlänningars före-
tagsköp, 13.4.2012/172. Syftet med lagen är att övervaka och, när ett 
ytterst viktigt nationellt intresse kräver det, begränsa överföringen 
av inflytande i de företag som är föremål för tillsyn till utlänningar 
och utländska sammanslutningar och stiftelser.  
  

                                                                                                                                                          
8 Prop. 153 L (2016–2017) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) s. 152. 
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I praktiken avses med ytterst viktigt nationellt intresse i synnerhet 

• försvaret, 

• försörjningsberedskapen, och 

• samhällets vitala funktioner. 

Lagen utgår från en positiv inställning till utländskt ägande. Myndig-
heterna har dock möjlighet att utöva kontroll över ägarunderlaget 
hos de bolag som är av central betydelse för försörjningsberedskapen 
och landets säkerhet, och vid behov begränsa utlänningars innehav 
i sådana bolag. 

Med företagsköp avses enligt lagen en åtgärd genom vilken 

• en utländsk ägare förvärvar minst en tiondedel eller 

• minst en tredjedel, eller 

• minst hälften av det sammanlagda röstetalet för aktierna i bolaget 
eller motsvarande faktiskt inflytande i ett aktiebolag eller annat 
föremål för tillsyn. 

Arbets- och näringsministeriet behandlar myndighetsärenden som 
gäller tillsynen över och bekräftelsen av företagsköp. I den omfatt-
ning som behövs inhämtar ministeriet även utlåtanden från andra 
myndigheter. 

Företagsköp inom försvarssektorn och inom tillverkningen av 
produkter med dubbla användningsområden kräver alltid en för-
handsbekräftelse från myndigheten (ansökan). En utländsk ägare 
ska alltså på förhand anhålla om ministeriets bekräftelse av före-
tagsköpet. Om den utländska ägaren inte har gjort en ansökan om 
bekräftelse kan ministeriet bestämma en tid inom vilken ansökan ska 
göras. Underlåtelse att ge in en ansökan inom den tiden innebär att 
ministeriet ska vägra bekräftelse av företagsköpet (4 § lagen). 

På den civila sidan omfattar tillsynen sådana finländska företag 
som anses vara kritiska med tanke på tryggandet av samhällets vitala 
funktioner. Vid köp av sådana företag gäller ingen skyldighet att 
ansöka om bekräftelse. Däremot kan den utländska ägaren välja att 
anmäla förvärvet till ministeriet. Den utländska ägaren kan även på 
förhand anmäla köpet för bekräftelse av arbets- och näringsministeriet, 
om företagsköpet framskridit till ett skede som omedelbart föregår 
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det slutliga genomförandet av arrangemanget. På begäran av ministeriet 
ska en utländsk ägare lämna alla uppgifter om föremålet för tillsyn, 
den utländska ägaren och företagsköpet som behövs för en utred-
ning av ett ärende som gäller bekräftelse av företagsköpet. Ministeriet 
ska begära uppgifterna inom tre månader från det att ministeriet fått 
kännedom om företagsköpet. (5 § lagen.) 

Oavsett om det handlar om försvarssektorn eller den civila sek-
torn ska ministeriet bekräfta ett företagsköp, om köpet inte kan 
äventyra ett ytterst viktigt nationellt intresse. Om köpet kan även-
tyra ett sådant intresse ska ministeriet överföra ärendet för behand-
ling vid statsrådets allmänna sammanträde. (4 § tredje stycket och 
5 § tredje stycket lagen.) 

När det gäller försvarsmaterielindustrin omfattas samtliga ut-
ländska ägare av tillsynen. Till övriga delar omfattar tillsynen endast 
sådana utländska ägare som har sin bonings- eller hemort i en stat 
som inte tillhör EU eller Europeiska frihandelssammanslutningen 
(EFTA). 

I 6 § lagen anges vissa undantag från kravet på bekräftelse av 
företagsköp. En sådan bekräftelse behövs inte om aktiekapitalet i ett 
aktiebolag ökas, och den utländska ägaren i samband med ökningen 
tecknar aktier i proportion till de aktier som han eller hon redan har 
i bolaget (första punkten). Någon bekräftelse krävs inte heller om 
den utländska ägaren får egendom genom arv eller testamente eller 
med stöd av giftorätt (andra punkten). Det finns även vissa andra 
undantag, som dock inte gäller för försvarsindustriföretag. 

Följderna av att bekräftelse vägras framgår av 8 § lagen. Om det 
handlar om ett aktiebolag blir följden att den utländska ägaren ska 
överlåta en viss del av aktierna och att ägarens röster vid bolags-
stämman begränsas. Om det handlar om ett annat slags företag ska 
avtalen som gäller förvärvet av inflytande eller rörelsen återgå. 

Regler om straff för företagsköpsförseelse finns i 10 § lagen. Den 
som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att ansöka om 
bekräftelse vid förvärv av företagsköp inom försvarssektorn döms 
för företagsköpsförseelse, om gärningen inte är ringa eller om inte 
strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag. Det-
samma gäller den som försummar sin skyldighet att på begäran lämna 
upplysningar till ministeriet enligt 5 §, eller som ger myndigheterna 
felaktiga upplysningar eller hemlighåller upplysningar som är viktiga 
för behandlingen av ärendet. 
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Överlåtelser av fast egendom 

Den 1 juni 2017 tillsatte statsrådets kansli en arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att utarbeta förslag till författningsändringar som krävs för 
att statens övergripande säkerhet ska kunna förbättras vid över-
föring av fast egendom. Den 28 juni 2018 lämnade arbetsgruppen 
sina förslag. Förslagen går i korthet ut på följande.  

• Lagen om inlösen av egendom för försvarsändamål ska upphävas 
och en ny lag som gäller inlösen av fast egendom och särskilda 
rättigheter och som har ett mer omfattande tillämpningsområde 
ska stiftas i syfte att trygga den nationella säkerheten. Så anses 
vara fallet när inlösen sker för tryggande av landets försvar, den 
territoriella integriteten, ledningen av staten, gränssäkerheten, 
gränsbevakningen, försörjningsberedskapen eller funktionen hos 
den infrastruktur som är nödvändig för samhället eller av något 
annat med dessa jämförbart samhälleligt intresse. Inlösen ska 
också i fortsättningen vara en åtgärd som tillgrips i sista hand för 
att trygga den nationella säkerheten vid överföring av fast egen-
dom.  

• Markanvändnings- och bygglagen ska ha en bestämmelse om den 
nationella säkerheten angående områdesanvändningen.  

• Staten ska ha förköpsrätt vid fastighetsköp, om förvärvet av fastig-
heten till staten är nödvändigt för säkerställande av försvaret eller 
gränssäkerheten eller för övervakning och tryggande av Finlands 
territoriella integritet.  

• Det införs en lag om övervakning och begränsning av vissa fastig-
hetsförvärv med regler om tillsyn över utlänningars fastighets-
förvärv i områden som är betydande med tanke på försvaret, 
gränssäkerheten, försörjningsberedskapen samt övervakningen 
och tryggandet av Finlands territoriella integritet. Enligt bestäm-
melserna ska en sammanslutning med hemort utanför Europeiska 
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och en 
medborgare i en stat som inte hör till Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansöka om tillstånd 
för förvärv av en fastighet i sådana områden.  
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Syftet med den föreslagna regleringen är att skapa metoder med 
hjälp av vilka myndigheterna kan förbättra den nationella säkerheten 
i betydande investeringsprojekt samt vid överföringar av ägande- 
och besittningsrätten till fast egendom som finns i närheten av sam-
hällets vitala funktioner eller driftställen som är väsentliga med tanke 
på säkerhetsmyndigheternas uppgifter. De föreslagna bestämmel-
serna avses förbättra statens möjligheter att ingripa mot åtgärder som 
äventyrar den nationella säkerheten.  

4.4 Danmark 

I Danmark regleras säkerhetsskyddet i Statsministerns säkerhets-
cirkulär9, som rör skyddet av såväl dansk skyddsvärd information 
som sådan information från bl.a. Nato, EU och andra organisationer 
och stater som Danmark har internationella avtal med. Cirkuläret 
har nyligen övergått till Justitsministeriet och kan tillämpas även av 
övriga ministerier. Det innehåller bestämmelser om bl.a. klassificering 
av information, it-säkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet, 
rådgivning och tillsyn. Cirkuläret har ett informationssäkerhets-
perspektiv och ger inte något skydd för säkerhetskänslig verksamhet 
i övrigt. Cirkulärets innehåll kan göras tillämpligt på enskilda genom 
avtal. 

Politiets Efterretningstjeneste (Polisens underrättelsetjänst) och 
Forsvarets Efterretningstjeneste (Försvarets underrättelsetjänst) är 
de två myndigheter som har huvudansvaret för säkerhetsskydd i 
Danmark, och är nationell säkerhetsmyndighet och nationell it-
säkerhetsmyndighet. Verksamheterna styrs av lagen om polisens 
underrättelsetjänst (LOV nr. 604 af 12/06/2013) respektive lagen om 
försvarets underrättelsetjänst (LOV nr. 602 af 12/06/2013). Under 
Försvarets underrättelsetjänst finns Center for Cybersikkerhed, som är 
Danmarks nationella it-säkerhetsmyndighet (lov nr. 713 af 25/06/2014). 

Industrisäkerheten är inte lagreglerad, men det finns i säkerhets-
cirkuläret en bestämmelse om att den nationella säkerhetsmyndig-
heten kan ingå avtal om områdessäkerhetsgodkännande, och För-
svarets underrättelsetjänsts säkerhetsgodkännande av verksamheter 
är beskrivet i förarbetena till lagen om försvarets underrättelsetjänst. 
                                                                                                                                                          
9 Statsministeriets Cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for 
landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikker-
hedsmæssig beskyttelseinteresse i øvrigt, CIR nr. 10338 af 17/12/2014. 
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I de nyss nämnda lagarna finns dessutom bestämmelser om när 
behandling av uppgifter om juridiska personer är tillåten. Försvarets 
underrättelsetjänst genomför således säkerhetsgodkännande av privata 
verksamheter. Enbart verksamheter som har blivit säkerhetsgod-
kända kan få uppdrag som innebär tillgång till klassificerad infor-
mation. Kraven på säkerhetsskydd regleras i avtal mellan den upp-
handlande myndigheten och uppdragstagaren och avtalet ligger sedan 
till grund för säkerhetsprövning av den personal som kan komma att 
få tillgång till klassificerad information. Polisens underrättelsetjänst 
har i princip samma möjligheter för den civila sektorn, men ännu har 
det inte förekommit att verksamheter utanför Försvarsministeriets 
verksamhetsområde har haft behov av säkerhetsgodkännande. Ett 
säkerhetsgodkännande kan ligga till grund för säkerhetsintyg för 
leverantör om det behövs för internationell samverkan. Dessa utfär-
das av Försvarets underrättelsetjänst i egenskap av industrisäkerhets-
myndighet.  

Någon särskild reglering om nationell säkerhet och företagsöver-
låtelser finns inte. Det finns viss områdesspecifik reglering om gransk-
ning av utländska investeringar, bl.a. när det gäller produktion av 
krigsmateriel, cybersäkerhet, el- och gasområdet och finansiella verk-
samheter. 
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5 Skyldigheten att ingå 
säkerhetsskyddsavtal 

5.1 Uppdraget 

Bakgrund till uppdraget 

Enligt regler i säkerhetsskyddslagen (2018:585), i det följande kallad 
nya säkerhetsskyddslagen, ska statliga myndigheter, kommuner och 
landsting som avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal 
om varor, tjänster eller byggentreprenader i vissa fall vara skyldiga 
att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören. I avtalet ska det 
anges hur kraven på säkerhetsskydd ska tillgodoses. Skyldigheten att 
ingå säkerhetsskyddsavtal gäller även för enskilda verksamhetsutövare 
i motsvarande situationer. 

Bestämmelserna gäller i princip bara upphandlingssituationer, 
dvs. situationer där det är fråga om en anskaffning av varor, tjänster 
eller byggentreprenader. Vid remitteringen av betänkandet En ny 
säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25), som den nya lagen till stor del 
bygger på, framförde vissa remissinstanser att skyldigheten borde 
gälla även i andra situationer då avtal ingås. Regeringen ansåg att det 
finns anledning att överväga om det borde införas ett krav på säker-
hetsskyddsavtal även i andra avtalssituationer då en utomstående 
part får ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i öv-
rigt säkerhetskänslig verksamhet. Eftersom det saknades berednings-
underlag gick man dock inte vidare med frågan i det lagstift-
ningsärendet utan gav i stället tilläggsdirektiv till oss. I tilläggsdirek-
tivet anges följande.  

Offentliga och enskilda aktörer samverkar i dag på många fler sätt 
än vid offentliga upphandlingar. Sådan samverkan finns t.ex. inom 
informations- och cybersäkerhetsområdet vilket bl.a. berörts i reger-
ingens skrivelse Nationell strategi för samhällets informations- och 
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cybersäkerhet (skr. 2016/17:213). Sådana samarbeten kan även före-
komma när statliga myndigheter i andra fall levererar tjänster till 
utomstående eller vid olika typer av forskningsprojekt där offentliga 
och enskilda aktörer deltar och delar information. Om ett sådant 
samarbetsprojekt skulle beröra säkerhetskänslig verksamhet skulle 
det varken enligt den gällande eller den nya säkerhetsskyddslagen 
medföra krav på att ingå säkerhetsskyddsavtal. En grundläggande 
princip inom säkerhetsskyddet är att de intressen som lagstiftningen 
slår vakt om bör ha samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs 
av det allmänna eller av enskilda. En naturlig konsekvens av denna 
princip bör vara att när en aktör som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet avser att dela information med någon utomstående, eller 
ge den utomstående tillgång till säkerhetskänslig verksamhet, ska 
informationens eller verksamhetens skydd upprätthållas.  

Uppdraget  

Mot ovanstående bakgrund har vi fått i uppdrag att utreda hur regler-
ingen om säkerhetsskyddsavtal kan kompletteras. Vi ska således 
analysera och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att ingå säker-
hetsskyddsavtal vid överenskommelser som träffas med utomstå-
ende och som berör den säkerhetskänsliga verksamheten.  

Vi ska lämna fullständiga författningsförslag. Det ingår dock inte 
i uppdraget att överväga förslag till ändringar i grundlag. 

Avgränsningar 

Det anges i direktiven att uppdraget omfattar samarbetssituationer 
som inte träffas av kravet på säkerhetsskyddsavtal i nya säkerhets-
skyddslagen. Uppdraget gäller alltså enbart frågan om även andra fall 
bör träffas och inte frågan om det bör ske några inskränkningar av 
den skyldighet som gäller enligt nya säkerhetsskyddslagen. 

Med utgångspunkt i direktivens utformning och de överväganden 
som görs om saken i propositionen Ett modernt och stärkt skydd för 
Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (prop. 2017/18:89 s. 106 och 
107), har vi inte tagit upp frågan om skyldigheten att ingå säkerhets-
skyddsavtal borde gälla vid en lägre säkerhetsskyddsklass än som 

161



SOU 2018:82 Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal 

119 

följer av nya säkerhetsskyddslagen. Några överväganden om detta finns 
alltså inte i betänkandet.  

Det anges vidare i direktiven att uppdraget inte omfattar sådant 
samarbete som en myndighet bedriver i enlighet med en författning 
eller ett regeringsbeslut och som förutsätter ett utbyte av säkerhets-
känsliga uppgifter och där förtroendet mellan parterna bygger på ett 
ömsesidigt intresse av att säkerheten för uppgifterna upprätthålls. Vi 
återkommer till denna fråga i avsnitt 5.4.6. 

En annan fråga som har uppmärksammats under vårt arbete är 
användningen av och beroenden till olika former av öppna data i 
säkerhetskänslig verksamhet. Med öppna data menar vi information 
som tillhandahålls fritt utan krav på avgifter och med få eller inga 
tekniska eller rättsliga begränsningar i fråga om hur den får användas 
(jfr SOU 2018:25 s. 99 och 100). Som exempel kan nämnas Lant-
mäteriets öppna geografiska data och SMHI:s öppna meteorologiska 
observationer. Vi tolkar vårt uppdrag på så sätt att vi ska utreda om 
kravet på att ingå säkerhetsskyddsavtal ska utvidgas till andra former 
av samarbeten än upphandlingssituationer, där aktörer som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet avser att ge utomstående tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskäns-
lig verksamhet. Enligt vår tolkning avser uppdraget inte situationer 
där en aktör tillhandahåller uppgifter som inte är säkerhetsskydds-
klassificerade, vilket regelmässigt får anses vara fallet när det gäller 
öppna data. 

5.2 Den relevanta regleringen 

Inledning 

I detta avsnitt redogör vi för regleringen om säkerhetsskyddsavtal 
och vissa andra relevanta regler i nya säkerhetsskyddslagen. Om inte 
annat sägs bygger redogörelsen för nya säkerhetsskyddslagen på 
framställningen i prop. 2017/18:89. Vi redogör också för relevanta 
bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), i det följ-
ande kallad nya säkerhetsskyddsförordningen. 
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Vad är ett säkerhetsskyddsavtal? 

Som tidigare sagts är en grundtanke inom säkerhetsskyddet att de 
intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oav-
sett om verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda. I det 
här sammanhanget innebär det att när en utomstående aktör genom 
en upphandling engageras i säkerhetskänslig verksamhet ska behovet 
av säkerhetsskyddsåtgärder utredas och kraven på sådana åtgärder 
ställas upp i ett säkerhetsskyddsavtal mellan parterna. Bestämmelser 
om säkerhetsskyddsavtal finns i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen. 

Det huvudsakliga syftet med ett säkerhetsskyddsavtal är att reg-
lera de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs hos leverantören för 
den verksamhet som omfattas av ett kontrakt om varor, tjänster eller 
byggentreprenader. Säkerhetsskyddsavtalet bör bl.a. innehålla överens-
kommelser om säkerhetsskyddsorganisationen, informationssäker-
het, behörigheter, säkerhetsprövning av personal, utbildning och 
kontroll, tillsyn, fördelning av kostnaderna för säkerhetsskyddet 
och avtalsperiod.1 Avtalet utgör vidare en grund för att besluta om 
vilka anställningar och annat deltagande i verksamheten hos leveran-
tören som ska placeras i säkerhetsklass (prop. 2017/18:89 s. 104). 
Säkerhetsskyddsavtalet bör då i tillämpliga delar innehålla överens-
kommelser om säkerhetsprövning inklusive placering i säkerhets-
klass och registerkontroll.2 Bestämmelserna om säkerhetsskydds-
avtal är av stor betydelse för att nödvändiga tjänster och varor ska 
kunna upphandlas inom skyddsvärda verksamheter. Som huvudregel 
är säkerhetsskyddsavtalet kopplat till affärsavtalet genom att affärs-
avtalet görs beroende av att åliggandena i säkerhetsskyddsavtalet 
följs av leverantören (SOU 2015:25 s. 134). 

Att ett säkerhetsskyddsavtal har slutits innebär inte i sig att 
säkerhetsskyddslagen blir tillämplig på leverantörens verksamhet. 
En leverantör som redan omfattas av säkerhetsskyddslagen kan inte 
genom villkor i ett säkerhetsskyddsavtal få mindre långtgående 
åligganden i fråga om säkerhetsskydd än vad som följer av lagen. 
Däremot kan ett säkerhetsskyddsavtal fylla funktionen att det preci-
serar säkerhetsskyddet hos leverantören för att passa den aktuella 
upphandlingen eller det aktuella avtalet. 

                                                                                                                                                          
1 Säkerhetspolisen (2009), Säkerhetsskyddad upphandling – en vägledning s. 12. 
2 Säkerhetspolisen (2009), Säkerhetsskyddad upphandling – en vägledning s. 12. 
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När finns det en skyldighet att ingå ett säkerhetsskyddsavtal? 

Enligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen ska statliga myndigheter, 
kommuner och landsting som avser att genomföra en upphandling 
och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader se till 
att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd 
ska tillgodoses av leverantören. Skyldigheten gäller om 

1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller 

2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet. 

Numera bedrivs säkerhetskänslig verksamhet ofta i enskild regi. 
Kraven på säkerhetsskydd gäller därför även enskilda verksamhets-
utövare. Till skillnad från statliga myndigheter, kommuner och 
landsting omfattas enskilda aktörer i huvudsak inte av upphandlings-
lagstiftningen. När det gäller enskilda är skyldigheten att ingå säker-
hetsskyddsavtal därför inte beroende av om ett avtal med en extern 
leverantör ingås efter ett upphandlingsförfarande eller inte. I stället 
gäller kravet på säkerhetsskyddsavtal även för enskilda verksamhets-
utövare som ingår avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader 
med utomstående leverantörer. Verksamhetsutövaren är inte bara 
skyldig att ingå säkerhetsskyddsavtal med en huvudleverantör utan 
också med eventuella underleverantörer.3 

Verksamhetsutövarna måste genom villkoren i säkerhetsskydds-
avtalet inte bara skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter från 
obehörigt röjande, utan även skydda uppgifter och informations-
system ur ett riktighets- och tillgänglighetsperspektiv. Det innebär 
t.ex. att en verksamhetsutövare som ska upphandla programmerings-
tjänster för ett informationssystem som bedöms vara säkerhets-
känsligt måste fundera över säkerhetsskydd när uppgifters riktighet 
och tillgänglighet är centrala förutsättningar för systemet. Så kan 
vara fallet när det handlar om informationssystem som är vitala för 
förmågan att upprätthålla kritiska samhällsfunktioner. Frågan om 
hur uppgifters riktighet och tillgänglighet ska skyddas hos leveran-
tören behöver alltså tas om hand i säkerhetsskyddsavtalet.  

                                                                                                                                                          
3 Säkerhetspolisen (2009), Säkerhetsskyddad upphandling – en vägledning s. 12. 
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Kravet på säkerhetsskyddsavtal enligt nya säkerhetsskyddslagen 
gäller inte bara avtal om varor, tjänster och byggentreprenader som 
direkt avser säkerhetskänslig verksamhet. Kravet gäller också när en 
leverantör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet utan att 
den avtalade tjänsten för den sakens skull gäller en säkerhetskänslig 
verksamhet. Det kan t.ex. vara fallet om en verksamhetsutövare 
träffar avtal med en leverantör som får tillgång till lokaler där säker-
hetskänslig verksamhet bedrivs. 

Kontroll och tillsyn över leverantören 

Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säker-
hetsskyddsavtalet. Det finns dock även möjlighet för en myndighet 
som regeringen bestämmer att utöva tillsyn hos leverantörer som har 
träffat säkerhetsskyddsavtal (5 kap. 4 § andra stycket nya säkerhets-
skyddslagen). Ett exempel på när det kan vara lämpligt är enligt 
förarbetena att det uppkommer situationer där tillsynsmyndigheten 
har tillgång till information om förestående eller pågående it-angrepp 
vilket gör att leverantörens informationssäkerhetsarbete behöver 
granskas (prop. 2017/18:89 s. 156). 

Kontakter med utomstående som inte gäller anskaffning  

Som vi har nämnt ovan gäller skyldigheten att ingå säkerhetsskydds-
avtal enligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen bara när verksamhets-
utövaren avser att ingå avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader. 
Att ingå sådana avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader kallar 
vi i det följande för anskaffning.  

I detta avsnitt ser vi närmare på vad som gäller när verksam-
hetsutövare ger utomstående tillgång till säkerhetsskyddsklassificer-
ade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet på annat sätt 
än genom anskaffning. Vi tänker oss att det exempelvis kan handla 
om olika former av samarbeten eller samverkan.  

Begreppet utomstående används både i nya säkerhetsskyddslagen 
och i nya säkerhetsskyddsförordningen men definieras inte närmare. 
I förarbetena används begreppet utomstående i samband med uttal-
anden om säkerhetsskyddsavtalets förhållande till grundtanken att 
de intressen som säkerhetsskyddsregleringen slår vakt om ska ha 
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samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs av det allmänna eller 
av enskilda. Där sägs att när en utomstående aktör genom en upp-
handling engageras i säkerhetskänslig verksamhet, ska behovet av 
säkerhetsskyddsåtgärder enligt 2 kap. 1 § utredas och kraven på sådana 
åtgärder uppställas i ett säkerhetsskyddsavtal mellan parterna (se 
prop. 2017/18:89 s. 104). Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket nya säker-
hetsskyddslagen gäller skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal 
enligt första och andra styckena samma paragraf även för enskilda 
verksamhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och bygg-
entreprenader med utomstående leverantörer. I förarbetena anges 
att paragrafen därmed inte bara gäller offentlig upphandling utan 
även när enskilda verksamhetsutövare ingår avtal med externa leveran-
törer, oavsett om dessa uttryckts skriftligt eller inte, exempelvis vid 
affärstransaktioner mellan två bolag i samma koncern (prop. 2017/18:89 
s. 142).  

Vad gäller då när verksamhetsutövaren ger utomstående aktörer 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säker-
hetskänslig verksamhet på annat sätt än genom anskaffning? I 3 kap. 
1 § nya säkerhetsskyddslagen och 2 kap. 3 § nya säkerhetsskydds-
förordningen finns det bestämmelser om vem som ska säkerhets-
prövas och vem som får delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. 
Som vi utvecklar i avsnitt 5.5 så menar vi att dessa bestämmelser 
gäller i fråga om anställda, praktikanter, uppdragstagare och andra 
som deltar i den egna säkerhetskänsliga verksamheten. Däremot 
torde de inte träffa utomstående, t.ex. personer som deltar i en 
myndighetssamverkan. Emellertid finns det vissa bestämmelser som 
gäller säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet som bl.a. gäller 
när säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter tillgängliggörs för utom-
stående. Exempelvis krävs enligt 3 kap. 5 § nya säkerhetsskydds-
förordningen att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som ska 
kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövar-
ens kontroll ska skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som 
har godkänts av Försvarsmakten.  
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Kravet på säkerhetsskyddsavtal gäller inte  
den lägsta säkerhetsskyddsklassen 

Enligt 2 kap. 5 § nya säkerhetsskyddslagen ska säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den 
skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säker-
het. Ju allvarligare skadan kan bli av ett röjande, desto högre säker-
hetsskyddsklass ska uppgiften placeras i. Den lägsta säkerhetsskydds-
klassen är begränsat hemlig. Uppgifter ska placeras i denna klass om 
den skada som kan uppstå endast är ringa. Uppgiften placeras i klassen 
konfidentiell vid en inte obetydlig skada, hemlig vid en allvarlig skada 
och kvalificerat hemlig om skadan kan bli synnerligen allvarlig. När-
mare föreskrifter om hur säkerhetsskyddsklassificering av uppgifter 
ska gå till meddelas i förordning eller myndighetsföreskrifter.  

Om de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som förekommer 
i en viss upphandling hör till kategorin begränsat hemlig finns det 
inte någon skyldighet att ingå ett säkerhetsskyddsavtal. Som fram-
gått inledningsvis gäller denna skyldighet nämligen bara om det i 
upphandlingen förekommer uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kon-
fidentiell eller högre, eller upphandlingen i övrigt avser eller ger leve-
rantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande 
betydelse för Sveriges säkerhet. Skälen för detta är bl.a. att säkerhets-
skyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal kan föranleda kost-
nader. Det har också ansetts att behovet av ett säkerhetsskyddsavtal 
torde vara mindre om en upphandling berör uppgifter i den lägsta 
säkerhetsskyddsklassen (prop. 2017/18:89 s. 106). Det finns dock 
inget som hindrar att säkerhetsskyddsavtal ingås i de fall då upp-
handlingen eller avtalet omfattar uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 
begränsat hemlig (prop. 2017/18:89 s. 106). 

Utländska leverantörer 

Säkerhetsskyddslagens krav på att verksamhetsutövaren ingår säker-
hetsskyddsavtal gäller även för det fall leverantören har sin juridiska 
hemvist i ett annat land. Dock kan det var svårt att få in ett till-
räckligt bra underlag för att verksamhetsutövaren ska kunna bedöma 
om den utländska leverantören är lämplig från ett säkerhetsperspek-
tiv. Detta har utvecklats närmare i SOU 2015:25 s. 433–435.  
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Det finns också särskilda regler i 3 kap. 9 § andra stycket nya 
säkerhetsskyddsförordningen om utländska leverantörer. Enligt be-
stämmelsen får säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte lämnas 
till en utländsk leverantör om inte Sverige har ingått en överens-
kommelse om säkerhetsskydd med den andra staten och leveran-
tören godkänts genom en kontroll enligt den andras statens säker-
hetsskyddslagstiftning.  

Det kan tilläggas att det i första stycket samma paragraf finns en 
bestämmelse om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas 
till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation. Be-
stämmelsen innebär att sådana uppgifter ska omfattas av ett inter-
nationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande myndig-
heten eller organisationen, om det inte finns särskilda skäl för att 
sådana uppgifter ändå kan lämnas.  

Uppdragets avslutande 

När leverantören har fullgjort uppdraget som har omgetts av säker-
hetsskydd ska verksamhetsutövaren säga upp säkerhetsskyddsavtalet, 
se 8 kap. 6 § Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 
2015:2) och 7 kap. 7 § Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna 
råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3). Enligt den vägledning för 
säkerhetsskyddad upphandling som Säkerhetspolisen upprättat bör det 
finnas rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas när ett säkerhetsskydds-
avtal sägs upp.4 Där anges vidare att det också är lämpligt att i säker-
hetsskyddsavtalet reglera vem som ska ansvara för dessa åtgärder. 
Myndigheten ska säkerställa att vad som avtalats om tystnadsplikt 
och sekretess i övrigt ska bestå (8 kap. 6 § FFS 2015:2 och 7 kap. 7 § 
PMFS 2015:3). 

Anmälningsskyldighet m.m. 

En enskild verksamhetsutövare som avser att ingå ett säkerhets-
skyddsavtal ska utan dröjsmål anmäla det till sin tillsynsmyndighet 
(2 kap. 5 § nya säkerhetsskyddsförordningen). Anmälan syftar till 

                                                                                                                                                          
4 Säkerhetspolisen (2009), Säkerhetsskyddad upphandling – en vägledning s. 15. 
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att uppmärksamma tillsynsmyndigheten på eventuellt behov av pla-
cering i säkerhetsklass och ska också utgöra underlag för myndig-
hetens arbete med tillsyn över säkerhetsskyddet.  

Alla verksamhetsutövare som ingår säkerhetsskyddsavtal är vidare 
skyldiga att anmäla det till Säkerhetspolisen (2 kap. 7 § nya säker-
hetsskyddsförordningen). En sådan anmälan ska också göras när ett 
säkerhetsskyddsavtal upphör att gälla. 

Något om tystnadsplikt 

I 5 kap. 2 § första stycket nya säkerhetsskyddslagen finns en bestäm-
melse om tystnadsplikt för personer som på grund av anställning 
eller på annat sätt deltar eller har deltagit i säkerhetskänslig verk-
samhet hos en enskild verksamhetsutövare. Tystnadsplikten innebär 
att personen inte obehörigen får röja eller utnyttja säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter som han eller hon fått del av. I andra stycket 
samma paragraf erinras det om att bestämmelsen inte gäller i det 
allmännas verksamhet, där man i stället tillämpar bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).  

Varken bestämmelsen i 5 kap. 2 § nya säkerhetsskyddslagen eller 
reglerna i OSL tar sikte på enskilda leverantörer som verksamhets-
utövaren har ingått säkerhetsskyddsavtal med. Det vanliga förfaran-
det har hittills varit att verksamhetsutövaren i avtal ställer krav på att 
leverantören i sin tur ingår individuella sekretessförbindelser med 
sina medarbetare där de förbinder sig att inte avslöja eller på annat 
sätt sprida säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som de tar del av 
när de utför sina arbetsuppgifter (SOU 2018:25 s. 354). Medarbet-
arnas sekretessförbindelser gäller i förhållande till arbetsgivaren och 
en eventuell överträdelse kan inte leda till ansvar för brott mot 
tystnadsplikt. Som nyss sagts åligger det verksamhetsutövaren att se 
till att det som avtalats om sekretess och tystnadsplikt ska bestå även 
efter det att säkerhetsskyddsavtalet har sagts upp.  
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5.3 Förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen 
och offentlighets- och sekretesslagen 

I en diskussion om en utvidgning av skyldigheten att ingå säker-
hetsskyddsavtal är det relevant att undersöka om behovet av skydd 
för säkerhetskänslig verksamhet kan uppnås på något annat och 
mindre ingripande sätt, t.ex. genom regler om sekretess och tyst-
nadsplikt. Den grundläggande sekretessregleringen finns i OSL, men 
det finns också särskilda regler om tystnadsplikt i annan lagstiftning, 
däribland i 5 kap. 1 och 2 §§ nya säkerhetsskyddslagen.  

Det finns ett tydligt samband mellan OSL och säkerhetsskydds-
lagen, eftersom förutsättningen för att en uppgift ska vara säkerhets-
skyddsklassificerad är att den rör säkerhetskänslig verksamhet och 
därför omfattas av sekretess enligt OSL, eller skulle ha omfattats av 
sekretess om den lagen hade varit tillämplig (1 kap. 2 § andra stycket 
nya säkerhetsskyddslagen). Det sista ledet i bestämmelsen tar sikte 
på enskilda verksamhetsutövare som normalt inte omfattas av OSL:s 
regler.  

OSL innehåller bl.a. bestämmelser om tystnadsplikt i det all-
männas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna hand-
lingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgifter, vare sig 
detta sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller 
på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrande-
friheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av 
allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i 
vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela 
och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen. Lagen innehåller alltså både regler 
om handlingssekretess och tystnadsplikt.  

I 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen finns en uttömmande upp-
räkning av de intressen som får skyddas genom begränsningar av 
rätten att ta del av allmänna handlingar, de s.k. sekretessgrunderna. 
Sådana intressen är bl.a. hänsynen till rikets säkerhet eller dess 
förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation. Vilka 
handlingar som omfattas av en begränsning i handlingsoffentlig-
heten ska anges noga i OSL. Det är även tillåtet att ta in sådana 
bestämmelser i andra lagar under förutsättning att OSL hänvisar dit. 
Den möjligheten har utnyttjats i ett fåtal lagar. 
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En uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL får inte röjas för 
enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i lagen 
eller i någon lag eller förordning som OSL hänvisar till (8 kap. 1 § 
OSL). Sekretess gäller även inom olika verksamhetsgrenar i en myn-
dighet, när de är att betrakta som självständiga i förhållande till var-
andra (8 kap. 2 § OSL). Av det sagda följer att sekretessreglerna 
syftar till att skapa ett skydd för uppgifters konfidentialitet. 

Även säkerhetsskyddsregleringen har bl.a. som syfte att värna 
konfidentialiteten hos vissa slags uppgifter, nämligen säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter. Men regleringen har ett bredare syfte 
än så. Detta framgår bl.a. av bestämmelserna om säkerhetsskydds-
åtgärden informationssäkerhet, där det anges att informationssäker-
het inte bara ska förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter obehörigen röjs, utan också att de ändras, görs otillgäng-
liga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan i övrigt på upp-
gifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksam-
het. Informationssäkerhet kan bl.a. bestå i krav som ställs på hur 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får hanteras och på säker-
heten i informationssystem där sådana uppgifter behandlas. Dessutom 
är verksamhetsutövarna skyldiga att vidta andra säkerhetsskydds-
åtgärder som ytterst syftar bl.a. till att skydda säkerhetsklassificerade 
uppgifter. Verksamhetsutövarna ska nämligen förebygga att obehö-
riga får tillträde till platser där de kan få tillgång till säkerhets-
klassificerade uppgifter (fysisk säkerhet). De ska även vidta perso-
nalsäkerhetsåtgärder som ska förebygga att personer som inte är 
pålitliga deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till sådana upp-
gifter (personalsäkerhet). Sekretessregleringen innehåller inga bestäm-
melser med sådana syften.  

En annan viktig skillnad mellan sekretessregleringen och säker-
hetsskyddsregleringen är att den förstnämnda är inriktad på hemlig-
hållande av de sekretessbelagda uppgifterna i enskilda fall medan 
säkerhetsskyddsregleringen är inriktad mot att skapa ett förebygg-
ande skydd i verksamheten genom de samverkande säkerhetsskydds-
åtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäker-
het. En verksamhet kan vara säkerhetskänslig utan att den hanterar 
några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
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5.4 Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal 
bör utvidgas  

Förslag: Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas på 
så sätt att den gäller även andra förfaranden än upphandlingar och 
andra anskaffningar. Den utvidgade skyldigheten innebär att den 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska ingå ett säkerhets-
skyddsavtal så snart verksamhetsutövaren avser att genomföra en 
upphandling, ingå ett avtal eller inleda någon annan form av sam-
verkan eller samarbete med en utomstående part, om förfarandet  

1. innebär att den utomstående parten kan få tillgång till säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 
konfidentiell eller högre, eller  

2. i övrigt avser eller kan ge den utomstående parten tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet.  

 
Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal gäller inte samarbeten 
och samverkan mellan två eller flera statliga myndigheter som 
avser något annat än en anskaffning av varor, tjänster och bygg-
entreprenader.  

Regeringen bemyndigas att föreskriva om undantag från skyl-
digheten att ingå säkerhetsskyddsavtal och får även besluta om 
undantag i enskilda fall. 

5.4.1 Utgångspunkter för våra överväganden 

Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal omfattar enligt 2 kap. 6 § 
nya säkerhetsskyddslagen dels offentliga verksamhetsutövare som 
avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, 
tjänster eller byggentreprenader, dels enskilda verksamhetsutövare 
som ingår ett sådant avtal som nyss sagts med en utomstående leve-
rantör. Vårt uppdrag är att överväga om skyldigheten bör gälla även 
i andra situationer och i så fall vilka. En viktig utgångspunkt för våra 
resonemang är då vilka situationer som kan vara känsliga från säker-
hetssynpunkt och som inte redan omfattas av skyldigheten att ingå 
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ett säkerhetsskyddsavtal. Vi syftar då på situationer där verksam-
hetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ingår avtal 
eller på något annat sätt samarbetar eller samverkar med utomstå-
ende på ett sätt som medför att den utomstående parten kan få till-
gång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säker-
hetskänslig verksamhet. Med ett samlat uttryck beskriver vi dessa 
situationer som sådana situationer där uppgifterna eller verksam-
heten exponeras för någon utomstående.  

Gränsdragningen mellan samverkan och samarbete är inte kniv-
skarp. Oftast brukar ordet samverkan användas för att beskriva t.ex. 
gemensamt utbyte av information eller planering av gemensamma 
aktiviteter, medan samarbete brukar beskriva en mer integrerad 
gemensam aktivitet. I det följande använder vi för enkelhets skull 
ofta ordet samverkan som ett samlat begrepp, och avser då även så-
dana mer integrerade aktiviteter som brukar benämnas samarbete.  

5.4.2 Situationer där avsaknaden av säkerhetsskyddsavtal 
kan medföra negativa konsekvenser 

Inledning 

När säkerhetsskyddslagen (1996:627), i det följande kallad gamla 
säkerhetsskyddslagen, kom till var det naturligt att koppla skyldig-
heten att ingå säkerhetsskyddsavtal till upphandlingssituationer. 
Sedan dess har det dock skett stora förändringar när det gäller olika 
former av samverkan, särskilt mellan myndigheter och enskilda rätts-
subjekt. Sådan samverkan kan involvera säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och i övrigt säkerhetskänslig verksamhet. Våra övervägan-
den börjar därför med en diskussion om olika situationer där det 
enligt den nya säkerhetsskyddslagen inte finns, eller eventuellt inte 
finns, en skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal och där detta kan 
medföra negativa konsekvenser från säkerhetsskyddssynpunkt. 

En annan problematik hänger samman med att regleringen om 
säkerhetsskyddsavtal utgår från beställarens skyddsvärden och att 
kraven på säkerhetsskydd i ett säkerhetsskyddsavtal gäller leveran-
tören. Det har uppmärksammats att situationen också kan vara den 
omvända, dvs. att leverantörens skyddsvärden kan behöva skyddas 
hos beställaren. Vi tar även upp denna fråga. 
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Samverkan som inte rör anskaffning 

Den nya säkerhetsskyddslagens bestämmelser innebär att skyldig-
heten att ingå ett säkerhetsskyddsavtal bara gäller när det är fråga om 
ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader från en (utom-
stående) leverantör. För offentliga verksamhetsutövare krävs det 
dessutom att det är fråga om en upphandling. I förarbetena till 2 kap. 
6 § nya säkerhetsskyddslagen anges det att man med upphandling 
brukar avse åtgärder i syfte att anskaffa en vara, tjänst eller byggentre-
prenad från en leverantör (prop. 2017/18:89 s. 105). Reglerna om 
säkerhetsskyddsavtal tar alltså enbart sikte på anskaffningar och inte 
på andra typer av samverkan. 

Som anges i våra direktiv förekommer det numera att offentliga 
och enskilda aktörer samverkar på många fler sätt än vid offentliga 
upphandlingar. Exempel på samverkan där det många gånger inte är 
fråga om en offentlig upphandling eller annan anskaffning är sam-
verkan och samarbete inom ramen för forskning, t.ex. när det gäller 
utveckling av försvarsmateriel eller it-system. Ett annat exempel kan 
vara samverkan inom ramen för arbetet med informations- och cyber-
säkerhet. Vid samverkan av de angivna slagen kan säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet 
behöva exponeras för den utomstående part som verksamhets-
utövaren samverkar med. Den utomstående parten är ofta en juridisk 
person, t.ex. ett företag, men man kan också tänka sig samarbeten 
med exempelvis enskilda forskare utan anknytning till någon juri-
disk person. Om den utomstående parten inte vidtar tillräckliga 
säkerhetsskyddsåtgärder kan det innebära sårbarheter för att Sveriges 
säkerhet. Ett exempel på detta kan vara att den utomstående parten 
inte vidtar de informationssäkerhetsåtgärder som behövs för att 
förhindra att obehöriga får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter som parten fått del av inom ramen för samverkan. Det kan 
därför vara problematiskt att det inte finns någon skyldighet för 
verksamhetsutövaren att ingå ett säkerhetsskyddsavtal där det klar-
görs hur den utomstående parten ska tillgodose kraven på säkerhets-
skydd. 
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Anskaffningar mellan statliga myndigheter 

För offentliga verksamhetsutövare gäller kravet på säkerhetsskydds-
avtal i vissa fall när de avser att genomföra en upphandling och ingå 
ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader (2 kap. 6 § första 
stycket nya säkerhetsskyddslagen). En särskild fråga är vad kravet på 
att det ska finnas en avsikt att ingå ett avtal innebär i fråga om an-
skaffningar inom en och samma juridiska person. Det tydligaste 
exemplet är när en statlig myndighet anskaffar en vara, tjänst eller 
byggentreprenad från en annan statlig myndighet. Statliga myndig-
heter ingår i den juridiska personen staten. Detta har i olika sam-
manhang ansetts innebära att statliga myndigheter inte kan ingå avtal 
i civilrättslig mening med varandra, eftersom man inte kan ingå avtal 
med sig själv (se bl.a. SOU 1994:136 s. 181).  

Frågan om hur man ska se på möjligheten att ingå avtal i civil-
rättslig mening med andra enheter inom samma juridiska person får 
även konsekvenser för upphandlingslagstiftningens tillämplighet. Med 
upphandling avses nämligen de åtgärder som vidtas i syfte att 
anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av 
kontrakt (1 kap. 2 § lagen [2016:1145] om offentlig upphandling, 
LOU). Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska vill-
kor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och 
en eller flera leverantörer, och som avser leverans av varor, till-
handahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenader (1 kap. 
15 § LOU). Upphandlingsreglerna ska dock tillämpas även om upp-
handlingen inte utmynnar i ett skriftligt avtal (prop. 2015/16:195 
s. 321). Det framgår av förarbetena till nya säkerhetsskyddslagen att 
även upphandlingar som ska undantas från upphandlingslagstift-
ningens regelverk omfattas av kravet på säkerhetsskyddsavtal 
(prop. 2017/18:89 s. 105). Att något av undantagen i t.ex. LOU ska 
tillämpas innebär alltså inte att verksamhetsutövaren är undantagen 
från kravet på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § nya säkerhets-
skyddslagen. Däremot är det oklart om det kan anses vara fråga om 
en upphandling enligt säkerhetsskyddslagen om en viss anskaffning 
över huvud taget inte faller inom upphandlingslagstiftningens tillämp-
ningsområde.  

Kammarrätten i Stockholm har i ett relativt färskt avgörande 
uttalat att den tidigare gällande lagen (2007:1091) om offentlig upp-
handling var tillämplig på en överenskommelse mellan Kungliga 
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biblioteket och Riksarkivet om digitalisering av pliktlevererade dags-
tidningar (dom den 23 juni 2017 i mål nr 7355–16). Kammarrätten 
ansåg att den omständigheten att både Kungliga biblioteket och 
Riksarkivet är del av den juridiska personen staten inte automatiskt 
medför att avtalet mellan myndigheterna inte kunde utgöra ett kon-
trakt enligt upphandlingsregleringen. Kammarrätten menade i stället 
att myndigheterna, bl.a. med hänsyn till att de tillhör olika departe-
ment och har olika myndighetsinstruktioner, måste betraktas som 
formellt fristående från varandra. Domen överklagades till Högsta 
förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd (mål 
nr 4106–17).  

I avsaknad av prejudikat framstår rättsläget i fråga om upphand-
lingslagstiftningens tillämplighet på anskaffningar mellan statliga 
myndigheter alltjämt som oklart. Den bilden bekräftas i den kart-
läggning som genomförts under arbetet med betänkandet Juridik 
som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). Det är också 
osäkert vad som ska läggas i säkerhetsskyddslagens krav på avtal vid 
sådana anskaffningar. Om kravet på säkerhetsskyddsavtal inte gäller 
för vissa anskaffningar finns det enligt vår mening en fara för att 
kraven på säkerhetsskydd inte upprätthålls i sådana fall. Redan den 
omständigheten att rättsläget är oklart kan leda till olika tolkningar, 
vilket också kan medföra sådana konsekvenser. 

Direktåtkomst till it-system med stöd av lag 

Det finns it-system i säkerhetskänslig verksamhet till vilka myndig-
heter eller enskilda har eller kan få direktåtkomst med stöd av lag, 
t.ex. polisdatalagen (2010:361) och lagen (2001:558) om vägtrafik-
register. Den utomstående aktören får alltså möjlighet att direkt från 
sin egen tekniska utrustning ta del av innehållet i databasen eller 
registret. Sådan direktåtkomst till it-system i säkerhetskänslig verk-
samhet som medgetts med stöd av lag omfattas inte av bestäm-
melserna om säkerhetsskyddad upphandling. Detta följer redan av 
att det inte handlar om någon upphandlingssituation. Dessutom är 
det ofta ”leverantören”, dvs. den myndighet som tillhandahåller it-
systemet för direktåtkomst, vars skyddsvärden kan behöva skyddas 
genom säkerhetsskyddsåtgärder hos den som får direktåtkomst till 
systemet, dvs. ”beställaren” i denna situation. Som framgått tidigare 
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gäller regleringen inte för sådana situationer, utan enbart när det är 
en beställare som har anledning att ställa krav på att en leverantör 
ska vidta säkerhetsskyddsåtgärder. Om den utomstående aktören 
genom direktåtkomst får möjlighet att ta del av säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter, eller stora mängder andra uppgifter som kan 
sammanställas och bearbetas på ett sätt som gör att de sammantagna 
blir säkerhetskänsliga (jfr resonemangen i prop. 2017/18:89 s. 45), 
kan det vara problematiskt att det inte finns någon skyldighet att 
ingå ett säkerhetsskyddsavtal med villkor exempelvis om vilken per-
sonal som får ta del av uppgifterna. Det bör emellertid tilläggas att 
man många gånger kan undvika problem med uppgifter som blir 
känsliga i aggregerad form, om det finns tydliga begränsningar av 
vilka uppgifter som en viss anställd får tillgång till.  

Situationer där leverantörens skyddsvärden behöver skyddas 

Säkerhetsskyddsavtalets främsta funktion är att slå vakt om att de 
intressen som lagstiftningen har att skydda även upprätthålls av 
leverantörer. Detta sker enligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen 
genom att beställaren i avtalet specificerar vilka säkerhetsskyddskrav 
som ska uppfyllas av leverantören. Säkerhetsskyddskraven på leve-
rantörer utgår alltså från beställarens kunskap om skyddsvärdena i 
den egna verksamheten och vad som behövs för att leverantören ska 
upprätthålla dem. Säkerhetsskyddsavtalet verkar däremot inte i mot-
satt riktning i den meningen att avtalet också ska tillgodose leve-
rantörens behov av säkerhetsskydd i beställarens verksamhet.  

Under remitteringen av betänkandet En ny säkerhetsskyddslag 
(SOU 2015:25) har det uppmärksammats att det numera lika väl kan 
vara leverantören som ägnar sig åt säkerhetskänslig verksamhet. Det 
förekommer exempelvis att myndigheter som omfattas av säkerhets-
skyddslagen levererar varor och tjänster till enskilda rättssubjekt 
eller till andra myndigheter. Givetvis förekommer det även att en-
skilda verksamhetsutövare enligt säkerhetsskyddslagen levererar varor 
och tjänster till enskilda rättssubjekt och myndigheter. I de angivna 
fallen har verksamhetsutövaren, i egenskap av leverantör, ingen 
möjlighet att kräva ett säkerhetsskyddsavtal där det anges hur kraven 
på säkerhetsskydd ska tillgodoses av beställaren.  
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Några praktiska exempel 

En situation där leverantörens skyddsvärden kan vara sårbara är när 
verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet upp-
låter en fastighet, lokal eller anläggning – kanske inklusive tekniska 
resurser – åt någon utomstående part. Upplåtaren får i det fallet 
betraktas som leverantör. Det finns exempel på såväl offentliga som 
enskilda verksamhetsutövare med höga skyddsvärden som upplåter 
hela eller delar av fastigheter till enskilda rättssubjekt. Ett exempel 
är upplåtelse av plats i skyddsrum eller bergrum till en myndighet 
eller enskild. Ett annat exempel är att en verksamhetsutövare ger 
någon utomstående aktör möjlighet att använda ett laboratorium, 
och att den utomstående aktören därigenom kan få insyn i den 
säkerhetskänsliga verksamhet som bedrivs i laboratoriet. I dessa fall 
är hyresvärden i egenskap av leverantör i förhållande till hyres-
gästerna, inte skyldig att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med dem. 
Konsekvenser av bristande säkerhetsskydd i samband med upplåtel-
ser är en av de frågor som uppmärksammas i våra direktiv. 

En annan situation kan vara att myndigheter eller andra verk-
samhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet fungerar 
som leverantörer av varor. Detta är t.ex. en viktig del av den verk-
samhet som bedrivs av Försvarets materielverk. Det behöver inte 
vara fråga om att äganderätten övergår genom en försäljning, utan 
det kan också vara fråga om en upplåtelse. Det kan handla om över-
låtelse eller upplåtelse av t.ex. stridsflygplan eller annan lös egendom 
med höga skyddsvärden. Vi anser att det vid en sådan försäljning 
eller upplåtelse kan finnas ett behov av att klargöra för beställaren 
hur olika skyddsvärden ska upprätthållas under t.ex. ett upphand-
lingsförfarande, en avtalsförhandling eller i samband med leveransen 
eller under avtalstiden. Trots det finns det inget krav på att verksam-
hetsutövaren i egenskap av leverantör genom ett säkerhetsskydds-
avtal ställer upp krav på säkerhetsskyddet hos beställaren.  

Avsaknaden av krav på säkerhetsskyddsavtal kan leda till sårbarheter 
och skador för Sveriges säkerhet  

Eftersom leverantören i våra exempel ovan inte omfattas av kravet 
på att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med beställaren, finns det en fara 
att leverantörens skyddsvärden inte får ett tillräckligt skydd. Det kan 
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visserligen vara så att även beställaren bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet och således omfattas direkt av säkerhetsskyddslagens 
krav på säkerhetsskyddsåtgärder. Beställarens eller hyresgästens egna 
säkerhetsskyddsåtgärder liksom eventuella säkerhetsskyddsavtal som 
ingås efter krav från denne utgår emellertid från den kunskap som 
beställaren har om den egna verksamhetens skyddsvärden. Åtgärderna 
handlar alltså inte om leverantörens skyddsvärden. Dessutom saknar 
beställaren som regel kunskap om vilka skyddsvärden som finns hos 
leverantören. Den omständigheten att en beställare omfattas av re-
gleringen och kanske också av en skyldighet att i ett säkerhets-
skyddsavtal ange hur leverantören ska tillgodose kraven på säker-
hetsskydd kompenserar därför inte för avsaknaden av ett krav på 
säkerhetsskyddsavtal till skydd för leverantörens skyddsvärden. 

5.4.3 Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal bör utgå 
från exponeringen av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet 

Kravet på säkerhetsskyddsavtal bör inte vara begränsat till 
upphandling eller andra anskaffningar 

Som tidigare framgått är det en grundläggande princip inom säker-
hetsskyddet att de intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha 
samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs av det allmänna eller 
av enskilda (se t.ex. prop. 1995/96:129 s. 34). En naturlig konsekvens 
av denna princip är att informationens eller verksamhetens skydds-
värde ska upprätthållas när en aktör som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet avser att ge någon utomstående tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksam-
het. Detta framhålls också i våra direktiv. Regleringen om säkerhets-
skyddsavtal i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen bygger på denna 
tanke och är tillämplig just när säkerhetsskyddsklassificerade upp-
gifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet ska exponeras för 
någon utomstående. Regleringen är dock begränsad till vissa situa-
tioner, nämligen till situationer där en verksamhetsutövare som om-
fattas av lagen avser att anskaffa en vara, tjänst eller byggentreprenad 
av en leverantör. 
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Som vi tidigare nämnt finns det numera ett antal situationer där 
utomstående aktörer kan få del av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller i övrigt få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet 
utan att det är fråga om en anskaffning. I takt med samhällsutveck-
lingen kan nya sådana situationer uppstå. Det finns också fall där det 
visserligen är fråga om en anskaffning, men där behovet av säker-
hetsskydd gäller för leverantörens säkerhetsskyddsklassificerade upp-
gifter eller i övrigt säkerhetskänsliga verksamhet. I sådana fall gäller 
det inte någon skyldighet för leverantören att kräva att beställaren 
undertecknar ett säkerhetsskyddsavtal där det anges hur beställaren 
ska tillgodose kravet på säkerhetsskydd. Slutligen finns det situa-
tioner där det är osäkert om det gäller ett krav på säkerhetsskydds-
avtal, i synnerhet vid anskaffningar mellan olika statliga myndigheter. 

Om det inte ställs krav på säkerhetsskyddsavtal i alla relevanta 
situationer där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt 
säkerhetskänslig verksamhet ska exponeras för utomstående, ökar 
sannolikheten för att motparten inte vidtar de säkerhetsskyddsåtgär-
der som behövs. Detta gäller även om den utomstående parten också 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet och därmed omfattas av säker-
hetsskyddslagens bestämmelser. Avsaknad av säkerhetsskyddsavtal 
kan ytterst innebära sårbarheter och skador för Sveriges säkerhet. 

Det sagda talar starkt för att skyldigheten att träffa ett säker-
hetsskyddsavtal inte bör vara begränsad till offentlig upphandling 
och andra anskaffningar. Det bör framhållas i sammanhanget att 
regleringen om offentlig upphandling har helt andra syften än säker-
hetsskyddsregleringen. Reglerna om offentlig upphandling, som 
delvis styrs av EU-direktiv, syftar bl.a. till att främja ett kostnads-
effektivt användande av skattemedel genom att ta tillvara konkur-
rensen på marknaden och att säkerställa att offentlig upphandling 
överensstämmer med principerna i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.5 Säkerhetsskyddslagstiftningen, som är en rent natio-
nell reglering, är i stället ämnad att skydda Sveriges säkerhet från i 
första hand antagonistiska hot (prop. 2017/18:89 s. 1). Även dessa 
viktiga skillnader mellan säkerhetsskyddsregleringen och regleringen 
om offentlig upphandling talar för att det inte är ändamålsenligt att 
koppla kravet på säkerhetsskyddsavtal till just upphandling, även om 

                                                                                                                                                          
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
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upphandling naturligtvis är en situation där det vid behov bör gälla 
en skyldighet att träffa ett säkerhetsskyddsavtal. 

I stället bör exponeringen av information eller verksamhet  
vara avgörande 

Med hänsyn till det som anförts under föregående rubrik är vår 
bedömning att kravet på säkerhetsskyddsavtal inte bör begränsas till 
upphandling eller någon viss typ av avtal eller förfarande. För denna 
bedömning talar också risken för att en reglering som är inriktad på 
t.ex. en viss typ av förfarande eller avtal blir överspelad. I stället bör 
skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal knytas till sådana om-
ständigheter som framhålls i direktiven, dvs. att en verksamhets-
utövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet avser att ge någon 
utomstående tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, eller 
i övrigt ge någon utomstående tillgång till säkerhetskänslig verksam-
het. 

Av det anförda följer att verksamhetsutövaren som utgångspunkt 
bör vara skyldig att ingå ett säkerhetsskyddsavtal oavsett om denne 
är leverantör eller beställare och oavsett vilken typ av avtal, sam-
verkan eller samarbete det är fråga om. Reglerna bör alltså gälla såväl 
vid upphandling och ingående av avtal som vid andra former av 
samarbeten och samverkan.  

Det sagda innebär att båda parter i ett avtal eller samarbete bör 
kunna vara skyldiga att i ett säkerhetsskyddsavtal ställa krav på säker-
hetsskyddet hos den andre.  

Exponering av säkerhetskänslig verksamhet på grund av 
författning  

I föregående avsnitt har vi gjort bedömningen att skyldigheten att 
ingå säkerhetsskyddsavtal som utgångspunkt bör gälla såväl vid upp-
handling och ingående av avtal som vid andra former av samarbeten 
och samverkan, förutsatt att verksamhetsutövaren – oavsett om 
denne är beställare eller leverantör – genom förfarandet ifråga expo-
nerar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhets-
känslig verksamhet för någon utomstående.  
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En typ av förfarande som kan ta sig olika uttryck, och som 
därmed kan vara svårt att klassificera, är när verksamhetsutövare 
lämnar ifrån sig säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller ger 
tillgång till i övrigt säkerhetskänslig verksamhet på grund av författ-
ning. En sådan situation kan vara myndigheter som har till uppgift 
att samarbeta eller samverka med varandra, t.ex. genom utbyte av 
uppgifter. En myndighet kan exempelvis vara skyldig att låta utom-
stående få tillgång till vissa register som myndigheten ansvarar för. 
Ett annat exempel kan vara att myndigheter är skyldiga att utnyttja 
en viss tjänst, eller har rätt att begära att någon utför en viss tjänst, 
och att detta innebär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller säkerhetskänslig verksamhet i övrigt exponeras för den som 
utför tjänsten. Vår uppfattning är att även sådana situationer som nu 
beskrivits utgör en form av avtal, samarbete eller samverkan, och att 
det kan finnas ett behov av att parterna kommer överens om vilket 
säkerhetsskydd som behövs. Den omständigheten att lagstiftaren 
gjort bedömningen att en viss samverkan ska äga rum betyder inte 
att frågan om vilket säkerhetsskydd som kan behövas har fått sin 
lösning eller ens har övervägts. Som utgångspunkt anser vi därför att 
skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal bör gälla även för avtal, 
samarbeten och samverkan som följer av författning. Vissa undantag 
är dock befogade, vilket vi utvecklar i avsnitt 5.4.4 och 5.4.6.  

En situation som dock inte bör omfattas av begreppen avtal, 
samarbete eller samverkan är när en myndighet har makt att med 
tvång bereda sig tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet. Vi tänker då främst på åt-
gärder som kan vidtas inom ramen för tillsyn eller brottsutredningar. 
Det kan t.ex. handla om husrannsakan, beslag eller motsvarande 
åtgärder. Det rör sig då inte om något som språkligt kan betecknas 
som ett avtal, ett samarbete eller en samverkan. Redan därför 
framstår det som mindre naturligt att ställa krav på att det ska ingås 
ett säkerhetsskyddsavtal. Vidare framstår det som svårt att genom-
föra praktiskt, särskilt i de fall där det krävs skyndsamhet eller där 
det är viktigt att den som åtgärden vidtas hos inte underrättas i 
förväg. Vi bedömer därför att övervägande skäl talar för att skyldig-
heten att träffa säkerhetsskyddsavtal inte bör gälla i de angivna situa-
tionerna. Detta behöver inte anges särskilt utan framgår av att det 
inte är fråga om avtal, samarbete eller samverkan.  

182



Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal SOU 2018:82 

140 

Det bör inte krävas någon särskild varaktighet 

Under vårt arbete har frågan aktualiserats om det bör krävas att en 
samverkan eller ett samarbete har någon viss varaktighet eller stabi-
litet för att omfattas av skyldigheten att ingå ett säkerhetsskydds-
avtal. Ett skäl för en sådan ordning är att det kan framstå som 
onödigt omständligt och kostnadsdrivande att ställa sådana krav vid 
mer lösliga och kortvariga former av samverkan eller samarbete. Vår 
bedömning är dock att en sådan begränsning av skyldigheten att ingå 
säkerhetsskyddsavtal inte bör införas. Om samverkan eller sam-
arbetet är mycket kortvarigt eller lösligt får det förmodas att det 
många gånger inte heller medför att den utomstående parten får 
tillgång till verksamheten eller uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 
konfidentiell eller högre. I så fall bör det, liksom vid upphandling i 
motsvarande fall, inte krävas ett säkerhetsskyddsavtal. Men om 
samverkan eller samarbetet innebär att sådana uppgifter eller i övrigt 
säkerhetskänslig verksamhet på motsvarande nivå exponeras för den 
utomstående parten, menar vi att behovet av säkerhetsskydd är lika 
stort som om det varit fråga om ett mer långvarigt och fast sam-
arbete. Man kan t.o.m. hävda att behovet kan vara större, eftersom 
det i ett långvarigt samarbete kan finnas en högre grad av ömsesidig 
lojalitet och förståelse för den andra partens verksamhet och skydds-
värden.  

Inget krav på säkerhetsskyddsavtal i den lägsta 
säkerhetsskyddsklassen 

Som nämnts i avsnitt 5.1 har vi inte övervägt om kravet på säker-
hetsskyddsavtal bör gälla i fråga om uppgifter i säkerhetsskydds-
klassen begränsad, eller om verksamhet av motsvarande betydelse 
för Sveriges säkerhet. Vi föreslår alltså inte några ändringar i detta 
avseende. 

Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att skyldigheten att kräva 
säkerhetsskyddsavtal som utgångspunkt bör gälla i alla fall där en 
verksamhetsutövare enligt säkerhetsskyddslagen avser att genomföra 
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en upphandling, ingå ett avtal eller inleda någon annan form av sam-
verkan eller samarbete med en utomstående part, om förfarandet  

1. innebär att den utomstående parten kan få tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfiden-
tiell eller högre, eller  

2. i övrigt avser eller kan ge den utomstående parten tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet.  

Det kan dock finnas skäl för vissa undantag i fall där kraven på säker-
hetsskydd kan tillgodoses även utan ett säkerhetsskyddsavtal. Vi 
diskuterar detta i avsnitten 5.4.4 och 5.4.6. 

5.4.4 Samverkan och samarbeten mellan statliga 
myndigheter bör undantas i vissa fall 

Det finns inte behov av ett generellt krav på 
säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och samarbeten  
mellan statliga myndigheter 

En situation där man kan diskutera om det är nödvändigt med 
säkerhetsskyddsavtal är samverkan och samarbete mellan statliga 
myndigheter som inte rör en anskaffning av varor, tjänster eller 
byggentreprenader. Sådana anskaffningar ger upphov till särskilda 
överväganden, varför vi diskuterar dem särskilt. Tills vidare talar vi 
därför bara om andra former av samverkan och samarbeten mellan 
statliga myndigheter. Sådan samverkan och sådana samarbeten kan 
ha många former. I vissa fall kan det handla om enstaka eller regel-
bundna avstämningar eller om överföring eller utbyte av informa-
tion. I andra fall kan det handla om mer långvariga samarbeten eller 
samverkan på ett visst område och mot ett gemensamt mål. Skyl-
digheten att samverka kan följa av författning eller regeringsbeslut, 
men kan också ske på myndigheternas eget initiativ som ett led i 
strävan att på bästa sätt utföra myndigheternas uppdrag. Om en 
myndighet som är verksamhetsutövare enligt säkerhetsskyddslagen 
samverkar med en annan myndighet finns det varken enligt gamla 
eller nya säkerhetsskyddslagen någon skyldighet att ingå ett säkerhets-
skyddsavtal.  

184



Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal SOU 2018:82 

142 

Enligt vår mening finns det starka skäl som talar mot att det 
införs en generell skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal vid sam-
verkan och samarbete mellan statliga myndigheter. Först och främst 
bör det beaktas att statliga myndigheter hör till samma juridiska 
person, nämligen staten, och att de därmed företräder samma 
övergripande intresse även om myndigheterna givetvis har olika upp-
drag. En statlig myndighet företräder inte i första hand lokala eller 
regionala intressen, som i vissa fall kan stå i strid med nationella 
intressen. I detta avseende skiljer sig myndighetssamverkan från 
överenskommelser om anskaffningar av olika slag, t.ex. försäljning 
av varor och tjänster. Vid utkontraktering och andra anskaffningar 
kan det inte sällan finnas intressen – inte minst effektivitetsskäl – 
som kan stå i motsats till kraven på säkerhetsskydd. När statliga 
myndigheter däremot samverkar om annat än anskaffningar är risken 
betydligt mindre för att det finns sådana mot säkerhetsskyddet strid-
ande intressen.  

Ett annat skäl som talar för att det inte ställs ett generellt krav på 
säkerhetsskyddsavtal vid myndighetssamverkan är att det på båda 
sidor handlar om en verksamhet som i hög grad är regelstyrd. Som 
nämnts inledningsvis följer många gånger en skyldighet att samverka 
av författning eller regeringsbeslut.  

Det anförda talar för att det inte finns något påtagligt behov av 
en generell skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal i de fall som nu 
diskuteras. Även de uppgifter som våra experter och sakkunniga 
lämnat talar för att det inte finns något påtagligt sådant behov. Enligt 
deras uppgifter brukar man nämligen hantera säkerhetsskyddet vid 
samverkan mellan statliga myndigheter på ett tillfredsställande sätt 
även utan säkerhetsskyddsavtal. Lösningen anpassas som regel till 
behoven i det enskilda fallet. I vissa fall kan det bli fråga om att 
myndigheterna skriver en överenskommelse som liknar ett säker-
hetsskyddsavtal. I andra fall sker det genom att man på annat sätt 
kommer överens om hur behovet av säkerhetsskydd ska tillvaratas, 
t.ex. genom att man bestämmer vilka personer som får delta i 
samverkan och att dessa ska vara placerade i viss säkerhetsklass eller 
genom att man ställer krav på säkerheten i möteslokalerna och vilken 
teknisk utrustning som får förekomma vid mötena. Det anförda talar 
för att man i centrala avseenden kan tillvarata behovet av säkerhets-
skydd genom organisatoriska och andra åtgärder, utan att det be-
höver ingås ett säkerhetsskyddsavtal.  
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Till det ovanstående kommer att myndighetssamverkan bör ses i 
ljuset av att båda samverkansparter omfattas av regleringen i OSL. 
Avsaknaden av säkerhetsskyddsavtal innebär därför inte att säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter helt saknar skydd vid samverkan 
och samarbeten mellan statliga myndigheter. De säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter som det handlar om är normalt sådana att de 
kan omfattas av sekretess oavsett i vilken verksamhet de förekom-
mer (se t.ex. 15 kap. 1 och 2 §§ OSL om utrikes- respektive för-
svarssekretess). Uppgifter som en verksamhetsutövare delar med sig 
av till en annan myndighet inom ramen för en myndighetssamverkan 
eller liknande kommer alltså regelmässigt att ha samma sekretesskydd 
hos mottagaren. Myndigheter är som regel vana vid att hantera 
sekretessbelagd information och har normalt rutiner för hur så ska ske.  

En generell skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal  
vid samverkan och samarbeten mellan statliga myndigheter  
har påtagliga nackdelar 

Utöver det begränsade behovet, finns det dessutom påtagliga nack-
delar med en ordning som går ut på ett generellt krav på säker-
hetsskyddsavtal vid samverkan och samarbeten mellan statliga myn-
digheter som berör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
övrigt säkerhetskänslig verksamhet över en viss nivå. En sådan ord-
ning skulle nämligen medföra stora praktiska olägenheter. Samverkan 
mellan statliga myndigheter bedrivs i mycket stor omfattning och 
kan, som vi utvecklade inledningsvis, ta sig ett flertal olika former. 
I många fall handlar det enbart om avstämningar eller samråd. Det 
skulle leda till en stor administrativ belastning för de samverkande 
myndigheterna om det införs ett oinskränkt krav på säkerhets-
skyddsavtal för all samverkan med myndigheter som kan aktualisera 
exponering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och i övrigt 
säkerhetskänslig verksamhet över en viss nivå. Med hänsyn till kra-
vet på att säkerhetsskyddsavtal ska anmälas till Säkerhetspolisen 
både när de ingås och när de upphör att gälla, skulle det också 
innebära en ökad arbetsbörda för Säkerhetspolisen (2 kap. 7 § nya 
säkerhetsskyddsförordningen).  
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Det bör inte gälla en generell skyldighet om statliga 
myndigheter finns på båda sidor 

Även om behovet av säkerhetsskydd är ett mycket tungt vägande 
intresse, anser vi att det inte har framkommit tillräckliga skäl för ett 
generellt krav på säkerhetsskyddsavtal när statliga myndigheter sam-
verkar eller samarbetar med varandra på ett sätt som innebär expo-
nering av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, 
eller av i övrigt säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande bety-
delse för Sveriges säkerhet. Det huvudsakliga skälet för vår bedöm-
ning är att det inte finns ett tillräckligt behov av en sådan skyldighet 
eftersom kravet på skydd i många fall kan tillgodoses i centrala 
avseenden även utan säkerhetsskyddsavtal. Men vi beaktar också de 
stora olägenheter som en sådan skyldighet skulle innebära, samtidigt 
som det mervärde den skulle ge är begränsat. 

Anskaffningar bör dock omfattas av kravet  
på säkerhetsskyddsavtal 

De skäl som talar emot ett generellt krav på säkerhetsskyddsavtal 
gäller främst vid ren samverkan och rena samarbeten mellan statliga 
myndigheter. De har däremot inte samma aktualitet när det gäller 
situationer där två statliga myndigheter agerar beställare och leve-
rantör i förhållande till varandra, dvs. där den ena myndigheten an-
skaffar en vara, tjänst eller byggentreprenad av den andra myndig-
heten. I denna situation handlar det inte främst om att myndighet-
erna samverkar mot ett gemensamt mål, utan de agerar snarare som 
aktörer på en marknad.  

Statliga myndigheter kan tillhandahålla tjänster åt andra statliga 
myndigheter och därigenom i vissa fall handha stora skyddsvärden. 
Ett exempel kan vara att en myndighet hanterar andra myndigheters 
personaladministration. Myndigheter som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet kan i samband med det lämna över säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter till den utförande myndigheten. Även om 
parterna på ömse sidor är statliga myndigheter anser vi att det kan 
finnas ett stort behov av att de myndigheter som t.ex. lämnar över 
sin lönehantering till en annan myndighet klargör vilka krav på 
säkerhetsskydd som gäller i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter som utföraren behandlar. Som vi har utvecklat tidigare i 
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kapitlet är det ju enbart den myndighet som lämnar över uppgifterna 
som har en fullständig insyn i och överblick över myndighetens 
skyddsvärden. Den myndighet som utför tjänsten kan normalt inte 
förväntas ha sådana kunskaper, vilket kan leda till att rätt säkerhets-
skyddsåtgärder inte vidtas och att säkerhetsskyddet inte blir tillräck-
ligt. Detta motverkas enligt vår mening bäst genom ett säkerhets-
skyddsavtal där det anges hur utföraren ska tillgodose kraven på 
säkerhetsskydd. Genom att reglerna om säkerhetsskyddsavtal blir 
tillämpliga skapas det en uttrycklig skyldighet för den myndighet 
som lämnar över arbetsuppgifter eller liknande till en annan myndig-
het att kontrollera att säkerhetsskyddsavtalet följs. Det blir därigenom 
tydligt för den myndighet som lämnar över uppgifterna att myn-
digheten inte befrias från ansvaret för att uppgifterna omgärdas av 
ett tillräckligt säkerhetsskydd.  

Vi anser inte att ett krav på säkerhetsskyddsavtal vid anskaffning 
mellan statliga myndigheter skulle innebära några större nackdelar i 
form av en onödigt stor administrativ belastning. Vi ser inte heller 
några andra påtagliga nackdelar med en sådan ordning. Att myndig-
heten får ett ansvar för att kontrollera att den andra myndigheten 
följer säkerhetsskyddsavtalet innebär inte någon rubbning av det gene-
rella tillsynsansvaret (se kapitel 8), utan handlar enbart om förhållandet 
mellan de två aktuella myndigheterna. 

Sammantaget gör vi alltså bedömningen att det inte bör gälla 
något undantag för situationer där statliga myndigheter anskaffar 
varor, tjänster eller byggentreprenader från varandra. Om förutsätt-
ningarna i övrigt är uppfyllda bör det alltså gälla ett krav på säker-
hetsskyddsavtal vid sådan anskaffning. Det bör sakna betydelse om 
reglerna om offentlig upphandling anses tillämpliga eller inte.  

Undantaget bör gälla all samverkan och alla samarbeten  
som avser annat än en anskaffning 

Våra bedömningar i det föregående innebär att det inte bör gälla 
något generellt krav på säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och 
samarbeten mellan statliga myndigheter som avser något annat än en 
anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad. Nästa fråga är 
då om man bör undanta all sådan samverkan och alla sådana sam-
arbeten mellan statliga myndigheter, eller om det trots allt bör finnas 
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en skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal i vissa fall. Vi har identi-
fierat fyra tänkbara regleringslösningar. 

Alternativa lösningar 

Alternativ 1 är ett generellt undantag, dvs. att all samverkan och alla 
samarbeten om annat än en anskaffning undantas. En fördel med 
detta alternativ är att myndigheterna inte behöver ta ställning till om 
ett säkerhetsskyddsavtal ska ingås när det är fråga om något annat än 
en anskaffning. En sådan ordning stämmer bäst överens med intresset 
av att inte skapa merarbete för myndigheterna själva och för 
Säkerhetspolisen. Givetvis innebär detta inte att myndigheten kan 
underlåta att beakta behovet av säkerhetsskydd vid samarbeten och 
samverkan där det inte gäller ett krav på säkerhetsskyddsavtal, men 
det kan ändå innebära en administrativ lättnad. 

Samtidigt kan det inte helt uteslutas att det kan finnas situationer 
där det skulle finnas fördelar med ett säkerhetsskyddsavtal. Så skulle 
kunna vara fallet när det är fråga om samverkan eller samarbeten 
mellan statliga myndigheter där den ena parten avser att dela med sig 
av sådant som är skyddsvärt till en annan myndighet som har en 
mindre utvecklad säkerhetskultur. Samverkan eller samarbetet kan 
då medföra negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet. Detta kan 
tala för alternativ 2, nämligen en regel som går ut på att den 
myndighet som exponerar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet får kräva att det ingås ett 
säkerhetsskyddsavtal, om det behövs för att kraven på säkerhets-
skydd ska tillgodoses. Det bör dock understrykas att bestämmel-
serna i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen inte hindrar en verksam-
hetsutövare från att ställa krav på en motpart att ingå säkerhets-
skyddsavtal även om det inte finns någon sådan skyldighet enligt lag 
(prop. 2017/18:89 s. 105). En verksamhetsutövare kan t.ex. kräva ett 
säkerhetsskyddsavtal i situationer där en upphandling enbart omfattar 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig. Därmed fram-
står det som överflödigt att uttryckligen ange att det finns en sådan 
möjlighet i vissa fall. En sådan regel kan dessutom komma att upp-
fattas som att verksamhetsutövaren inte har rätt att kräva ett säker-
hetsskyddsavtal i andra fall än de som pekas ut i bestämmelsen. Detta 
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vore olyckligt och är inte förenligt med lagstiftarens intention (se 
det nyss redovisade propositionsuttalandet).  

Alternativ 3 skulle kunna vara att utgångspunkten är att säker-
hetsskyddsavtal ska ingås, men att det anges att ett sådant avtal inte 
behöver ingås om kraven på säkerhetsskydd ändå är uppfyllda eller kan 
uppfyllas. Genom en sådan skrivning skulle man betona vikten av att 
säkerhetsskyddet inte urholkas. Samtidigt kan man ifrågasätta värdet 
av en sådan bestämmelse, eftersom det som vi nyss konstaterat även 
utan en sådan finns en möjlighet för en verksamhetsutövare att kräva 
att ett säkerhetsskyddsavtal ingås. En myndighet som avser att 
inleda en samverkan eller ett samarbete med en annan myndighet 
kan alltså kräva att det ingås ett säkerhetsskyddsavtal, om den först-
nämnda myndigheten anser att det behövs. Vidare finns det enligt 
vår uppfattning nackdelar med en bestämmelse av det slag som vi nu 
diskuterar. Till att börja med måste man, för att bestämmelsen ska 
få önskad effekt, klargöra vad som krävs för att kraven på säker-
hetsskydd ska vara uppfyllda utan ett säkerhetsskyddsavtal. I annat 
fall är risken stor att tillämpningen blir ojämn. Risken att bedöm-
ningen i efterhand anses som felaktig kan leda till att myndigheter 
väljer att ingå säkerhetsskyddsavtal när det inte är nödvändigt hellre 
än att ta risken att göra fel. Detta leder i sin tur till en ökad admini-
strativ belastning för både de samverkande myndigheterna och 
Säkerhetspolisen. En regel av detta slag innebär vidare att det knappast 
går att koppla skyldigheten att vidta andra förebyggande åtgärder, 
t.ex. att samråda med tillsynsmyndigheten i vissa fall, på att det finns 
en skyldighet att ingå ett säkerhetsskyddsavtal (se våra resonemang 
i kapitel 6). För att en sådan koppling ska kunna göras krävs det 
enligt vår mening att det är tydligt när det finns en skyldighet att 
ingå säkerhetsskyddsavtal. Det framstår då inte som lämpligt att 
knyta andra skyldigheter till myndighetens egen bedömning av vilka 
krav på säkerhetsskydd som bör ställas. För att det i efterhand ska 
kunna kontrolleras om bestämmelsen har följts, krävs det dessutom 
att övervägandena i fråga om behovet av säkerhetsskyddsavtal doku-
menteras. Om en sådan dokumentation krävs ökar den administra-
tiva belastningen för myndigheterna.  

Ett sista alternativ – alternativ 4 – skulle kunna vara att man 
i stället för säkerhetsskyddsavtal inför någon särskild figur just för 
samarbeten mellan statliga myndigheter. Ett argument för en sådan 
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lösning skulle kunna vara att det är tveksamt om statliga myndig-
heter kan ingå civilrättsligt giltiga avtal med varandra (se våra resone-
mang i avsnitt 5.4.2) och att ordet avtal därför kan förefalla oegent-
ligt. Man kan samtidigt ifrågasätta värdet av att man inför en ny 
rättslig figur för att åstadkomma i allt väsentligt samma sak som ett 
säkerhetsskyddsavtal. Vi har svårt att se några större fördelar med en 
sådan ordning.  

Sammanfattande bedömning 

Vår bedömning är att alternativ 1 är den bästa lösningen. En sådan 
reglering skulle vara flexibel och lämna utrymme för de samverkande 
statliga myndigheterna att använda sitt omdöme i frågan om ett 
säkerhetsskyddsavtal behövs eller inte i det enskilda fallet. Den 
hindrar inte att säkerhetsskyddsavtal ingås om det finns skäl för det. 
Alternativ 2, dvs. en regel som innebär att statliga myndigheter får 
ingå säkerhetsskyddsavtal, tillför enligt vår mening inget utöver 
alternativ 1 och har dessutom flera nackdelar. Alternativ 3 innebär 
visserligen en viss betoning av vikten av att myndigheter som önskar 
samverka tar ansvar för säkerhetsskyddet, men har samtidigt flera 
nackdelar som vi har utvecklat i det föregående. Vi anser inte heller 
att det skulle vara lämpligt att i enlighet med alternativ 4 införa 
någon form av ”säkerhetsskyddsavtal light”. Säkerhetsskyddsregler-
ingen bör inte göras mer komplicerad genom införande av nya figurer 
som inte tillför något väsentligt nytt. Det framstår i stället som mer 
naturligt och lämpligt att säkerhetsskyddsavtalen – i de fall de ingås 
– anpassas till behoven i det enskilda fallet. Med beaktande av det 
anförda föreslår vi en reglering i enlighet med alternativ 1, dvs. att 
samarbeten och samverkan mellan statliga myndigheter undantas 
från kravet på säkerhetsskyddsavtal – förutom om det är fråga om en 
anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad. 

En följd av förslaget om undantag från skyldigheten att ingå 
säkerhetsskyddsavtal är att andra typer av överenskommelser än 
säkerhetsskyddsavtal kan komma att aktualiseras mellan statliga 
myndigheter. Det kan handla om såväl skriftliga som muntliga 
överenskommelser om hur säkerhetsskyddet ska ordnas i en viss 
situation. Frågan är om och när denna typ av överenskommelse ska 
betecknas som säkerhetsskyddsavtal. Av skäl som vi utvecklar i det 
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följande bedömer vi att det bör finnas utrymme för statliga myn-
digheter att komma överens i fråga om säkerhetsskydd utan att det 
för den delen blir fråga om säkerhetsskyddsavtal i formell mening. 
I annat fall skulle t.ex. kraven enligt 2 kap. 7 § nya säkerhetsskydds-
förordningen på anmälan och avanmälan av säkerhetsskyddsavtal bli 
tillämpliga vid varje sådan överenskommelse, vilket skulle innebära 
merarbete både för myndigheten som ingår avtalet och för Säker-
hetspolisen. Enligt vår mening är det viktigt att undantaget från 
skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal inte skapar merarbete 
eller försvårar för statliga myndigheter att komma överens i frågor om 
säkerhetsskydd. Att beteckna alla former av överenskommelser mellan 
statliga myndigheter om säkerhetsskydd som säkerhetsskyddsavtal 
skulle enligt vår mening få den effekten att undantaget blir verk-
ningslöst.  

Undantaget från skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal bör 
därför ha den innebörden att statliga myndigheter får använda sitt 
omdöme i varje enskilt fall. Det innebär att om det finns ett behov 
av exempelvis genomföra säkerhetsprövning av personal hos den 
andra myndigheten så ska ett säkerhetsskyddsavtal ingås. Om det 
däremot är tillräckligt med en överenskommelse om att endast per-
sonal i en viss säkerhetsklass ska få delta i samverkan mellan myn-
digheter, så bör myndigheterna kunna komma överens om detta 
utan att reglerna om säkerhetsskyddsavtal tillämpas.  

5.4.5 Andra än statliga myndigheter bör normalt omfattas 
av en skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal 

Resonemangen om undantag för samarbeten och samverkan mellan 
statliga myndigheter avser de förhållanden som typiskt sett råder 
mellan de statliga myndigheterna. Nästa fråga är om samma argu-
ment väger lika tungt för andra myndigheter, t.ex. för samverkan och 
samarbete mellan statliga och kommunala myndigheter eller mellan 
kommunala myndigheter. Vi menar att så inte är fallet.  

Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av all-
mänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund och kan därför 
inte sägas företräda samma övergripande intresse som statliga myn-
digheter gör (se 14 kap. 2 § regeringsformen). Det kan alltså finnas 
ett spänningsförhållande mellan kommunala och statliga intressen, 
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vilket har uppmärksammats i ett flertal ärenden med säkerhets-
politiska inslag, t.ex. när det gäller uthyrningen av hamnkapacitet på 
Gotland och i Blekinge inom ramen för naturgasprojektet Nord-
stream 2. Vi noterar också att kommittén Förbättrat skydd för 
totalförsvarsverksamhet (dir. 2017:31) har fått i uppdrag att kart-
lägga det befintliga regelverk som syftar till att skydda Sveriges total-
försvarsverksamhet mot yttre hot, och utifrån kartläggningen bedöma 
om ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda är 
tydligt och lämpligt reglerat. Även landstingen kan företräda mot-
stående regionala intressen. 

Med hänsyn till det anförda bör andra myndigheter än statliga ha 
samma skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och 
samarbeten som vid upphandling. Det bör dock framhållas att det 
många gånger kan finnas andra lösningar än ingående av säkerhets-
skyddsavtal, inte minst genom att verksamhetsutövare minimerar 
utomståendes insyn i verksamheten till situationer där det verkligen 
är nödvändigt, och även minimerar utomståendes tillgång till säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter. Myndigheter och andra som del-
tar i olika former av samverkan bör alltså noga tänka igenom om det 
är nödvändigt att exempelvis ge motparten tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller om ändamålet med samverkan 
kan uppnås ändå. Om man kommer fram till att det inte är nöd-
vändigt att ge motparten tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet behöver man 
inte heller ingå ett säkerhetsskyddsavtal. 

5.4.6 Regeringen bör kunna föreskriva och besluta 
om undantag 

I det föregående har vi kommit fram till att kravet på säkerhets-
skyddsavtal bör utvidgas och att det normalt bör gälla bl.a. för 
anskaffningar mellan statliga myndigheter. Det kan dock finnas vissa 
relationer mellan myndigheter där det inte framstår som rimligt eller 
nödvändigt med ett krav på säkerhetsskyddsavtal. Ett exempel skulle 
kunna vara relationen mellan Försvarsmakten och Försvarets mate-
rielverk. Dessa två myndigheter har ett mycket omfattande sam-
arbete och är tätt sammanflätade. Även andra liknande relationer 
mellan myndigheter kan tänkas. Det bör därför finnas en möjlighet 
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att undanta vissa myndigheter från kravet att ingå säkerhetsskydds-
avtal med varandra. Behoven kan variera över tid, varför sådan re-
glering bör finnas i förordning. Det bör dock anges i säkerhets-
skyddslagen att regeringen får föreskriva om undantag från kravet 
på säkerhetsskyddsavtal. Detta kan lämpligen ske genom ett tillägg i 
bemyndigandet i 2 kap. 7 § nya säkerhetsskyddslagen. 

Det kan vidare finnas ett behov av undantag i vissa specifika fall. 
Ett exempel kan vara den typen av samarbeten som enligt våra 
direktiv inte bör omfattas av en skyldighet att ingå säkerhets-
skyddsavtal, nämligen sådant samarbete som en myndighet bedriver 
i enlighet med författning eller regeringsbeslut och som förutsätter 
ett utbyte av säkerhetskänsliga uppgifter och där förtroendet mellan 
parterna bygger på ett ömsesidigt intresse av att säkerheten för upp-
gifterna upprätthålls. I princip handlar det om viss samverkan på 
underrättelseområdet, t.ex. partnersamarbeten. Man kan också tänka 
sig andra situationer där ett undantag är lämpligt, exempelvis i ett 
tillstånd av höjd beredskap där det finns möjlighet att snabbt an-
skaffa vissa varor eller tjänster. Det kan även vara lämpligt att undan-
ta anskaffningar mellan vissa myndigheter genom särskilda beslut 
hellre än genom förordning. Regeringen har det övergripande ansva-
ret för Sveriges säkerhet. Vår bedömning är att regeringen i denna 
roll bör ha möjlighet att, på de skäl som regeringen finner lämpliga, 
fatta beslut i enskilda fall om undantag från skyldigheten att ingå 
säkerhetsskyddsavtal. 

5.4.7 Bestämmelsernas närmare utformning 

Bestämmelserna i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen gäller när en 
offentlig verksamhetsutövare avser att genomföra en upphandling 
eller en enskild verksamhetsutövare ingår ett avtal om varor, tjänster 
eller byggentreprenader med utomstående leverantörer. Skyldigheten 
att ingå ett säkerhetsskyddsavtal gäller bara om det i upphandlingen 
eller avtalet förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller upphandlingen 
i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig 
verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.  
  

194



Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal SOU 2018:82 

152 

Våra bedömningar i det föregående innebär att skyldigheten att 
ingå säkerhetsskyddsavtal bör gälla i fler fall än som följer av den 
nyss beskrivna regleringen i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen. 
Förutom upphandling och andra avtal bör skyldigheten att ingå 
säkerhetsskyddsavtal även gälla vid andra typer av samverkan och 
samarbete. Det är varken möjligt eller lämpligt att i en föränderlig 
värld försöka uttömmande definiera vilken sorts samverkan och vilka 
slags samarbeten det kan röra sig om. Bestämmelsen bör därför vara 
så neutralt utformad att den omfattar även nya samverkans- och 
samarbetsformer som uppkommer i framtiden. Vilka undantag från 
skyldigheten som bör gälla eller vara möjliga har vi utvecklat i av-
snitt 5.4.4–5.4.6.  

Vi ser i övrigt endast anledning till mindre ändringar i fråga om 
villkoren för att det ska råda ett krav på säkerhetsskyddsavtal. Som 
vi har utvecklat i avsnitt 5.4.3 bör det avgörande vara om säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verk-
samhet kan exponeras för någon utomstående. Regleringen bör därför 
även i fortsättningen bygga på i allt väsentligt motsvarande förut-
sättningar, även om ordalydelsen i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
lagen måste anpassas något för att passa för även annat än upp-
handlingar och avtal om anskaffningar. Regleringen bör innebära ett 
krav på säkerhetsskyddsavtal om det planerade förfarandet innebär 
att den utomstående parten kan få tillgång till säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller 
högre, eller i övrigt avser eller kan ge den utomstående parten till-
gång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet. Dessa skrivningar innebär att kravet på expo-
nering mjukas upp något, eftersom det blir tillräckligt att förfarandet 
kan leda till exponering. 

Bestämmelserna om säkerhetsskyddsavtal bör även i fortsätt-
ningen vara framåtsyftande på så sätt det de ska tillämpas redan när 
verksamhetsutövaren avser att genomföra en upphandling, ingå ett 
avtal eller inleda någon annan form av samverkan eller samarbete 
med en utomstående part. Uttrycket utomstående part är tänkt att 
omfatta exempelvis en annan myndighet eller ett annat företag, även 
sådana som ingår i samma koncern. När det gäller anskaffningar 
mellan statliga myndigheter bör det enligt vår bedömning sakna bety-
delse att dessa ingår i samma juridiska person, nämligen staten. 
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Däremot bör det, som vi tidigare kommit fram till, göras ett undan-
tag för andra former av samverkan och samarbeten mellan sådana 
myndigheter. 

Ordet avser innebär en markering av att säkerhetsskyddsavtalet i 
princip måste vara på plats när samarbetet eller samverkan inleds, 
eller avtalet ingås. 

Bestämmelsen om avtalets innehåll bör av redaktionella skäl flyttas 
till en egen paragraf i 2 kap. Det finns också skäl att komplettera den 
med en bestämmelse om att verksamhetsutövaren har en rätt att 
revidera säkerhetsskyddsavtalet vid ändrade förhållanden. Vi utveck-
lar skälen för detta i avsnitt 6.11.3. Revideringen bör självfallet ske i 
samverkan med den utomstående part som man ingått säkerhets-
skyddsavtal med. 

Det bör även i fortsättningen krävas att verksamhetsutövaren 
kontrollerar att motparten lever upp till kraven i säkerhetsskydds-
avtalet. Även denna bestämmelse bör dock av redaktionella skäl flyttas 
till en egen paragraf i 2 kap. I konsekvens med tillägget om rätt till 
revidering vid ändrade förhållanden bör det också införas en skyl-
dighet för verksamhetsutövaren att se till att sådan revidering sker. 
Skälen för detta utvecklas i avsnitt 6.11.3.  

Särskilt om aggregerade uppgifter 

Som vi har angett i avsnitt 5.1 ingår det inte i vårt uppdrag att över-
väga ändringar när det gäller kravet på att de uppgifter som expo-
neras för den utomstående parten har en viss säkerhetsskyddsklassi-
ficering. Våra resonemang utgår alltså ifrån att det handlar om upp-
gifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller om i 
övrigt säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse. En 
särskild fråga är dock hur man bör hantera situationen att ett pla-
nerat förfarande, t.ex. en utkontraktering av viss it-drift, involverar 
en stor mängd uppgifter som sedda var för sig är klassificerade som 
begränsat hemliga, eller som inte är säkerhetsskyddsklassificerade 
alls, men som sammantagna kan vara betydligt känsligare i förhåll-
ande till Sveriges säkerhet. Det kan t.ex. handla om situationer där 
uppgifter som sammanställts har bearbetats eller kan bearbetas så att 
man av sammanställningen kan utvinna en annan och mer känslig 
information än av uppgifterna var för sig. En annan situation kan 
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vara att den sammanställda informationen visar på exempelvis bero-
enden mellan olika verksamheter, förmåga, sårbarheter eller andra för-
hållanden som kan leda till en inte obetydlig skada för Sveriges 
säkerhet om den röjs. 

Det kan av förarbetena utläsas att sammanställningar av uppgifter 
från olika källor kan göra att den sammanställda informationen kan 
anses utgöra säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter även om infor-
mationen härrör från öppna källor (prop. 2017/18:89 s. 45). Upp-
gifterna i en sammanställning kan alltså vara säkerhetsskyddsklassi-
ficerade, fastän de i ett annat sammanhang inte är det var och en för 
sig. Det framgår vidare av förarbetena att verksamhetsutövarna, vid 
sin klassificering av uppgifter, måste bedöma om en samling av upp-
gifter i en viss säkerhetsskyddsklass medför att en högre säkerhets-
skyddsklass ska tillämpas. Samtidigt påpekas det att man med hän-
syn till behovet av att undvika onödiga administrativa kostnader och 
ingrepp i enskildas integritet m.m. inte bör göra klassificeringen i 
större utsträckning och med placering i högre klass än vad som är 
nödvändigt (prop. 2017/18:89 s. 67). 

Förarbetsuttalandena kan tolkas så att verksamhetsutövarna i sitt 
arbete med säkerhetsskyddsklassificering är skyldiga att beakta mängden 
uppgifter och konsekvenserna av att de sammanställs. Rättsläget kan 
alltså uppfattas på det sättet att en mängd uppgifter som, sedda var 
för sig, är att bedöma som begränsat hemliga bör klassificeras som 
konfidentiella om de finns i en samling och skadan vid röjande skulle 
bli inte obetydlig. Detta är en lämplig ordning och föranleder inte 
några förslag från vår sida. 

Säkerhetsskyddsavtalet är normalt ett särskilt avtal 

Under vårt arbete har frågan aktualiserats om säkerhetsskydds-
avtalet måste vara ett särskilt avtal, eller om det kan utgöra en del av 
affärsavtalet eller samverkansavtalet mellan parterna. Vår uppfatt-
ning är att det normalt bör vara fråga om ett tydligt urskiljbart 
särskilt avtal. Ett skäl för detta är skyldigheten att ingå ett säkerhets-
skyddsavtal gäller redan för den som avser att vidta vissa åtgärder. 
Normalt måste säkerhetsskyddsavtalet ingås före affärs- eller samarbets-
avtalet. Detta gäller i synnerhet om det redan i t.ex. ett förfrågnings-
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underlag inför en upphandling ska tas in säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter. Ett annat skäl för att säkerhetsskyddsavtalet bör 
hållas separat är att det annars blir svårare för tillsynsmyndigheterna 
att kontrollera att verksamhetsutövare fullgör sina skyldigheter när 
det gäller säkerhetsskyddsavtal. Detta blir än viktigare om man, som 
vi föreslår i avsnitt 9.8, inför sanktioner för den verksamhetsutövare 
som åsidosätter sina skyldigheter. Det bör också framhållas att det 
av andra skäl kan vara viktigt att säkerhetsskyddsavtalet hålls utanför 
affärsavtalet. Det kan t.ex. vara så att affärsavtalet innehåller affärs-
hemligheter som inte är relevanta för tillsynsmyndigheterna att ta 
del av. Slutligen är ett viktigt argument att säkerhetsskyddsavtalet 
utgör en rättslig grund för vissa ingripande åtgärder, däribland 
säkerhetsprövning av motpartens personal. Det är då ytterst viktigt 
att det är tydligt att det är fråga om ett sådant avtal som avses i 2 kap. 
6 § nya säkerhetsskyddslagen.  

5.5 Reglerna om behörighet bör övervägas 

Bedömning: Det bör övervägas om bestämmelsen i nya säker-
hetsskyddsförordningen om behörighet att delta i säkerhetskäns-
lig verksamhet bör göras tillämplig även i fråga om utomstående 
som genom t.ex. ett samarbete får tillgång till säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter eller i övrigt till den säkerhetskänsliga 
verksamheten. 

 
Som nämnts i avsnitt 5.2 finns det i 2 kap. 3 § nya säkerhetsskydds-
förordningen en bestämmelse om behörighet att delta i säkerhets-
känslig verksamhet. Där anges följande. Behörig att ta del av säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt delta i säkerhetskänslig 
verksamhet är, om inte något annat följer av bestämmelser i lag, endast 
den som 

1. har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt, 

2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och 

3. behöver uppgifterna eller annan tillgång till verksamheten för att 
kunna utföra sitt arbete eller på annat sätt delta i den säkerhets-
känsliga verksamheten.  
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Bestämmelsen riktar sig till verksamhetsutövarens ledning och inne-
bär att den som ska anställas eller på något annat sätt delta i säker-
hetskänslig verksamhet ska uppfylla krav på pålitlighet, kunskap om 
säkerhetsskydd och behov av uppgifterna eller tillgång till verksam-
heten. En särskild fråga är om bestämmelsen också träffar personer 
som verksamhetsutövaren samverkar eller samarbetar med, utan att 
personerna är t.ex. anställda eller uppdragstagare i den säkerhets-
känsliga verksamheten. Med detta avser vi bl.a. de personer som från 
en annan myndighet deltar i en myndighetssamverkan med den 
myndighet som är en verksamhetsutövare enligt säkerhetsskydds-
lagen. En tolkning som går ut på att sådana personer omfattas skulle 
vara rationell och mest förenlig med kraven på ett väl anpassat 
säkerhetsskydd. Det framstår som naturligt att de krav som ställs på 
anställda och uppdragstagare ska gälla för alla utomstående som 
involveras i verksamheten. Det är dock tveksamt om bestämmelsen 
kan tolkas så, av de skäl som utvecklas i det följande. 

Rubriken före bestämmelsen lyder Behörighet att delta i säkerhets-
känslig verksamhet. Vidare framgår av själva paragrafen att den avser 
personer som får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller 
i övrigt deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Det sagda ger vid handen 
att bestämmelsen enbart träffar personer som anses delta i den säker-
hetskänsliga verksamheten. I nya säkerhetsskyddslagen används 
nämligen uttrycket ”delta i säkerhetskänslig verksamhet” enbart för 
sådana personer som arbetar i själva verksamheten, exempelvis an-
ställda och uppdragstagare (se t.ex. 3 kap. 1 § och 5 kap. 2 § lagen). 
Uttrycket och de bestämmelser där det används anses alltså inte 
träffa exempelvis anställda hos en leverantör som verksamhetsutövaren 
ingår ett säkerhetsskyddsavtal med eller andra utomstående. Av 
1 kap. 1 § nya säkerhetsskyddsförordningen framgår att ord och 
uttryck i förordningen har samma innebörd som i lagen. Med hänsyn 
till det anförda får uttrycket ”delta i säkerhetskänslig verksamhet” i 
2 kap. 3 § förordningen förstås på samma sätt som i lagen. Det inne-
bär att det är tveksamt om den kan läsas på det sätt som vi disku-
terade inledningsvis. En minst lika rimlig tolkning är att den inte kan 
anses träffa anställda hos leverantörer, samverkanspartner och andra 
utomstående.  

Vi ifrågasätter om detta i så fall är en lämplig ordning. Med hän-
syn till vikten av att ett tillräckligt säkerhetsskydd upprätthålls även 
vid olika slags kontakter med utomstående bör det övervägas om det 
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uttryckligen bör framgå även vilka krav som måste ställas på perso-
ner som deltar i exempelvis en myndighetssamverkan och därigenom 
får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Frågan omfattas 
inte av vårt uppdrag, men vi anser att den bör övervägas i något annat 
sammanhang. Det bör dock framhållas att verksamhetsutövare som 
är skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal givetvis i säkerhetsskydds-
avtalet måste ställa upp de krav på motpartens personal m.m. som 
behövs för att säkerhetsskyddet ska kunna upprätthållas. 

5.6 Kopplingen mellan säkerhetsskyddsavtal 
och säkerhetsprövning bör förtydligas 

Förslag: Det införs ett tillägg i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
lagen som innebär att bestämmelserna om säkerhetsprövning i 
3 kap. samma lag får tillämpas när säkerhetsskyddsavtal har ingåtts. 

 
Som angetts i avsnitt 5.2 är säkerhetsskyddsavtalet en grund för att 
besluta om vilka anställningar och annat deltagande hos motparten 
som ska placeras i säkerhetsklass (prop. 2017/18:89 s. 104). I såväl 
den gamla som den nya säkerhetsskyddslagen förutsätts att ett säker-
hetsskyddsavtal ska kunna innehålla krav på placering i säkerhets-
klass, vilket i sin tur förutsätter säkerhetsprövning med register-
kontroll. I förarbetena till den nya säkerhetsskyddslagen anges också 
att bestämmelserna om säkerhetsprövning i 3 kap. gäller vid ingå-
ende av säkerhetsskyddsavtal (prop. 2017/18:89 s. 141). 

Trots vad som angetts ovan framgår det inte tydligt av lagtexten 
att ett säkerhetsskyddsavtal kan utgöra grund för att anställningar 
och annat deltagande i motpartens verksamhet föranleder krav på 
säkerhetsprövning och registerkontroll. Genomförandet av en säker-
hetsprövning kan innebära att det behöver ställas frågor om lev-
nadsbakgrund och levnadssituation som kan uppfattas som privata 
och känsliga. Även skyldigheten att genomgå en registerkontroll kan 
uppfattas som ett integritetskänsligt moment. Det gäller inte minst 
när behovet av säkerhetsprövning har uppstått för en person som 
redan är anställd när det förfarande som föranleder säkerhetsskydds-
avtalet – och därmed säkerhetsprövningen – påbörjas. Med hänsyn 
till det anförda bör det framgå direkt av lag att det finns en möjlighet 
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att ställa krav på säkerhetsprövning av t.ex. leverantörens personal 
efter att ett säkerhetsskyddsavtal har ingåtts.  
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6 Utkontraktering och upplåtelse 
av säkerhetskänslig verksamhet 
samt vissa andra förfaranden 

6.1 Uppdraget 

Bakgrunden till uppdraget 

Utkontraktering 

Alla förvaltningsmyndigheter under regeringen ska enligt myndig-
hetsförordningen (2007:515) bedriva sin verksamhet effektivt och 
hushålla väl med statens resurser. Detta är ett berättigat krav på all 
verksamhet i offentlig regi. I förlängningen innebär myndighets-
förordningens krav i detta avseende att offentligt drivna verksam-
heter måste analysera om alla arbetsuppgifter bör utföras inom den 
egna organisationen eller om varor och tjänster i stället ska upp-
handlas externt från enskilda utförare. Motiven för att genom 
upphandling lägga ut viss verksamhet på en extern aktör kan t.ex. 
vara effektivitets- eller besparingsskäl. Ett annat skäl kan vara att få 
tillgång till ny kunskap och nya idéer, kunskap som myndigheterna 
annars inte hade haft möjlighet att få internt. Det kan också röra sig 
om större projekt där samverkan mellan offentlig och privat sektor 
är nödvändig. Att lägga ut verksamhet på entreprenad kallas ibland 
för outsourcing. Detta begrepp har ingen legaldefinition och 
uttrycks på olika sätt i olika sammanhang. När outsourcing sker till 
en aktör i ett annat land används ibland begreppet offshoring men 
inte heller för det begreppet finns någon enhetlig tillämpning. I direk-
tiven används den övergripande termen utkontraktering och det är 
också denna term vi hädanefter kommer att använda i detta kapitel.  
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Det som kännetecknar en utkontraktering, så som vi använder 
begreppet, är att det är en del av den egna verksamheten som läggs ut 
på en annan aktör. Gränsen mellan utkontraktering och andra för-
faranden är dock inte alltid helt lätt att dra. 

Även om utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet i många 
sammanhang kan innebära stora kostnadsbesparingar eller andra 
fördelar för den utkontrakterande verksamheten, kan det också 
innebära att Sveriges säkerhet utsätts för ökade sårbarheter eller nya 
former av hot. Säkerhetspolisen har under senare år uppmärksammat 
flera händelser där olika verksamhetsutövare anlitat externa aktörer 
för arbete som berört säkerhetskänslig verksamhet och där säker-
hetsskyddet varit bristfälligt. I vissa fall har avtalsförhållanden reglerats 
genom säkerhetsskyddsavtal som varit otillräckligt utformade. Det 
finns också exempel på att bestämmelser i säkerhetsskyddsavtal inte 
har följts. Säkerhetspolisen har vidare framhållit att utkontraktering 
ofta kan innebära att flera kunders system och information samlas i 
samma lagringsmedium, t.ex. en molntjänst, vilket innebär en ökad 
sårbarhet för bl.a. säkerhetskänsliga uppgifter. Myndigheten har 
vidare konstaterat att leverantören därigenom riskerar att bli ett 
attraktivt mål för bl.a. andra länders underrättelseinhämtning. 

I säkerhetsskyddslagen (2018:585), i det följande kallad nya 
säkerhetsskyddslagen, görs flera ändringar som innebär ett förstärkt 
skydd för säkerhetskänslig verksamhet. I direktiven anges att dessa 
åtgärder dock inte fullt ut tar hand om den aktuella problemställ-
ningen. Den 1 april 2018 har det, i avvaktan på våra förslag, införts 
vissa regler om bl.a. samrådsskyldighet vid säkerhetsskyddad upp-
handling i vissa fall, se 16 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), 
i det följande kallad gamla säkerhetsskyddsförordningen). Reglerna 
innebär vidare att Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen får före-
lägga en upphandlande myndighet att vidta åtgärder och, ytterst, 
besluta att myndigheten inte får genomföra upphandlingen. En mot-
svarande men något omarbetad bestämmelse finns också i säker-
hetsskyddsförordningen (2018:658), i det följande kallad nya säker-
hetsskyddsförordningen. Vi går närmare in på de nya reglerna i av-
snitt 6.3.2. 

Vårt uppdrag bör förstås mot den beskrivna bakgrunden. 
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Upplåtelse 

En närbesläktad situation där det kan uppstå liknande problematik 
som vid utkontraktering är när verksamhetsutövare står i begrepp 
att upplåta eller överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller delar av 
en sådan verksamhet. Vi behandlar överlåtelser av säkerhetskänslig 
verksamhet i kapitel 7. Vi har dock gjort bedömningen att upplåtelse 
har så många beröringspunkter med utkontraktering att frågorna 
bör behandlas tillsammans i detta kapitel. Exempel på upplåtelser där 
det kan uppstå en problematik i förhållande till behovet av säker-
hetsskydd är att verksamhetsutövare till någon utomstående aktör 
upplåter en lokal i en anläggning där säkerhetskänslig verksamhet 
bedrivs. Det kan också förekomma att man upplåter själva den lokal, 
t.ex. ett laboratorium, där det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet. 

Uppdraget 

Vi har i uppdrag att utreda vilka ytterligare åtgärder som skulle 
kunna vidtas för att komma till rätta med riskerna för Sveriges säker-
het som utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verk-
samhet kan innebära. Närmare bestämt ska vi  

• kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet ut-
sätts för risker i samband med utkontraktering och upplåtelse av 
sådan verksamhet,  

• utifrån kartläggningen föreslå olika förebyggande åtgärder, och  

• utarbeta nödvändiga författningsförslag. 

I direktiven anges det att ett tänkbart sätt att minska riskerna med 
utkontraktering skulle kunna vara införandet av bestämmelser om 
förhandskontroll vid ingående av säkerhetsskyddsavtal i samband 
med upphandling eller annat avtalsingående. En sådan möjlighet skulle 
enligt direktiven exempelvis kunna innebära en tillståndsprövning 
som ger Säkerhetspolisen och Försvarsmakten möjlighet att, inom 
respektive myndighets ansvarsområde, hindra eller ställa ytterligare 
villkor för utkontraktering när det är nödvändigt för att upprätthålla 
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verksamhetens skyddsvärde eller i fall då tänkta eller vidtagna säker-
hetsskyddsåtgärder är bristfälliga. Som tidigare nämnts har vissa 
bestämmelser redan införts i avvaktan på våra förslag (16 a § gamla 
säkerhetsskyddsförordningen och 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsför-
ordningen). 

I direktiven anges bl.a. följande om upplåtelse. Bestämmelserna 
behöver ses över bl.a. ur perspektivet att säkerhetskänslig verksam-
het även måste kunna skyddas vid upplåtelse av en viss funktion eller 
en del av en verksamhet. Det kan t.ex. innebära krav på en särskild 
bedömning av verksamhetens betydelse för annan skyddsvärd verk-
samhet och en möjlighet för staten att ingripa om upplåtelsen kan 
antas inverka negativt på Sveriges säkerhet. Upplåtelse av såväl hela 
som delar av verksamheter eller viss egendom bör omfattas av över-
vägandena. 

Det betonas i direktiven att frågorna om utkontraktering och 
upplåtelse nära knyter an till vilka befogenheter som tillsynsmyn-
digheterna bör ha för att ingripa vid ett bristande säkerhetsskydds-
arbete. Vidare betonas det att utredningen måste beakta andra 
närliggande regelverk, t.ex. lagstiftningen om offentlig upphandling. 

I direktiven används uttrycket ”risker för Sveriges säkerhet”. 
Eftersom ordet risk i dessa sammanhang oftast används i en annan 
bemärkelse har vi dock valt att använda andra uttryck, såsom hot, 
sårbarhet eller negativa konsekvenser. Vi använder dock oftast ordet 
”risk” när vi hänför oss till det som sägs i direktiven. Se vidare om 
begreppen i avsnitt 2.2. 

En bred ansats 

En av våra uppgifter är att förebygga att säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts 
för sårbarheter i samband med utkontraktering och upplåtelse. Vi 
har också fått i uppgift att överväga om skyldigheten att ingå säker-
hetsskyddsavtal bör utvidgas. Våra förslag i fråga om skyldigheten 
att ingå säkerhetsavtal har redovisats i kapitel 5. Vi anser att upp-
draget bör ses som en helhet där det övergripande syftet är att stärka 
förmågan att effektivt och samordnat förebygga och möta omedel-
bara hot mot och utmaningar för Sveriges säkerhet. Vi därför valt att 
inte begränsa oss till utkontraktering och upplåtelse, utan att också 
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överväga hur man kan förebygga sårbarheter och skador vid andra 
närliggande situationer, som vi anser kan medföra motsvarande 
konsekvenser för Sveriges säkerhet. Denna bredare ansats – som är i 
linje med vårt uppdrag att överväga i vilken utsträckning verksam-
hetsutövare ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal och våra 
förslag i den delen – utvecklas närmare i avsnitt 6.5. 

Vad avses med utkontraktering och upplåtelse? 

Utkontraktering 

Uppdraget handlar i den här delen om bl.a. utkontraktering av 
säkerhetskänslig verksamhet. Utkontraktering innebär att en verk-
samhetsutövare lägger ut en del av den egna verksamheten på entre-
prenad. Närmare bestämt handlar det om att verksamheten lägger ut 
en tjänst, process eller verksamhet som annars skulle ha utförts av verk-
samhetsutövaren själv.1 Ett annat sätt att uttrycka saken är att verk-
samhetsutövaren lägger ut drift, underhåll eller skötsel av en viss del 
av sin verksamhet till en utomstående leverantör (se promemorian 
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse 
av säkerhetskänslig verksamhet, Ju 2017/07544/L4 s. 27). Det kan 
t.ex. handla om att man lägger ut underhållet av ett system eller 
utveckling av någon produkt på en extern leverantör. Oavsett vilken 
definition man använder, torde det leda till i allt väsentligt samma 
resultat. Det centrala är att det handlar om en del av den egna 
verksamheten. Vidare är det centralt att det handlar om någon form 
av tjänst eller verksamhet och inte om ett köp av varor. Det rör sig 
således om utkontraktering när en verksamhetsutövare lägger ut hela 
eller delar av sin it-drift på en extern aktör. Däremot utgör det inte 
utkontraktering att upphandla teknisk utrustning som behövs för 
den egna it-driften. 

Utkontraktering från en myndighet sker ofta genom en upp-
handling, men därmed inte sagt att all upphandling avser utkon-
traktering. Om en myndighet ska anskaffa teknisk utrustning till 
verksamheten måste många gånger ett upphandlingsförfarande 
                                                                                                                                                          
1 En motsvarande definition finns i artikel 2.3 kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/64/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappers-
företag. Se även betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 
s. 333 och 334. 
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tillämpas. Som framgått i det föregående handlar det dock inte om 
någon utkontraktering. Reglerna om upphandling gäller dessutom i 
huvudsak inte för enskilda verksamhetsutövare. Dessa kan alltså 
utkontraktera hela eller delar av sin verksamhet utan ett upphand-
lingsförfarande. 

Upplåtelse 

I rättsliga sammanhang brukar begreppet överlåtelse användas för att 
beteckna en övergång av äganderätt genom försäljning, byte eller 
gåva. När avtalet avser en mer begränsad rätt än äganderätt används 
i stället termen upplåtelse. Typexempel på upplåtelser är bl.a. avtal 
om hyra, leasing, arrende och andra nyttjanderätter som inte innebär 
att ägaren lämnar över sin äganderätt. 

6.2 Förhållandet till angränsande utredningar 
och reglering 

Parallellt med den här utredningen pågår det ett antal utredningar 
som har att överväga frågor som angränsar till vårt uppdrag. Med 
anledning av detta har vi haft underhandskontakter med dessa utred-
ningar, vilket vi har redogjort för i avsnitt 2.3. Våra överväganden i 
det här kapitlet och i kapitel 7 ger anledning till vissa resonemang 
om hur vårt uppdrag förhåller sig till andra utredningar på angränsande 
områden, och till reglering på olika områden där det kan bedrivas 
säkerhetskänslig verksamhet.  

6.2.1 Förhållandet till områdesreglering 

En första fråga är hur säkerhetsskyddsregleringen, och i synnerhet 
bestämmelser som inskränker verksamhetsutövares rätt att i olika 
avseenden disponera över sin verksamhet och egendom som används 
i verksamheten, förhåller sig till annan reglering. Vi tänker då i första 
hand på sådan reglering som specifikt avser en viss sorts verksamhet, 
t.ex. elektronisk kommunikation, finansiella tjänster eller kärntek-
nisk verksamhet. I sådan reglering finns det ofta krav på t.ex. till-
stånd för att bedriva verksamheten och regler om återkallelse av 
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tillstånd. Det kan också finnas särskilda bestämmelser om över-
låtelse eller utkontraktering av verksamheten eller en del av den, eller 
av tillstånd att bedriva en viss verksamhet. Ett exempel på det är 
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), som inne-
håller bestämmelser om överlåtelse av tillstånd att använda radio-
sändare eller nummer (2 kap. 23 § LEK).  

Säkerhetsskyddsregleringen är generell och gäller för säkerhets-
känslig verksamhet oavsett inom vilket område som verksamheten 
bedrivs. Dess bestämmelser är allmänt hållna, och är begränsade på 
så sätt att de bara ska tillämpas på den del av en verksamhet som är 
säkerhetskänslig. Enligt vår uppfattning är det oundvikligt att säker-
hetsskyddslagens bestämmelser i vissa delar kan komma att över-
lappa områdesspecifik lagstiftning. Så förhåller det sig redan i dag. 
Det är inte möjligt att i säkerhetsskyddslagen beakta sådana tänkbara 
överlappningar. Detta gäller särskilt som säkerhetsskyddsreg-
leringen ska kunna stå sig över tid och vara utformad så att den ska 
kunna omfatta nya verksamheter (prop. 2017/18:89 s. 35). Even-
tuella regler om t.ex. utkontraktering eller upplåtelse av säkerhets-
känslig verksamhet ersätter inte områdesspecifika regler och kom-
penserar heller inte för eventuella ofullständigheter i dem. Det är 
alltså fråga om ett kompletterande system som bara gäller i de fall 
det är fråga om säkerhetskänslig verksamhet. 

Våra överväganden i detta kapitel och kapitel 7 bör läsas mot bak-
grund av ovanstående. 

6.2.2 Förhållandet till utredningen om förbättrat skydd för 
totalförsvarsverksamhet  

Det som sagts under föregående rubrik har styrt vårt förhåll-
ningssätt till angränsande utredningar. Vi har alltså i princip haft 
hållningen att förhållandena på olika områden inte kan beaktas i den 
generellt utformade säkerhetsskyddslagen, utan att andra utredningar 
i stället måste förhålla sig till säkerhetsskyddslagen. Även med 
beaktande av detta finns det anledning att uppehålla sig något vid 
utredningen om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 
(dir. 2017:31). I direktiven till den utredningen anges följande.  

Det finns ett behov av att närmare analysera om det bör finnas 
ett särskilt kontrollsystem eller liknande vid överlåtelse och upp-
låtelse av viktigare infrastruktur som ägs av staten, kommunerna, 
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landstingen, företag eller andra enskilda och som bedöms vara av 
väsentligt intresse för totalförsvaret. Som exempel på viktigare infra-
struktur kan nämnas hamnar, flygplatser, energianläggningar och 
förmedlingsstationer för telekommunikation. Kommittén ska därför 
bl.a., om det finns behov, föreslå åtgärder, t.ex. tillståndsprövning, 
för att förebygga och hindra att väsentliga totalförsvarsintressen 
exponeras för risker i samband med överlåtelse och upplåtelse av 
viktigare infrastruktur som bedöms vara av väsentligt intresse för 
totalförsvaret. Denna del av uppdraget angränsar till vårt uppdrag, 
varför vi har övervägt hur uppdragen förhåller sig till varandra. För 
att förstå relationen mellan utredningarnas uppdrag är det nödvän-
digt att titta närmare på hur säkerhetsskyddslagens tillämpnings-
område förhåller sig till totalförsvarsverksamheten.  

Under högsta beredskap är totalförsvaret all samhällsverksamhet 
som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av militär verksamhet och 
civil verksamhet, se lagen (1992:1402 om totalförsvar och höjd 
beredskap. Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt 
försvar, se 1 § förordningen (2007:1266) med instruktion för För-
svarsmakten. Det civila försvaret utgörs av verksamhet som ansva-
riga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att 
hantera situationer då beredskapen höjs. Det bedrivs av statliga 
myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorga-
nisationer och avser skydd av befolkningen, säkerställande av sam-
hällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten. 
I prop. 2017/18:89 anges att de senaste årens omvärldsutveckling 
och återupptagandet av planeringen för totalförsvaret talar för att 
det militära och civila försvaret alltjämt bör ses som en central del av 
säkerhetsskyddslagstiftningens skyddsområde (s. 41).  

Det finns således ett klart samband mellan totalförsvarsverk-
samheten och säkerhetsskyddslagen. Samtidigt ska det vägas in att 
säkerhetsskyddslagen tar sikte på verksamhet som är av betydelse 
för Sveriges säkerhet.2 Det räcker alltså inte att verksamheten är 
samhällsviktig för att den ska anses vara av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Avgörande för om samhällsviktig verksamhet också kan 
anses röra Sveriges säkerhet, och därmed omfattas av säkerhets-
skyddslagens tillämpningsområde, är i stället att en antagonistisk 

                                                                                                                                                          
2 Enligt 1 § första stycket nya säkerhetsskyddslagen gäller lagen också för den som till någon 
del bedriver verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande 
om säkerhetsskydd.  
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handling mot verksamheten skulle kunna medföra skadekonsekvenser 
på nationell nivå. Emellertid kompliceras bilden av att begreppet 
Sveriges säkerhet inte ska tolkas så kategoriskt. Skyddsvärda verk-
samheter kan trots kravet på nationell betydelse finnas på regional 
eller till och med lokal nivå (prop. 2017/18:89 s. 43 och 44). Enligt 
vår bedömning är det rimligt att anta att en betydande del av 
totalförsvarets militära verksamhet ryms inom säkerhetsskyddslagens 
tillämpningsområde medan en något mindre del av den civila verksam-
heten omfattas (jfr Ds 2017:66 s. 29–32 och prop. 2017/18:89 s. 38–49 
och 52). Vår slutsats är därför att en relativt stor del av totalför-
svarsverksamheten kan komma att inrymmas inom säkerhetsskydds-
lagens tillämpningsområde.  

När det gäller sambandet mellan vårt uppdrag och den infrastruk-
tur som omfattas av uppdraget för utredningen Förbättrat skydd för 
totalförsvarsverksamhet så kan det konstateras att säkerhetsskyddslag-
stiftningen är inriktad på säkerhetskänslig verksamhet och skyddet 
av uppgifter om sådan verksamhet. Det framgår dock att fysiska 
objekt har en framträdande roll inom säkerhetsskyddet. Bland annat 
är verksamhetsutövare skyldiga att vidta säkerhetsskyddsåtgärder 
som förebygger att obehöriga får tillträde till fysiska objekt där de 
kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där 
den säkerhetskänsliga verksamheten bedrivs. Skyldigheten gäller 
också att förebygga skadlig inverkan på sådana fysiska objekt (2 kap. 
3 § nya säkerhetsskyddslagen). En rimlig slutsats är därför att den 
infrastruktur som pekas ut i direktiven till utredningen om förbättrat 
skydd för totalförsvarsverksamhet, dvs. viktigare infrastruktur som 
hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer 
för telekommunikation, också kan vara en del av säkerhetskänslig 
verksamhet. 

Även de kontrollsystem som omnämns i respektive direktiv upp-
visar likheter. Enligt våra direktiv kan det handla om en möjlighet 
för staten att ingripa om en överlåtelse eller upplåtelse kan antas 
inverka negativt på Sveriges säkerhet. I direktiven till utredningen 
om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet omnämns ett sär-
skilt kontrollsystem eller liknande vid upplåtelse eller överlåtelse av 
viktigare infrastruktur. I båda direktiven nämns tillståndsprövning 
som en möjlig åtgärd. 
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Mot denna bakgrund är vår bedömning att det finns en överlapp-
ning mellan vårt uppdrag och uppdraget till utredningen om för-
bättrat skydd för totalförsvarsverksamhet när det kommer till frågan 
om upplåtelser och överlåtelser. Med hänsyn till detta har vi löpande 
samrått med ordföranden och sekretariatet i utredningen om för-
bättrat skydd för totalförsvarsverksamhet. Vi konstaterar dock att 
säkerhetsskydd avser det allra mest skyddsvärda i samhället, oavsett 
om det hör till totalförsvaret eller inte. Det är bl.a. därför inte lämp-
ligt för oss att lämna förslag som tar höjd för de förslag som kan 
komma att lämnas av utredningen om förbättrat skydd för total-
försvarsverksamhet. Våra förslag måste gälla och vara lämpliga för all 
slags säkerhetskänslig verksamhet. Den lämpligaste lösningen är därför 
att den reglering som läggs fram i en totalförsvarskontext förhåller 
sig till säkerhetsskyddslagen snarare än tvärtom. 

6.3 Den relevanta regleringen 

Liksom i övrigt i betänkandet utgår vår beskrivning av regleringen 
från den nya säkerhetsskyddslagen och nya säkerhetsförordningen 
som träder i kraft den 1 april 2019. Nu gällande säkerhetsskyddslag 
respektive förordning beskrivs endast om det är relevant. En över-
blick av den nya säkerhetsskyddslagen finns i avsnitt 3.4. 

6.3.1 Säkerhetsskyddsavtal 

Som har utvecklats i kapitel 5 finns det i 2 kap. 6 § nya säkerhets-
skyddslagen bestämmelser om att verksamhetsutövare som omfattas 
av lagen i vissa fall är skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal med 
leverantörer. I ett säkerhetsskyddsavtal ska verksamhetsutövaren 
ange hur leverantören ska tillgodose kraven på säkerhetsskydd enligt 
2 kap. 1 § nya säkerhetsskyddslagen. Syftet är att skapa en garanti 
för att säkerhetsskyddet är lika starkt oavsett vem som utför den 
säkerhetskänsliga verksamheten. Enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § 
är statliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att 
genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller 
byggentreprenader skyldiga att teckna ett säkerhetsskyddsavtal med 
leverantören om  
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1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller  

2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet.  

Skyldigheten att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören gäller 
också i motsvarande fall för enskilda verksamhetsutövare som ingår 
avtal om varor, tjänster och byggentreprenader med utomstående 
leverantörer.  

En närmare beskrivning av reglerna om säkerhetsskyddsavtal 
finns i avsnitt 5.2. I avsnitt 5.4 har vi lämnat förslag som i korthet 
går ut på att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas. 

6.3.2 Samrådsskyldighet, föreläggande och förbud 

Den 1 april 2018 infördes en ny paragraf – 16 a § – i gamla säker-
hetsskyddsförordningen. De nya bestämmelserna innebär att en 
statlig myndighet som avser att inleda en upphandling som innebär 
krav på säkerhetsskyddsavtal måste vidta vissa åtgärder innan upp-
handlingen inleds, om leverantören kan få tillgång till eller möjlighet 
att förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. När para-
grafen är tillämplig måste myndigheten redan innan upphandlingen 
inleds 

1. undersöka och dokumentera vilka hemliga uppgifter som leveran-
tören kan få del av och som kräver säkerhetsskydd (särskild säker-
hetsanalys), och 

2. samråda med den tillsynsmyndighet som har tillsyn över myn-
digheten.  

Enligt bestämmelserna får tillsynsmyndigheten förelägga myndig-
heten att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrif-
ter som har meddelats i anslutning till den lagen. Om ett föreläggande 
inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskydds-
lagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas får 
tillsynsmyndigheten vidare besluta att myndigheten inte får genom-
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föra upphandlingen. Ytterst finns det alltså en möjlighet för tillsyns-
myndigheten att stoppa en planerad upphandling, om det bedöms 
att kraven på säkerhetsskydd inte kan uppfyllas. 

Bestämmelser med ett liknande innehåll finns även i 2 kap. 6 § 
nya säkerhetsskyddsförordningen som träder i kraft den 1 april 
2019. Vissa förändringar har gjorts i förhållande till 16 a § gamla 
förordningen. Även de nya bestämmelserna tar sikte på statliga 
myndigheter som avser att genomföra en upphandling som innebär 
krav på säkerhetsskyddsavtal. Reglerna innebär att statliga myndig-
heter under vissa förutsättningar ska vidta särskilda åtgärder innan 
ett sådant förfarande inleds. Om bestämmelserna är tillämpliga ska 
myndigheten dels göra och dokumentera en särskild analys – i nya 
förordningen kallad särskild säkerhetsbedömning – dels samråda med 
en tillsynsmyndighet. De beskrivna skyldigheterna gäller i två fall.  

Det ena fallet motsvarar delvis vad som gäller enligt 16 a § gamla 
förordningen och avser situationer där leverantören kan få tillgång 
till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade upp-
gifter utanför myndighetens lokaler. En viktig skillnad i förhållande 
till den tidigare regleringen är dock att skyldigheterna har kopplats 
till de nya bestämmelserna om säkerhetsskyddsklassificering av upp-
gifter (2 kap. 5 § nya lagen). Skyldigheten att göra en särskild säker-
hetsbedömning och att samråda gäller enligt den nya bestämmelsen 
bara om uppgifterna hör till säkerhetsskyddsklassen hemlig eller 
högre. Skyldigheterna gäller alltså bara för uppgifter som hör till de 
två högsta säkerhetsskyddsklasserna; hemlig och kvalificerat hemlig.  

Det andra fallet där skyldigheterna enligt paragrafen gäller är om 
leverantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informations-
system utanför myndighetens lokaler och obehörig åtkomst till 
systemen kan medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Detta är 
en nyhet i förhållande till 16 a § gamla förordningen. Valet av nivån 
allvarlig skada innebär att skadan motsvarar vad som gäller för pla-
cering av uppgifter i den näst högsta säkerhetsskyddsklassen, dvs. 
hemlig. 

I likhet med vad som gäller enligt 16 a § gamla förordningen får 
tillsynsmyndigheten dels förelägga myndigheten att vidta åtgärder 
enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till den lagen, dels besluta att myndigheten inte får 
genomföra upphandlingen om ett föreläggande inte följs eller om 
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tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte 
kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas.  

Det finns inte några särskilda bestämmelser i nya säkerhets-
skyddslagen eller förordningen som handlar om upplåtelser. Verk-
samhetsutövare som upplåter hela eller delar av den säkerhetskänsliga 
verksamheten, t.ex. en lokal där sådan verksamhet bedrivs, omfattas 
inte av något krav på att ingå säkerhetsskyddsavtal med hyresgästen. 
Vi utvecklar detta närmare i kapitel 5, där vi också föreslår att skyl-
digheten att ingå ett säkerhetsskyddsavtal utvidgas till bl.a. dessa 
situationer. 

6.3.3 Upphandling 

Allmänt om offentlig upphandling 

Som har framgått i det föregående kommer en utkontraktering från 
en myndighet normalt ske genom en upphandling. Med upphandling 
avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt (1 kap. 2 § lagen 
[2016:1145] om offentlig upphandling, LOU). Reglerna om off-
entlig upphandling bygger till stor del på EU-direktiv och syftar bl.a. 
till att främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel genom 
att ta tillvara konkurrensen på marknaden och att säkerställa att 
offentlig upphandling överensstämmer med principerna i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.3 Grundprinciperna bygger 
på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska 
vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte 
förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare 
leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och 
baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten 
till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, 
ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.  

En upphandlande myndighet måste först och främst avgöra om 
upphandlingen kommer över eller under vissa tröskelvärden, som i 
sin tur avgör om de nationella reglerna eller de regler som följer av 
EU-direktiv ska tillämpas. Tröskelvärdena är fastställda till en nivå 

                                                                                                                                                          
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Se även prop. 2017/18:1, utgifts-
område 2, avsnitt 8.2 angående regeringens mål med offentlig upphandling. 
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där företag inom EU och EES förväntas vara intresserade av att lägga 
anbud över nationsgränserna. För den upphandlande myndigheten 
finns ett antal möjliga upphandlingsförfaranden att välja mellan 
beroende på om upphandlingens värde hamnar över eller under trös-
kelvärdena. Vissa förfaranden kan användas såväl under som över 
tröskelvärdena. Den upphandlande myndigheten måste givetvis också 
ta ställning till om LOU eller någon av de andra upphandlingslagarna 
ska tillämpas på upphandlingen (se vidare i det följande). 

Det första ledet i själva upphandlingen är att den upphandlande 
myndigheten tar fram ett förfrågningsunderlag. Det är det underlag 
som den upphandlande myndigheten ger leverantörerna. Förfråg-
ningsunderlaget ska innehålla samtliga handlingar för upphand-
lingen. Genom förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myn-
digheten säkerställa att upphandlingen tillgodoser verksamhetens 
behov, utnyttjar konkurrensen på marknaden och genomförs rätts-
säkert och effektivt. Som vi kommer att uppmärksamma i avsnitt 6.7 
är det viktigt att myndigheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen 
noga tänker igenom vilka krav på säkerhetsskydd och andra villkor 
som kan behövas i en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhets-
skyddsavtal.  

I ett förfrågningsunderlag anges bl.a. administrativa villkor för upp-
handlingens genomförande, krav på leverantören, krav på upphand-
lingsföremålet (kallas ibland teknisk specifikation eller kravspecifika-
tion), anbudsutvärdering och tilldelningskriterier samt kontrakts-
villkor som ska gälla under avtalstiden. Leverantörer på marknaden får 
därefter tillfälle att lämna in anbud. De närmare förutsättningarna för 
detta beror på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas.  

Vissa omständigheter, däribland allvarlig ekonomisk brottslighet, 
medför att en anbudsgivare måste uteslutas från upphandlingen. 
Andra omständigheter medför att anbudsgivaren får uteslutas – men 
bara om myndigheten har angett det i förfrågningsunderlaget. 
I LOU finns det inte någon uteslutningsgrund som specifikt tar 
sikte på konsekvenser för nationell säkerhet. Dock finns det i vissa 
situationer grund för att inte tillämpa LOU om detta skulle äventyra 
Sveriges väsentliga säkerhetsintressen. Vi återkommer till detta under 
rubriken Undantag från LOU. 

Det finns inga regler i LOU om när en påbörjad upphandling får 
avbrytas. Enligt praxis krävs att det finns sakliga skäl för att avbryta 
upphandlingen och att avbrytandet följer de upphandlingsrättsliga 
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principerna om objektivitet m.m. Det är den upphandlande myn-
digheten som ska bevisa att det faktiskt föreligger sakliga skäl för 
avbrytande. Sakliga skäl för att avbryta har i praxis ansetts vara exem-
pelvis bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utfor-
mad utvärderingsmodell och ett alltför högt pris.  

Om upphandlingen fullföljs ska den upphandlande myndigheten 
tilldela uppdraget till en eller flera av anbudsgivarna och meddela 
samtliga som lämnat anbud om detta. Efter att tilldelningsbeslutet 
fattats måste myndigheten avvakta under en viss tid innan den ingår 
ett affärsavtal med den eller dem som vunnit upphandlingen (avtals-
spärr). 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  

Upphandlingar som rör försvar eller säkerhet undantas från LOU:s 
tillämpningsområde. När det gäller upphandling av bl.a. militär ut-
rustning och utrustning av känslig karaktär finns i stället bestämmel-
ser i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området, LUFS.  

LUFS gäller, med vissa särskilt angivna undantag, för upphand-
ling på försvars- och säkerhetsområdet av 

1. militär utrustning, inklusive alla tillhörande delar, komponenter 
och delar av komponenter, 

2. utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande delar, 
komponenter och delar av komponenter, 

3. byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till 
den utrustning som avses i 1 och 2, under hela dess livslängd, eller 

4. byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syf-
ten eller byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär. 

Syftet med reglerna är att skapa förutsättningar för upphandlingar 
av sådan materiel och sådana tjänster som är av så känslig natur att 
det inte är lämpligt att tillämpa de ordinarie upphandlingsreglerna. 
Till stora delar stämmer reglerna överens med vad som gäller vid 
ordinarie upphandling, exempelvis när det gäller förfarandet och 
reglerna om överprövning. Men det finns också vissa skillnader. Till 
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skillnad från övriga upphandlingslagar innehåller LUFS bestämmelser 
om informationssäkerhet, försörjningstrygghet och underentreprenad.  

Det finns undantagsregler som innebär att lagen i vissa fall inte 
gäller. Bland annat får regeringen enligt 1 kap. 9 § LUFS i enskilda 
fall besluta om de undantag från bestämmelserna i lagen som är 
nödvändiga med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen 
när det gäller upphandling som avser sådan tillverkning av eller 
handel med vapen, ammunition och krigsmateriel som omfattas av 
artikel 346.1 b i EUF-fördraget och där vissa andra undantagsbestäm-
melser inte är tillämpliga. Andra undantag handlar bl.a. om kontrakt 
för vilka tillämpningen av lagen skulle kräva att en upphandlande 
myndighet eller enhet tillhandahåller information vars avslöjande 
strider mot Sveriges väsentliga säkerhetsintressen och vissa kontrakt 
som avser underrättelseverksamhet. 

Som nämndes tidigare finns det i LUFS särskilda regler om infor-
mationssäkerhet. Skälet till det är att det i upphandlingar enligt lagen 
ofta förekommer uppgifter av känslig karaktär. Uppgifter som om-
fattas av sekretess eller på annat sätt är känsliga kan bl.a. förekomma 
i kravspecifikationer eller i kontrakt. Sådana uppgifter kan också 
komma en leverantör till del i ett senare skede, t.ex. i samband med 
fullgörandet av ett kontrakt. Det har därför i LUFS införts bestäm-
melser som avser att säkerställa att uppgifter av känslig karaktär, 
vilka lämnas av den upphandlande myndigheten eller enheten under 
eller efter ett upphandlingsförfarande, behandlas på ett så säkert sätt 
som möjligt av en leverantör (prop. 2010/11:150 del 1 s. 252–268). 

Vidare finns det i LUFS särskilda regler om uteslutning av en 
leverantör med hänsyn till Sveriges säkerhet. I 11 kap. 2 § LUFS 
anges att en leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling 
om leverantören, på grundval av någon form av bevis som även kan 
bestå av skyddade uppgiftskällor, har kunnat konstaterats inte vara 
så tillförlitlig som krävs för att inte äventyra Sveriges säkerhet. I 
preamblarna till det direktiv som ligger till grund för lagen finns det 
viss vägledning till hur kravet på tillförlitlighet ska förstås.4 Det 
anges där bl.a. att tillförlitligheten hos leverantörer på de känsliga 
försvars- och säkerhetsområdena särskilt beror på leverantörens 
möjlighet att möta de krav som den upphandlande enheten ställer på 
                                                                                                                                                          
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av 
förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av 
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, preambeln p. 65, 67 och 68. 
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”security of supply” och informationssäkerhet. Vidare anges det att 
direktivet inte hindrar en upphandlande enhet från att utesluta en 
leverantör i vilket som helst skede av en upphandling, om den upp-
handlande enheten har information som visar att det skulle kunna 
innebära en risk5 för medlemsstatens väsentliga säkerhetsintressen 
(essential security interests) att tilldela hela eller delar av kontraktet 
till leverantören i fråga. Sådana risker kan enligt direktivet antingen 
handla om egenskaper hos de produkter som anbudsgivaren till-
handahåller, eller anbudsgivarens ägarstruktur. Det är möjligt att även 
i ett sent skede av en upphandling utesluta en leverantör som inte 
möter tillförlitlighetskraven. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna  

Upphandlingar som genomförs av en upphandlande enhet för verk-
samhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster 
(de s.k. försörjningssektorerna) regleras i lagen (2016:1146) om upp-
handling inom försörjningssektorerna, LUF. Lagen gäller inte om 
LUFS är tillämplig eller något undantag enligt LUFS gäller. Det 
finns också i denna lag ett antal undantagsregler där det räknas upp 
situationer då lagen inte ska tillämpas.  

Undantag från LOU 

LOU ska tillämpas om en upphandling på försvars- och säkerhets-
området inte omfattas av LUFS eller någon undantagsbestämmelse 
i den lagen. Det finns emellertid vissa undantag från detta. Enligt det 
första undantaget, som finns i 3 kap. 4 § LOU, ska LOU inte gälla 
för upphandlingen eller projekttävlingen om 

1. skyddet av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen inte kan säker-
ställas om upphandlingen eller projekttävlingen genomförs enligt 
lagen, eller  

2. en tillämpning av lagen skulle kräva att en upphandlande myn-
dighet tillhandahåller information vars avslöjande strider mot 
Sveriges väsentliga säkerhetsintressen.  

                                                                                                                                                          
5 I direktivet används ordet risk, varför vi använder det även här för att återge direktivets inne-
håll. 
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En förutsättning för att ett kontrakt ska kunna undantas med stöd 
av första punkten är att det inte är möjligt att tillgodose behovet 
genom tillämpning av LOU. Om det går att uppnå skyddet genom 
mindre ingripande åtgärder under upphandlingsförfarandet eller 
projekttävlingen, som t.ex. genom att ingå ett säkerhetskyddsavtal 
med berörda leverantörer enligt säkerhetsskyddslagen eller lämna ut 
handlingar med förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400, OSL), får undantaget inte tillämpas.  

Ett annat undantag finns i 3 kap. 5 § LOU. Enligt den paragrafen 
gäller inte LOU när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet 
eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsent-
liga intressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en 
upphandling eller en projekttävling enligt LOU. Paragrafen möjlig-
gör undantag för upphandlingar och projekttävlingar på grund av 
sekretess eller Sveriges väsentliga intressen. Bestämmelsen riktar in 
sig på situationer då undantag krävs utan att det är fråga om ett 
försvars- eller säkerhetsintresse, exempelvis upphandlingar som av-
ser sådana säkerhets- eller bevakningsåtgärder som omfattas av sek-
retess enligt 18 kap. 8 § OSL (prop. 2010/11:150 del 1 s. 450).  

Det finns även vissa andra undantag i 3 kap. LOU, som vi dock 
avstår från att gå närmare in på här. 

6.4 Problembeskrivning 

Vi ska enligt direktiven kartlägga behovet av att förebygga att säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig 
verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering och 
upplåtelse. Som ett första steg i den kartläggningen kommer vi i 
detta avsnitt att beskriva problem som i dag förekommer i samband 
med bl.a. utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verk-
samhet. Problembeskrivningen bygger på det skriftliga material som 
vi redovisar och på vad som framkommit vid våra möten med 
myndigheter, enskilda och utredningens experter.  

Flera av de exempel som vi använder handlar om utkontraktering. 
Vi ser dock att exemplen också har relevans när det kommer till 
upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet, eftersom det i grunden 
handlar om samma eller liknande brister i verksamhetsutövarnas 
arbete med säkerhetsskyddet. Som antyddes i beskrivningen av vårt 
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uppdrag (avsnitt 6.1) ser vi också att de problem som vi lyfter fram 
har relevans för andra situationer än just utkontraktering och upp-
låtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Vi återkommer till denna fråga 
i avsnitt 6.5. 

Innan vi går in på själva problembeskrivningen finns det anled-
ning att säga några ord om hur teknikutvecklingen har medfört en 
ökad sårbarhet vid bland annat utkontraktering. Beskrivningen bygger 
på uppgifter från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 6 

6.4.1 Teknikutvecklingen har ökat Sveriges sårbarhet  

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid 
och påverkar alla delar av samhället. I ett digitaliserat samhälle och 
en globaliserad omvärld är elektroniska angrepp ett av de allvarligare 
hoten. Det innebär samtidigt att bristande informationssäkerhet är 
en av de allvarligare sårbarheterna, vilket ger upphov till stora kon-
sekvenser för säkerhetsskyddet. Offentlig it-infrastruktur utsätts 
allt mer för elektroniska angrepp och underrättelseverksamhet.  

I dag ansvarar varje myndighet för sin egen it-verksamhet sam-
tidigt som investeringar i it-säkerhet kan upplevas som alltför kost-
samma. Inför stora investeringar ställs myndigheter ofta inför frågan 
om alla arbetsuppgifter bör utföras inom den egna organisationen 
eller utkontrakteras. Utkontraktering kan innebära att myndigheter 
visserligen effektiviserar men att de samtidigt förlorar kontrollen 
över vem som har åtkomst till skyddsvärd information. Även åt-
komst till den egna informationen kan försvåras. Samtidigt medför 
utkontraktering en risk för att kompetens försvinner. 

En utgångspunkt i allt säkerhetsskyddsarbete är att säkerkänsliga 
uppgifter ska ha samma nivå av skydd oavsett i vilken verksamhet de 
förekommer. För att bibehålla ett högt säkerhetsskydd vid utkon-
traktering av säkerhetskänslig verksamhet krävs därför en förbered-
ande säkerhetsskyddsanalys. Det krävs också insikt om den egna 
verksamhetens nationella betydelse och beroendeförhållanden. 
I varje enskilt fall finns det dessutom anledning att bedöma om det 
över huvud taget är lämpligt att utkontraktera verksamheten. 

                                                                                                                                                          
6 Säkerhetspolisens skrivelse den 1 september 2017 med diarienummer 845897 och Försvars-
maktens skrivelse den 25 augusti 2017 med diarienummer FM2017-15532:2.  
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Stora konsekvenser kan uppstå när it-drift läggs ut hos privata 
företag. Utkontraktering kan innebära att flera kunders system och 
information samlas i samma lagringsmedium eller lagringsmiljö, vilket 
innebär en ökad exponering.  

Vissa företag ser ett bra säkerhetsarbete som en konkurrensfördel 
och satsar därför resurser på säkerhet. Andra företag har inga 
incitament för att investera i säkerhetshöjande åtgärder som ofta är 
kostsamma och produktionshämmande. 

Även i den nationella säkerhetsstrategin understryks att digi-
taliseringen har påverkan på Sveriges säkerhet.7 I säkerhetsstrategin 
nämns att digitaliseringen medför risker och hot som är förknippade 
med några av de mest komplexa säkerhetsutmaningarna. Som exem-
pel anges antagonistiska hot som informationsoperationer och elek-
troniska angrepp mot skyddsvärda informations- och kommunikations-
system, t.ex. i form av dataintrång, sabotage eller spionage. 

6.4.2 Verksamhetsutövare tillämpar inte 
säkerhetsskyddslagen 

I betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) anges att det 
antagligen finns verksamheter av stor betydelse för Sveriges säkerhet 
som över huvud taget inte tillämpar säkerhetsskyddslagstiftningen 
(s. 477). Bilden stöds av det som framkommit under våra möten med 
myndigheter, enskilda och utredningens experter. Den stöds också 
av en enkät som tidningen Dagens samhälle låtit göra.8 Enligt 
enkäten hade 118 av 165 kommuner som svarade på enkäten över 
huvud taget inte gjort någon säkerhetsanalys (numera säkerhets-
skyddsanalys, jfr 5 § gamla säkerhetsskyddsförordningen och 2 kap. 
1 § första stycket nya säkerhetsskyddslagen). Resultatet är anmärk-
ningsvärt eftersom samtliga kommuner enligt 3 och 5 §§ gamla 
säkerhetsskyddsförordningen ska undersöka vilka uppgifter i deras 
verksamhet som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet 
och vilka anläggningar som kräver säkerhetsskydd. I artikeln i Dagens 
samhälle ges också exempel på utkontraktering som inte föregåtts av 
någon säkerhetsanalys. Med hänsyn till det anförda utgår vi i våra 

                                                                                                                                                          
7 Nationell säkerhetsstrategi, Statsrådsberedningen 2017 s. 17–20. 
8 Kleja, Dagens samhälle, Dålig koll på känsliga uppgifter i kommuner, publicerad den 5 oktober 
2017. 
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överväganden ifrån att det finns säkerhetskänsliga verksamheter som 
inte tillämpar reglerna om säkerhetsskydd. 

Att verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet inte tillämpar säkerhetsskyddslagstiftningen är i sig allvarligt 
eftersom det innebär en sårbarhet för de värden som lagstiftningen 
ska skydda. Inte minst innebär det en överhängande risk för att man 
inte gör en säkerhetsskyddsanalys, vilket i sin tur kan leda till brist-
ande kunskap om de egna skyddsvärdena. Det framstår som särskilt 
allvarligt med brister i tillämpningen vid utkontraktering och upp-
låtelse, eftersom säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter därigenom kan utsättas för ytterligare sår-
barheteter. En utebliven eller bristande säkerhetsskyddsanalys kan 
leda till att verksamhet utkontrakteras eller andra slags förfaranden 
inleds i fall där det av säkerhetsskyddskäl inte borde ske. I andra fall 
kan det leda till att en i och för sig lämplig utkontraktering, 
upplåtelse eller något annat förfarande äger rum utan att det ingås 
ett säkerhetsskyddsavtal. Detta innebär givetvis en ökad risk för att 
motparten i avtalet inte vidtar de säkerhetsskyddsåtgärder som be-
hövs, vilket kan leda till sårbarheter och skador för Sveriges säkerhet. 
Detsamma gäller om säkerhetsskyddsavtalet får ett bristfälligt inne-
håll. Vi anser därför att det finns behov av förebyggande åtgärder 
som minimerar risken för att verksamhetsutövare som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet inte tillämpar säkerhetsskyddslagstift-
ningen. Den omständigheten att den nya säkerhetsskyddslagen i 
större utsträckning än tidigare kommer att gälla för enskilda verk-
samhetsutövare understryker enligt vår bedömning behovet av före-
byggande åtgärder.  

6.4.3 Bristande kunskaper om egna skyddsvärden  

En bild som tydligt framträtt under utredningens möten med experter, 
myndigheter och enskilda är att många verksamhetsutövare saknar 
tillräcklig kunskap om vilka skyddsvärden som finns i den egna 
verksamheten. Sådana brister har ofta blivit synliga inför och under 
utkontrakteringar. Säkerhetspolisen har bland annat observerat att 
det har förekommit utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet 
utan säkerhetsskyddsavtal, att säkerhetsskyddet vid utkontraktering 
har dimensionerats på fel sätt och att verksamhetsutövare har saknat 
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kunskap om verksamhetens roll i samhället, dess betydelse för Sveriges 
säkerhet och om beroenden mellan den utkontrakterade verksam-
heten och annan verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. 
Iakttagelsen att det finns brister i det interna säkerhetsskyddsarbetet 
inför utkontrakteringar bekräftas i Säkerhetspolisens rapport om 
säkerhetsskyddet hos myndigheter med höga skyddsvärden.9  

Bristerna kan enligt vår mening i stor utsträckning härledas till 
bristande kunskaper om den egna verksamhetens skyddsvärden. Vi 
har sett exempel på verksamhetsutövare som inte känt till vilka 
känsliga uppgifter som hanterats i verksamheten. Vi har också sett 
exempel på verksamhetsutövare som inte varit medvetna om vilka 
beroenden som finns till den egna verksamheten och hur dessa 
beroenden påverkar Sveriges säkerhet. Sådana brister utgör enligt vår 
bedömning ett påtagligt problem vid utkontrakteringar eftersom 
kunskap om egna skyddsvärden är en förutsättning för att verksam-
hetsutövaren ska kunna formulera krav på hur leverantören ska till-
godose kraven på säkerhetsskydd. Som har framgått av våra resone-
mang i kapitel 5 menar vi att det är lika viktigt att ställa sådana krav 
även i många andra situationer där säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och i övrigt säkerhetskänslig verksamhet exponeras för 
någon utomstående genom t.ex. ett avtal om en upplåtelse eller 
något annat samarbete. Vi har därför föreslagit att skyldigheten att 
ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas till fler sådana situationer. Kun-
skap om egna skyddsvärden är då en förutsättning för att säkerhets-
skyddsavtalet ska få ett lämpligt innehåll som tillgodoser kraven på 
säkerhetsskydd. 

Vår bedömning att bristande kunskaper om skyddsvärden utgör 
ett problem vid bl.a. utkontrakteringar får även stöd av den gransk-
ning som gjorts av Transportstyrelsens upphandling av it-drift som 
presenterades i promemorian Granskningen av Transportstyrelsens 
upphandling av it-drift (Ds 2018:6). En av slutsatserna av gransk-
ningen var att den helt grundläggande orsaken till att Transport-
styrelsens upphandling kom att leda till ett röjande av uppgifter om 
rikets säkerhet och en bristfällig hantering av känsliga personupp-
gifter var att man i allt för hög grad saknade relevant kunskap om 
vilken information myndigheten hade, kännedom om hur denna 

                                                                                                                                                          
9 Säkerhetspolisens rapport Säkerhetsskydd hos myndigheter med mest skyddsvärd verksamhet 
s. 4, dnr 2017-25007-5.  
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information hanterades och vilka krav som ställdes på informations-
hanteringen (s. 220). 

Det förekommer att skyddsvärden i och för sig genereras hos 
leverantörer men ändå är en del av beställarens verksamhet. Flera 
enskilda aktörer har till utredningen framfört att de för myndig-
heters räkning skapar skyddsvärden, antingen direkt eller över tid 
genom exempelvis aggregering av uppgifter. Enligt dessa enskilda 
aktörer saknas det dock såväl kunskap som intresse hos myndig-
heterna för denna typ av skyddsvärden. Även detta kan leda till att 
uppgifter får ett otillräckligt skydd vid utkontraktering. Problemet 
kan förväntas öka, eftersom den tekniska utvecklingen har skapat 
möjligheter att dela, inhämta, sammanställa och analysera uppgifter 
på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Ur ett säkerhetsskydds-
perspektiv är det mycket problematiskt att verksamhetsutövare som 
utkontrakterat en del av sin verksamhet inte följer sina skyddsvärden 
och upprätthåller kunskap om i vilka sammanhang uppgifterna används 
eller hur de skyddas.  

Med hänsyn till det anförda bedömer vi att det behöver införas 
förebyggande åtgärder som syftar till att höja verksamhetsutövarnas 
kunskap om egna skyddsvärden. Detta är inte bara viktigt för att 
förebygga negativa konsekvenser vid utkontraktering utan också vid 
upplåtelser, upphandlingar och andra förfaranden där utomstående 
får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt 
säkerhetskänslig verksamhet. 

6.4.4 Bristande eller utebliven bedömning av lämpligheten  

En samhällsförändring som har haft stor inverkan på säkerhets-
skyddet är avregleringen av offentlig verksamhet. De senaste decen-
niernas konkurrensutsättningar har medfört att verksamheter som 
rör Sveriges säkerhet i relativt stor utsträckning bedrivs i enskild 
regi. Samtidigt innebär den tekniska utvecklingen i förening med 
kraven på effektivitet och hushållning med statens resurser att offent-
liga verksamheter i större utsträckning ställts inför frågan om alla 
delar av verksamheten bör utföras inom den egna organisationen 
eller om tjänster i stället ska utföras av andra. Utkontraktering av it-
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verksamhet nämns ofta som en möjlighet för att minska verksam-
heters kostnader.10  

Vi har vid flera tillfällen uppmärksammats på att det förekommer 
att myndigheter mer eller mindre tar för givet att delar av deras 
verksamheter ska utkontrakteras, utan att myndigheterna dessför-
innan har prövat det lämpliga i att utkontraktera säkerhetskänslig 
verksamhet. Denna bild bekräftas av Upphandlingsmyndigheten, 
som till utredningen har framfört att om säkerhetsfrågor över huvud 
taget tas upp med dem så sker det nästan alltid efter att de upphand-
lande myndigheterna redan har fattat beslut om konkurrensutsättning. 
Samma bild framträder också i granskningen av Transportstyrelsens 
upphandling av it-drift (Ds 2018:6). I promemorian dras nämligen 
slutsatsen att Transportstyrelsen inte hade gjort ett tillfredsställande 
arbete med informationsklassning, säkerhetsanalys och dokumenta-
tion av it-system vid tidpunkten då upphandlingen inleddes. Dess-
utom saknade myndighetens it-försörjningsstrategi allmänna över-
väganden om lämpligheten att utkontraktera verksamhet, och strategin 
behandlade inte heller säkerhetsfrågor. Fokus låg i stället på effek-
tivitet, kostnader och utvecklingspotential (s. 225).  

Det är uppenbart att säkerhetskänslig verksamhet, och i förläng-
ningen Sveriges säkerhet, kan äventyras när säkerhetsfrågor får en så 
undanskymd roll som beskrivits ovan. Den centrala fråga som inte 
besvaras om någon lämplighetensprövning inte genomförs är om det 
alls är möjligt för leverantören att upprätthålla skyddet av den säker-
hetskänsliga verksamheten och de säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifterna vid en utkontraktering. Det kan finnas verksamheter där 
det aldrig är lämpligt med en utkontraktering av t.ex. it-driften eller 
där bara begränsade delar kan utkontrakteras. Det finns också en risk 
för att man utelämnar frågan hur beställaren ska kunna följa sina 
skyddsvärden när utkontrakteringen väl är inledd.  

För att vi ska kunna föreslå lämpliga förebyggande åtgärder vid 
utkontraktering har vi försökt att konkretisera några av de problem 
som enligt vår bedömning förklarar varför lämpligheten att utkon-
traktera säkerhetskänslig verksamhet har fått en så undanskymd roll 
i offentligt drivna verksamheter. Problembeskrivningen bygger på 
vad som framkommit i våra möten med experter, myndigheter och 
enskilda. Vi ser i huvudsak följande problem.  

                                                                                                                                                          
10 Riksrevisionens rapport IT inom statsförvaltningen – har myndigheterna på ett rimligt sätt 
prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? (RiR 2011:4) s. 14.  
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1. Verksamhetsutövare har otillräcklig kunskap om verksamhetens 
egna skyddsvärden, vilket vi har behandlat i avsnitt 6.4.3. Vi be-
dömer att bristande kunskap om egna skyddsvärden bidrar till att 
beslut om utkontraktering fattas på undermåliga underlag.  

2. Verksamhetsutövare har otillräcklig kunskap om utkontraktering 
när det gäller internationella förhållanden. Det handlar enligt vår 
mening om i huvudsak två problem.  

a) För det första saknas det kunskap om leverantörsförhållanden 
och regelverken om upphandling. Vi syftar här på att mark-
naden, inte minst när det gäller it-tjänster, är internationell 
och att många leverantörer erbjuder tjänster som utförs i olika 
länder för att vara konkurrenskraftiga. Vi syftar även på att 
upphandlingslagstiftningen tar sikte på hela den inre mark-
naden i Europeiska unionen och att diskriminering av leveran-
törer på grund av nationalitet är förbjudet. Detta problem 
illustrerades i granskningen av Transportstyrelsens upphand-
ling av it-drift (Ds 2018:6). En av iakttagelserna vid gransk-
ningen var nämligen att Transportstyrelsen hade svårt att 
besvara anbudsgivarnas frågor om eventuella restriktioner för 
leveransmodeller och att Transportstyrelsen därmed öppnade 
upp för leverans med utländska underleverantörer (s. 142). En 
annan iakttagelse var att det inte från början stod klart för 
Transportstyrelsen att leveransen faktiskt omfattade utländska 
leverantörer (s. 101). 

b) Det andra problemet handlar om okunskap om hur säkerhets-
skyddet fungerar i ett internationellt sammanhang. Vi tänker 
då framför allt på att flera viktiga verktyg går förlorade eller 
får begränsad betydelse när leverantören verkar utanför Sverige; 
underlaget för personalkontroll blir kraftigt begränsat, möjlig-
heten att utöva kontroll och utnyttja maktbefogenheter faller 
bort och det blir svårare att bedöma hotbilden mot den säker-
hetskänsliga verksamheten som utkontrakterats. Även detta 
problem illustrerades i Ds 2018:6, där det konstaterades att 
det dröjde lång tid innan Transportstyrelsen insåg att register-
kontroll av utländska medborgare som arbetar i utlandet inte 
kunde genomföras på ett meningsfullt sätt (s. 228). 
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3. I den mån det finns kunskap om verksamhetens skyddsvärden 
når kunskapen inte alltid fram till rätt funktion inom organisa-
tionen. Vår bild är att beslut om utkontraktering ofta fattas på en 
hög nivå inom organisationen. Ofta saknas det ett naturligt sam-
spel mellan funktionen som äger frågan om utkontraktering och 
säkerhetsfunktionen. Vi anser att det är av högsta vikt att infor-
mation om verksamhetens skyddsvärden och överväganden om 
säkerhetsskyddet alltid ingår i underlaget inför beslut om utkon-
traktering.  

4. Vår bild är att myndigheter inför beslut om utkontraktering ofta 
ställs inför målkonflikter där andra krav regelmässigt överordnas 
säkerhetsskyddet. Ett annat sätt att uttrycka det är att effektivi-
sering och kostnadsbesparingar nästan alltid tillmäts betydligt 
större värde än säkerhetsskyddet. Offentligt drivna verksamheter 
har generellt en hög kostnadsmedvetenhet men betydligt lägre 
medvetenhet när det kommer till konsekvenserna av bristande 
säkerhet. I granskningen av Transportstyrelsens upphandling av 
it-drift (Ds 2018:6) beskrivs Transportstyrelsen som en myndig-
het där man upplevt sig ha stränga besparings- och effektivi-
seringskrav och där synpunkter som gått på tvärs med dessa am-
bitioner haft svårt att vinna gehör (s. 231). Vi anser att det är en 
beskrivning som kan appliceras på fler myndigheter och som väl 
beskriver de spänningsförhållanden som ofta uppstår inför beslut 
om utkontraktering.  

5. Många verksamhetsutövare upplever att de inte får tillräckligt 
stöd när det kommer till utkontraktering och andra externa kon-
takter som rör den säkerhetskänsliga verksamheten.  

I våra resonemang ovan har vi framför allt utgått från offentligt driv-
na verksamheter. Vi ser dock att de problem som har uppmärk-
sammats lika väl kan uppstå i säkerhetskänsliga verksamheter som 
bedrivs i enskild regi. Det finns därmed behov av förebyggande åt-
gärder i ovanstående avseenden för såväl enskilda som offentliga 
verksamhetsutövare. Vi ser även att en bristande prövning av lämp-
ligheten kan ha allvarliga negativa konsekvenser i samband med andra 
förfaranden än utkontraktering, t.ex. vid vissa upplåtelser och upp-
handlingar där utomstående på något sätt får tillgång till den säker-
hetskänsliga verksamheten. 
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6.4.5 Brister i arbetet med säkerhetsskyddsavtal  

Under utredningens gång har vi träffat enskilda aktörer som har 
slutit ett stort antal säkerhetsskyddsavtal med myndigheter. Det har 
vid dessa möten framkommit att det finns brister både när det gäller 
processen som leder fram till säkerhetsskyddsavtal och i avtalens 
innehåll.  

När det gäller processen som leder fram till säkerhetsskydds-
avtalet har flera enskilda aktörer berättat att det saknas en dialog om 
vad som är skyddsvärt i uppdragen och att de i vissa fall – för att få 
sluta ett affärsavtal – måste godkänna säkerhetsskyddsavtal där det 
inte framgår vad som ska skyddas. Det har vidare framkommit att 
det ofta förs kontinuerliga dialoger om vad affärsavtalet ska innehålla 
men att det inte sker någon dialog om säkerhetsskyddsavtalet. Ibland 
tecknas till och med affärsavtalet före säkerhetsskyddsavtalet. De 
enskilda aktörerna har betonat vikten av att gemensamt med beställ-
aren hitta ett adekvat skydd.  

När det gäller brister i säkerhetsskyddsavtalen så har det under 
våra samtal med enskilda aktörer framkommit att arbetet med 
säkerhetsskyddsavtal ofta får slagsida mot administrativt arbete på 
bekostnad av säkerhetsskyddsavtalens innehåll. Detta problem har 
uttryckts som att arbetet med säkerhetsskyddsavtal till allra största 
delen består av dokumenthantering och bara till mindre del handlar 
om vad som ska uppnås med avtalet. Det kan bland annat visa sig 
genom att säkerhetsskyddsavtal i stora drag följer framtagna mallar, 
med följd att de krav som ställs på leverantören blir mycket allmänt 
hållna. Vi har vidare fått exempel på att det i säkerhetsskyddsavtal 
förekommit hänvisningar till bilagor om skyddsvärden, men att bi-
lagorna aldrig fyllts med något innehåll. 

Om leverantörer inte får delta i processen som leder fram till 
säkerhetsskyddsavtalet kan det leda till att leverantörens säkerhets-
skyddsåtgärder blir otillräckliga eller missriktade på grund av brist-
ande kunskap om de skyddsvärden som förekommer i utkontrak-
teringen. Det kan i sin tur leda till att den säkerhetskänsliga verksamhet 
som utkontrakteras skadas. Det innebär också att utkontrakteringar 
kan stå i strid med säkerhetsskyddslagens grundläggande princip att 
skyddet för det skyddsvärda bör vara detsamma oavsett i vilken 
verksamhet det skyddsvärda förekommer. Detsamma gäller om 

228



Utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet... SOU 2018:82 

186 

säkerhetsskyddsavtalet av någon annan orsak får ett otillräckligt 
innehåll som inte har anpassats efter behoven i det enskilda fallet. 

Uppgiften att säkerhetsskyddsavtal ibland tecknas efter att affärs-
avtal har ingåtts är oroande eftersom det kan innebära att det inte 
finns ett tillfredsställande skydd när leverantören får tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskäns-
lig verksamhet. I enstaka fall kan det visserligen vara så att behovet 
av ett säkerhetsskyddsavtal uppkommer först efter att affärsavtalet 
slutits. Men under alla förhållanden måste säkerhetsskyddsavtalet 
senast ha ingåtts innan den utomstående parten har fått del av de 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna eller tillgång till den säker-
hetskänsliga verksamheten i övrigt. 

De problem som har utvecklats i det föregående har inte bara 
betydelse vid utkontraktering utan i alla situationer där det före-
ligger en skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal. Som har framgått 
av våra överväganden i kapitel 5 anser vi att denna skyldighet bör ut-
vidgas så att den inte bara träffar upphandling utan också andra 
förfaranden där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och i övrigt 
säkerhetskänslig verksamhet exponeras för någon utomstående part. 

6.4.6 Bristande eller utebliven uppföljning  

Avtalsslutande myndigheter är enligt 41 § gamla säkerhetsskydds-
förordningen skyldiga att kontrollera säkerhetsskyddet hos anbuds-
givare och leverantörer som man träffat säkerhetsskyddsavtal med. 
Den generella bild som tillsynsmyndigheter och utredningens experter 
har förmedlat till oss är att många verksamhetsutövare trots detta 
inte följer upp om leverantören tillgodoser kraven på säkerhetsskydd 
efter en utkontraktering. Vi har fått exempel på myndigheter som i 
praktiken har avhänt sig möjligheten att kontrollera den funktion 
som har utkontrakterats och som har haft uppfattningen att leve-
rantören har tagit över ansvaret för säkerhetsskyddet. I samman-
träden med enskilda verksamhetsutövare har det beskrivits för oss 
hur myndighetens säkerhetsskyddsarbete har avstannat så snart ett 
affärsavtal har ingåtts. Andra enskilda har upplevt att det har funnits 
ett stort fokus på pappersarbete i början av upphandlingsprocessen 
men att det inte har skett någon reell uppföljning av om leverantören 
har uppfyllt sina åtaganden enligt de avtal som tecknats.  
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Bristande eller utebliven uppföljning kan i värsta fall få mycket 
allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet eftersom det utan en 
sådan kontroll inte är möjligt att slå fast om leverantören verkligen 
lever upp till sina skyldigheter när det gäller att skydda den säker-
hetskänsliga verksamheten.  

För att de förebyggande åtgärder som vi ska föreslå ska vara så 
verkningsfulla som möjligt behöver vi i möjligaste mån identifiera 
vilka konkreta problem som kan tänkas förklara varför så många myn-
digheter brister i sin uppföljning av utkontrakteringar. Ett centralt 
problem är enligt vår bedömning att många myndigheter verkar ha 
utgått från att ansvaret för att upprätthålla ett väl anpassat säker-
hetsskydd övergår från myndigheten till den leverantör som åtar sig 
utkontrakteringen. Att en del av den egna verksamheten bedrivs av 
någon annan ses felaktigt som synonymt med att ansvaret för denna 
verksamhetsdel övergår. Ett annat problem som vi tror kan förklara 
bristande uppföljning är att beställare uppfattar att säkerhetsskydds-
arbetet i princip är avklarat när ett säkerhetsskyddsavtal har slutits 
och att beställare därför inte avsätter tid för att kontrollera att 
leverantören uppfyller sina åtaganden. En sådan uppfattning får också 
till följd att beställaren kan komma att bortse från vilka åtgärder som 
måste vidtas när leverantörens uppdrag är avklarat, till exempel att 
återlämna hemliga handlingar eller att försäkra sig om att behörig-
heter till it-system tas bort. 

En konsekvens av den bristande uppföljningen är att verksam-
hetsutövaren kan komma att sakna kunskap om hur det skyddsvärda 
som ingår i utkontrakteringen hanteras och sprids. Det kan bli så att 
verksamhetsutövaren inte längre kan spåra en eventuell spridning av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Vi har i avsnitt 6.4.3 upp-
märksammat att det också kan skapas skyddsvärden hos leveran-
tören. 

Ovanstående beskrivning av bristande eller utebliven uppföljning 
utgår från att en utkontraktering har skett genom en upphandlings-
process och att det har ingåtts ett säkerhetsskyddsavtal. Det kan 
dock även finnas situationer där det enligt gällande reglering inte 
finns någon skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal, men där det 
ändå är viktigt med uppföljning. Ett exempel kan vara verksamhets-
utövare som upplåter en lokal till en utomstående aktör, som 
därigenom får tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten. Vi 
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har i avsnitt 5.4 föreslagit att skyldigheten att ingå säkerhetsskydds-
avtal utvidgas till att bl.a. sådana situationer.  

6.4.7 Svårigheter att pröva leverantörens lämplighet 

Vid utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet är det viktigt att 
leverantören är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. Detsamma 
gäller vid alla upphandlingar och andra förfaranden som innebär att 
någon utomstående får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller i övrigt till den säkerhetskänsliga verksamheten. 
Betydelsen av att lämpligheten kan granskas illustreras bl.a. i Säker-
hetspolisens årsbok för 2017, där det framgår att det förekommer att 
andra stater försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattande genom 
att försöka vinna upphandlingar hos svenska myndigheter.11 För-
svarsmakten har bl.a. beskrivit att främmande makt i vissa fall an-
vänder företag som en till synes legitim fasad för underrättelse-
verksamhet.12 Möjligheterna att inför utkontrakteringar och andra 
förfaranden granska leverantörens lämplighet har alltså stor bety-
delse för säkerhetsskyddet. 

En faktor som påverkar möjligheten att granska leverantörers 
lämplighet är hur företag väljer att organisera sin verksamhet. I dag 
är det inte ovanligt att tjänsteleverantörer är en del av internationella 
koncerner. Det kan medföra att den tjänst som upphandlas i Sverige 
helt eller delvis kan utföras i ett annat land. Det är också vanligt att 
leverantörer i sin tur anlitar underleverantörer som bedriver sin 
verksamhet på annan ort. Även om det i och för sig anses föreligga 
en skyldighet för verksamhetsutövaren att ingå säkerhetsskyddsavtal 
med eventuella underleverantörer kan ovanstående leda till att det 
blir svårare att ta reda på vilka personer och intressen som äger eller 
på annat sätt kontrollerar leverantörer. Motsvarande begränsningar 
aktualiseras även när det handlar om att bedöma lämpligheten av att 
upplåta hela eller delar av den säkerhetskänsliga verksamheten till en 
enskild aktör, t.ex. upplåtelse av lokaler eller immateriella rättig-
heter. Begränsningarna gör sig också gällande i andra situationer där 
en verksamhetsutövare avser att ge någon utomstående aktör tillgång 
till verksamheten eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

                                                                                                                                                          
11 Säkerhetspolisens årsbok 2017 s. 50.  
12 Försvarsmaktens skrivelse den 25 augusti 2017 med diarienummer FM2017-15532:2. 
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Ovanstående leder oss till bedömningen att behovet av att kunna 
kontrollera leverantörers lämplighet har ökat. Samtidigt är säker-
hetsskyddsregleringen enligt vår mening inte alldeles klar när det 
gäller vilken skyldighet verksamhetsutövare har att göra en lämplig-
hetsprövning. 

6.4.8 Begränsade möjligheter att ingripa 

I 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen respektive 2 kap. 6 § 
nya säkerhetsskyddsförordningen finns det ett krav på samråd och 
en möjlighet för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att vägra en 
planerad utkontraktering eller annan upphandling i vissa fall (se av-
snitt 6.3.2). Möjligheten gäller dock bara vid vissa upphandlingar 
som görs av statliga myndigheter och innebär ingen möjlighet till 
ingripande mot enskilda verksamhetsutövare. 

Säkerhetsskyddsregleringen ger inte heller några verktyg för att 
ingripa i en pågående utkontraktering när säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet är sår-
bara eller utsatta för hot. 

Möjligheten att ingripa i ett ansträngt läge berördes i gransk-
ningen av Transportstyrelsens upphandling av it-drift (Ds 2018:6). 
I rapporten angavs att Säkerhetspolisen informerades om Transport-
styrelsens beslut att göra avsteg från gällande lagstiftning ungefär 
samtidigt som personal hos leverantören började få behörighet med 
priviligierad åtkomst till Transportstyrelsens it-system (s. 152, 167, 
168 och 183). Säkerhetspolisen inledde tillsyn hos Transportstyrel-
sen och skickade senare en rekommendation om att omedelbart 
vidta säkerhetsskyddshöjande åtgärder och att säkerställa att hemliga 
uppgifter inte kom obehöriga till handa (s. 187). Några andra möjlig-
heter än att i skarpa ordalag rekommendera Transportstyrelsen att 
vidta åtgärder hade Säkerhetspolisen inte (s. 189). Transportstyrelsen 
ansåg det dock inte som realistiskt att avbryta utkontrakteringen 
(s. 188). Utredningens underlag tydde på att Transportstyrelsen inte 
kom igång med konkreta och systematiska åtgärder förrän ungefär ett 
och ett halvt år efter att Säkerhetspolisen informerades om Transport-
styrelsens beslut om avsteg (s. 193).  
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Bristen på möjligheter att ingripa i efterhand innebär i praktiken 
att det i många fall står verksamhetsutövaren fritt att välja om till-
synsmyndigheternas rekommendationer ska följas eller inte. Inför-
andet av kravet på samråd och möjligheten för Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten att vägra upphandling i vissa fall genom 16 a § gamla 
säkerhetsskyddsförordningen respektive 2 kap. 6 § nya säkerhets-
skyddsförordningen tillgodoser endast delar av problemet. Till att 
börja med gäller bestämmelserna bara för statliga myndigheters 
upphandlingar. Vidare kan även en utkontraktering som har genom-
gått kontroll vid ett senare tillfälle visa sig olämplig från säkerhets-
skyddssynpunkt. Det kan ske t.ex. när säkerhetskänsliga verksam-
heter ändrar karaktär, när hotbilder förändras eller när den tekniska 
utvecklingen ändrar förutsättningarna. Även förändrade ägarförhåll-
anden på leverantörssidan kan innebära att utkontrakteringen inte 
längre är lämplig. Om det i en sådan situation finns olika uppfatt-
ningar om allvaret i situationen eller vilka åtgärder som behöver 
vidtas så är det fortfarande upp till verksamhetsutövaren att avgöra 
om tillsynsmyndighetens rekommendationer ska följas, oavsett hur 
allvarlig den potentiella skadan för Sveriges säkerhet är.  

De problem som beskrivits i detta avsnitt är inte begränsade till 
utkontraktering, utan kan även aktualiseras vid t.ex. andra upphand-
lingar, upplåtelser av någon del av säkerhetskänslig verksamhet eller 
andra förfaranden där någon utomstående får tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt till den säkerhetskänsliga 
verksamheten. 

6.5 Inledning till våra överväganden 
om förebyggande åtgärder  

Vi har i avsnitt 6.4 redovisat de problem som framkommit när det 
gäller utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet. Där har vi 
bl.a. konstaterat att teknikutvecklingen i sig har medfört en ökad 
sårbarhet. Därutöver har vi identifierat sju huvudsakliga brister och 
problem. Dessa är följande. 

1. Det finns verksamhetsutövare som inte tillämpar säkerhetsskydds-
lagen (problem 1). 
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2. Många verksamhetsutövare har bristande kunskap om egna skydds-
värden, inbegripet verksamhetens roll för Sveriges säkerhet och 
beroenden mellan verksamheten och andra verksamheter med 
betydelse för Sveriges säkerhet (problem 2).  

3. Utkontraktering sker i vissa fall utan en tillräcklig bedömning av 
om det är lämpligt (problem 3).  

4. Det förekommer att säkerhetsskyddsavtalen är bristfälliga (pro-
blem 4). 

5. Det förekommer att uppföljningen av utkontraktering brister eller 
uteblir helt (problem 5). 

6. Möjligheterna att pröva leverantörens lämplighet är begränsade 
(problem 6).  

7. De rättsliga möjligheterna att ingripa är otillräckliga när en pla-
nerad utkontraktering är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt 
eller en påbörjad eller pågående utkontraktering eller upplåtelse 
blir olämplig på grund av ändrade förhållanden (problem 7). 

Vår bedömning är att samtliga dessa brister och problem är sådana 
att det finns ett behov av förebyggande åtgärder. Vi konstaterar vidare 
att bristerna kan aktualiseras även i andra sammanhang än vid ut-
kontraktering, t.ex. i samband med vissa upplåtelser och andra för-
faranden där utomstående aktörer involveras i den säkerhetskänsliga 
verksamheten. 

6.5.1 Inriktning på våra överväganden 

Bedömning: De förebyggande åtgärder som införs bör inte vara 
knutna till den rättsliga rubriken på ett visst förfarande, t.ex. 
utkontraktering, utan bör i stället knytas till om förfarandet inne-
bär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säker-
hetskänslig verksamhet exponeras för någon utomstående. Vissa 
åtgärder för att generellt stärka säkerhetsskyddet i centrala av-
seenden bör övervägas. 
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Förhållandet till våra förslag om säkerhetsskyddsavtal 

Vi har bl.a. fått i uppgift att utreda vilka ytterligare åtgärder som 
skulle kunna vidtas för att komma till rätta med de negativa konse-
kvenser för Sveriges säkerhet som utkontraktering och upplåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet kan innebära. Genom tilläggsdirektiv 
har vi också fått i uppgift att analysera och föreslå i vilken ut-
sträckning verksamhetsutövare ska vara skyldiga att ingå säkerhets-
skyddsavtal vid överenskommelser med utomstående som berör den 
säkerhetskänsliga verksamheten. Vi har redovisat våra överväganden 
om säkerhetsskyddsavtal i kapitel 5 och där föreslagit en bred ansats, 
där skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal omfattar betydligt 
fler fall än i dag. Som vi har angett i avsnitt 6.1 anser vi att dessa två 
delar av uppdraget måste ses som en helhet, mot bakgrund av det 
övergripande syftet med vårt utredningsuppdrag som är att stärka 
förmågan att effektivt och samordnat förebygga och möta omedel-
bara hot mot och utmaningar för Sveriges säkerhet. 

Utgångspunkten för våra förslag om en utvidgad skyldighet att 
ingå säkerhetsskyddsavtal är att det bör krävas ett säkerhetsskydds-
avtal när den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inleder ett 
förfarande som innebär att någon utomstående kan få tillgång till 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller i 
övrigt till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet. Med ett samlat uttryck har vi beskrivit detta som 
att uppgifterna eller verksamheten exponeras för någon utomstå-
ende. Vi har med hänsyn till den utgångspunkten föreslagit att man 
i reglerna slopar kopplingen till upphandling och andra anskaff-
ningar, och i stället fokuserar på om uppgifter eller verksamhet i 
övrigt exponeras. Det blir då de möjliga negativa konsekvenserna av 
ett visst förfarande som står i centrum, och inte den rättsliga rub-
riken på förfarandet. Ett motiv till förslaget är att det finns situa-
tioner där det kan finnas ett lika stort behov av säkerhetsskydds-
åtgärder hos motparten som vid en anskaffning. Ett annat motiv är 
att behovet av säkerhetsskydd inte behöver vara kopplat till att 
verksamhetsutövaren är just beställare. 

Om våra förslag i kapitel 5 genomförs, kommer kravet på säker-
hetsskyddsavtal att träffa betydligt fler fall, och i princip omfatta alla 
slags avtal och samarbeten och all slags samverkan, förutsatt att 
förfarandet innebär en exponering för någon utomstående part av 
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uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller i 
övrigt säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet. Därigenom kommer bl.a. upplåtelser att omfattas, 
om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Kravet på säkerhets-
skyddsavtal kommer också att gälla vid olika former av samverkan, 
t.ex. mellan myndigheter och enskilda. Det föreslås däremot inte 
gälla vid samverkan och samarbete mellan två eller flera statliga myn-
digheter som rör något annat än en viss anskaffning. 

Våra överväganden i detta kapitel måste ses mot bakgrund av 
förslagen i kapitel 5. De förebyggande åtgärder som föreslås i det här 
kapitlet är med andra ord tänkta att komplettera reglerna om säker-
hetsskyddsavtal med andra typer av förebyggande åtgärder. 

Våra överväganden om förebyggande åtgärder begränsas inte  
till utkontraktering och upplåtelse 

Vår kartläggning visar att de problem som aktualiseras vid utkon-
traktering också aktualiseras vid andra slags förfaranden, t.ex. vissa 
upplåtelser och upphandlingar. Som vi har angett tidigare, bör man 
enligt vår mening betrakta vårt uppdrag som en helhet, där uppgiften 
att överväga ändringar i fråga om skyldigheten att ingå säkerhets-
skyddsavtal ingår. Vi anser därför att det finns starka skäl för att man 
– så som vi gjort i fråga om säkerhetsskyddsavtal – väljer en bred 
ansats och i regleringen utgår från om ett visst förfarande medför en 
exponering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhets-
känslig verksamhet i övrigt. Ett sådant angreppssätt skulle innebära 
att de förebyggande åtgärderna inte begränsas till utkontraktering 
och upplåtelse. Det finns också andra tungt vägande skäl för detta. 

Ett skäl som talar för en bred ansats är att det kan finnas andra 
situationer än just utkontraktering och upplåtelse som medför mot-
svarande konsekvenser ur säkerhetsskyddsperspektiv. Det är svårt 
att förutse precis vilka situationer det kan handla om, men man kan 
t.ex. tänka sig forskningssamarbeten och vissa anskaffningar som 
kan vara väl så känsliga som en utkontraktering. Behovet av att 
verksamhetsutövaren, utifrån en gedigen kunskap om de egna skydds-
värdena, bl.a. överväger om förfarandet är lämpligt och vidtar lämp-
liga åtgärder för att skydda dessa värden, kan vara lika stort som vid 
en utkontraktering eller upplåtelse. Som vi ser det kan det innebära 
en aktualisering av de flesta av de problem som vi har identifierat 
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beträffande utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verk-
samhet. Detta talar för en reglering som inte enbart träffar ut-
kontraktering och upplåtelse, utan i stället utgår ifrån om säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verk-
samhet kan exponeras för någon utomstående. Just detta moment, 
dvs. att verksamhetsutövaren kopplar in en utomstående aktör som 
kan få tillgång till känsliga uppgifter eller till själva verksamheten, är 
kännetecknande för både utkontraktering och upplåtelse, varför dessa 
förfaranden skulle omfattas av regleringen med en sådan bredare ansats. 
Samtidigt skulle också andra förfaranden, som medför en motsvar-
ande exponering, kunna omfattas. Med en sådan mer generell skriv-
ning blir regleringen mer lättillämpad och får bättre förutsättningar 
att stå sig över tid. Bland annat kan den lättare omfatta nya verk-
samheter och skydda mot hot av olika karaktär (jfr prop. 2017/18:89 
s. 35). 

Som vi anfört ovan skulle vidare en bred ansats vara bäst förenlig 
med våra principiella ställningstaganden och förslag i kapitel 5. En 
bred ansats skulle också vara bäst förenlig med bestämmelserna om 
samrådsskyldighet, föreläggande och förbud i 2 kap. 6 § nya säker-
hetsskyddsförordningen. Bestämmelserna gäller nämligen generellt 
för statliga myndigheters upphandlingar i den mån dessa omfattas av 
krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
lagen, och vissa ytterligare förutsättningar är uppfyllda. Om våra 
förslag skulle begränsas till utkontrakteringar och upplåtelser så 
skulle det innebära att de förebyggande åtgärderna skulle omfatta 
färre situationer än vad som gäller enligt de nyss nämnda bestäm-
melserna. Detta skulle innebära en försvagning av skyddet, inte en 
förstärkning. Det kan knappast vara i linje med vårt uppdrag.  

Ett ytterligare skäl som talar för en bredare ansats är att det är 
svårt att uttömmande definiera i synnerhet begreppet utkontraktering. 
Begreppet används visserligen redan i viss svensk lagstiftning, men 
saknar en legaldefinition (jfr 3 kap. 24 § lagen [2017:630] om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt förord-
ningen [2001:911] om avgifter för prövning av ärenden hos Finans-
inspektionen). Vi befarar att gränsdragningsfrågor skulle kunna uppstå 
när det gäller förhållandet mellan utkontraktering och att anlita upp-
dragstagare eller att köpa en tjänst som i framtiden skulle kunna 
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komma att utföras av verksamhetsutövaren själv.13 Det kan också 
tänkas att i grunden liknande förfaranden paketeras på olika sätt, 
vilket kan medföra att de rättsliga bedömningarna av vad det är för 
typ av förfarande kan variera. En oklar definition av vilka för-
faranden som träffas av en viss reglering kan leda till osäkerhet om 
dels vilka skyldigheter som åligger verksamhetsutövare i fråga om 
förebyggande åtgärder, dels vilka befogenheter som tillsynsmyndig-
heterna har i olika situationer. En sådan osäkerhet om skyldigheter 
och befogenheter kan i sin tur leda till att kraven på förebyggande 
åtgärder inte får tillräckligt genomslag i praktiken. Det kan medföra 
att den önskade förbättringen av säkerhetsskyddet inte uppnås. Slut-
ligen finns det en risk för att verksamhetsutövarna lägger onödigt 
mycket energi på att utreda om det förfarande man planerar verk-
ligen är en utkontraktering, samtidigt som man lägger mindre energi 
på att överväga vilka eventuella konsekvenser och sårbarheter som 
förfarandet kan medföra ur säkerhetsskyddsperspektiv. En sådan 
risk finns särskilt eftersom olika förebyggande åtgärder, och säker-
hetsskyddsåtgärder, kan vara kostsamma och medföra administrativa 
påfrestningar för verksamhetsutövarna. Ett sådant skifte av fokus 
skulle inte vara till fördel ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. 

Det anförda talar starkt för en sådan bred ansats som vi beskrivit 
inledningsvis i avsnittet. Vi kan inte se några egentliga nackdelar med 
en sådan lösning, förutsatt att åtgärderna får en i övrigt lämplig 
utformning och avgränsning. Med hänsyn till detta har vi valt att 
överväga förebyggande åtgärder som omfattar, men inte begränsas 
till, utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. 
Vår utgångspunkt i det följande är därmed att det är utomståendes 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt till 
säkerhetskänslig verksamhet eller som är styrande för när de före-
byggande åtgärderna ska gälla. Det är en annan sak att det också kan 
behöva ställas ytterligare villkor för att olika åtgärder ska bli aktuella, 
och att villkoren kan behöva vara strängare ju mer ingripande åtgär-
der det är fråga om.  

                                                                                                                                                          
13 Jfr med definitionen av utkontraktering i Vägledning – informationssäkerhet i upphandling 
(2013), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap s. 40.  
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Vi överväger vissa åtgärder som går ut på att stärka 
säkerhetsskyddet generellt  

Flera av de problem som vi har identifierat i avsnitt 6.4 kan kopplas 
till att kunskapen och medvetenheten om säkerhetsskyddsregleringen 
är för dålig hos vissa verksamhetsutövare och att säkerhetsskydds-
arbetet inte har en tillräckligt framskjuten roll inom verksamheten. 
Med hänsyn till det har vi sett det som nödvändigt att överväga vissa 
åtgärder som syftar till att mer generellt förstärka säkerhetsskyddet. 
Vi utvecklar detta närmare i nästa avsnitt. 

6.5.2 Disposition av våra överväganden 

I problembeskrivningen har vi lyft fram vissa allmänna brister i sä-
kerhetsskyddsarbetet som kan medföra negativa konsekvenser vid 
bl.a. utkontraktering, upplåtelse och säkerhetsskyddade upphand-
lingar i allmänhet. Ett sådant generellt problem är att det finns verk-
samheter av stor betydelse för Sveriges säkerhet som inte alls 
tillämpar säkerhetsskyddslagens bestämmelser (problem 1). Det finns 
därför skäl att överväga åtgärder för att stärka medvetenheten om 
säkerhetsskydd generellt. En sådan tänkbar åtgärd är införande av en 
anmälningsplikt för verksamhetsutövare som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet. En sådan anmälningsplikt skulle inte bara ha 
betydelse för verksamhetsutövarnas säkerhetsskyddsarbete, utan också 
för tillsynsmyndigheternas möjligheter att få kunskap om vilka 
tillsynsobjekt de ansvarar för. Med hänsyn till frågans starka kopp-
ling till frågor om tillsyn har vi valt att behandla den i kapitel 8 och 
närmare bestämt i avsnitt 8.14. Vi lämnar där förslag som går ut på 
att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utan dröjsmål ska 
anmäla detta till tillsynsmyndigheten, och även anmäla när den 
säkerhetskänsliga verksamheten upphör. Våra överväganden i detta 
kapitel bör ses mot bakgrund av detta förslag. 

Ett annat generellt problem som accentueras och som kan leda 
till särskilda negativa konsekvenser i samband med bl.a. utkontrak-
tering är att säkerhetsfunktionen ofta har en undanskymd roll i 
organisationen och inte ges ett tillräckligt inflytande inför beslut om 
exempelvis utkontraktering. Med hänsyn till detta finns det enligt 
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vår mening anledning att överväga om man bör stärka säkerhets-
skyddschefens roll i säkerhetskänsliga verksamheter. Vi börjar därför 
våra egentliga överväganden med denna fråga (avsnitt 6.6). 

I avsnitt 6.7–6.9 överväger vi vissa specifika ”kontrollstationer” 
inför och under vissa förfaranden. I avsnitt 6.10 överväger vi frågor 
om överklagande. I avsnitt 6.11 överväger vi vissa frågor som har att 
göra med uppföljning under avtalstiden, i 6.12 frågor om tvångs-
åtgärder och i avsnitt 6.13 frågor om förslagens förhållande till bl.a. 
egendomsskyddet. Kapitlet avslutas med ett kort avsnitt om behovet 
av bemyndiganden. 

6.6 Säkerhetsskyddschefens roll i organisationen 
bör stärkas 

Förslag: Bestämmelser om säkerhetsskyddschef, som hittills funnits 
i förordning, förs in i säkerhetsskyddslagen. Bestämmelserna 
innebär att det liksom tidigare ska finnas en säkerhetsskyddschef 
vid en säkerhetskänslig verksamhet, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Säkerhetsskyddschefens uppdrag förtydligas genom 
att det anges att han eller hon ska leda och samordna säkerhets-
skyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs i enlig-
het med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen och de före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen. Det föreskrivs att detta 
ansvar inte får delegeras. Det hittillsvarande kravet på att säker-
hetsskyddschefen ska vara direkt underställd myndighetens chef 
görs tillämpligt på alla verksamhetsutövare genom att det anges 
att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd den person 
som är ansvarig för verksamhetsutövarens verksamhet. 

 
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet åvilar den som är chef för 
verksamhetsutövaren, t.ex. en myndighetschef eller verkställande 
direktör. De förslag som vi lämnar i detta avsnitt utgår från att den 
som är chef för verksamhetsutövaren även i fortsättningen kommer 
att ha det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet.  

I 2 kap. 2 § nya säkerhetsskyddsförordningen finns det bestäm-
melser som innebär en skyldighet för en verksamhet som förord-
ningen gäller för att ha en säkerhetsskyddschef, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Det anges vidare att säkerhetsskyddschefens 
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uppgift är att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med 
vad som föreskrivs i nya säkerhetsskyddslagen och förordningen. 
Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd 
myndighetens chef.  

Regler om säkerhetsskyddschef bör finnas i lag 

Vi har i problembeskrivningen konstaterat att det förekommer brister 
i kommunikationen mellan verksamhetsutövares säkerhetsfunktion 
och den funktion, ofta i ledningen, som beslutar om t.ex. utkon-
traktering. Detta kan leda till och bidra till brister i flera avseenden 
bl.a. i samband med utkontraktering och andra förfaranden där utom-
stående involveras i den säkerhetskänsliga verksamheten.  

Säkerhetsskyddschefens roll i verksamheten uppmärksammades 
vid granskningen av Transportstyrelsens upphandling av it-drift 
(Ds 2018:6). I promemorian angavs att säkerhetsskyddschefen upp-
fattade att det var svårt att få genomslag för säkerhetsskyddsfrågor 
både på ledningsnivå och i verksamheten samt att säkerhetsfrågorna 
kom in alldeles för sent i upphandlingarna av it-drift och stordator-
migrering (s. 98). Utredaren beskriver Transportstyrelsens säkerhets-
kultur på så sätt att säkerhetsskyddet har uppfattats som något som 
primärt har varit säkerhetsskyddschefens ansvar och inte en del av 
verksamhetens ansvar (s. 86).  

Det anförda visar på vikten av att säkerhetsskyddschefen organ-
isatoriskt finns nära verksamhetens chef. En sådan ordning skapar 
förutsättningar för att säkerhetsskyddsfrågorna i allmänhet får en 
högre prioritet i organisationen än i dag, vilket framstår som nöd-
vändigt mot bakgrund av de brister som framkommit. Som beskri-
vits ovan gäller det för myndigheter redan ett krav på att säkerhets-
skyddschefen är direkt underställd myndighetschefen. Vi anser dock 
att skälen för en sådan regel även gör sig gällande i fråga om andra 
verksamhetsutövare på säkerhetsskyddslagens område. Motsvaran-
de skyldighet bör därför gälla även för enskilda verksamhetsutövare, 
liksom för kommuner och landsting. Eftersom det får anses handla 
om en bestämmelse som innebär åligganden för kommuner och 
enskilda bör den finnas i lag; lämpligen i en ny paragraf i 2 kap. i nya 
säkerhetsskyddslagen. 
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Vi anser det inte lämpligt att i lagtexten närmare ange vem som i 
olika slags organisationer är verksamhetens chef. Det bör dock 
handla om den högsta chefen hos den verksamhetsutövare som be-
driver den säkerhetsskyddskänsliga verksamheten. Vem detta är 
beror på hur verksamheten har organiserats. I ett aktiebolag är den 
högsta chefen normalt verkställande direktören, men det finns också 
aktiebolag utan verkställande direktör, 8 kap. 27 § aktiebolagslagen 
(2005:551). I en kommun ska det utses en högsta tjänsteman, en 
direktör, som leder förvaltningen i enlighet med en instruktion som 
kommunstyrelsen fastställer, 7 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725). Normalt torde denne vara att anses som verksamhets-
utövarens chef när det gäller säkerhetsskyddsfrågor. 

I likhet med bestämmelsen i säkerhetsskyddsförordningen bör 
det av den nya paragrafen framgå att verksamhetsutövare enligt säker-
hetsskyddslagen ska ha en säkerhetsskyddschef om det inte är uppen-
bart obehövligt. Så kan exempelvis vara fallet om den säkerhets-
känsliga verksamheten har mycket liten omfattning. Det kan också 
ha betydelse vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter det gäller 
eller hur säkerhetskänslig verksamhet det i övrigt är fråga om.  

Säkerhetsskyddschefens roll bör utvecklas och förtydligas 

En fråga som uppkommit under vårt arbete är om det även finns skäl 
för att överväga ändringar av säkerhetsskyddschefens roll. Som ovan 
nämnts följer det av nya säkerhetsskyddsförordningen att säkerhets-
skyddschefens uppgift är att kontrollera att verksamheten bedrivs i 
enlighet med vad som föreskrivs i nya säkerhetsskyddslagen och 
förordningen. Denna skyldighet bör säkerhetsskyddschefen ha även 
i framtiden.  

Enligt vår mening är det dock viktigt att säkerhetsskyddschefen, 
utöver sin kontrollerande roll, även har en aktiv roll och är drivande 
i arbetet med att ta fram och bibehålla ett väl anpassat säkerhets-
skydd. Detta bör klart framgå av bestämmelsens ordalydelse. Vi 
föreslår därför att det i paragrafen anges att säkerhetsskyddschefen 
ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet inom verksamheten. 
Förslaget innebär ingen förändring vad gäller det yttersta ansvaret 
för säkerhetsskyddet, som alltjämt bör ligga hos den som är chef för 
verksamhetsutövaren.  
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Säkerhetsskyddschefen bör rapportera till organisationens högsta 
chef och bör normalt ingå i en eventuell ledningsgrupp. Med en 
sådan ordning skapas det enligt vår mening förutsättningar för att 
säkerhetsskyddet uppmärksammas och beaktas i den dagliga styr-
ningen av verksamheten. Säkerhetsskyddschefen, och det eventuella 
säkerhetsskyddsteam som rapporterar till honom eller henne, bör 
därmed i god tid involveras i alla frågor som aktualiserar säkerhets-
skydd. Det kan då handla om allt från säkerhetsskyddsavtal till drift-
sättning av nya informationssystem (se t.ex. reglerna i 3 kap. nya 
säkerhetsskyddsförordningen). 

En särskild fråga är om säkerhetsskyddschefens ansvar bör kunna 
delegeras till någon annan person i organisationen än säkerhets-
skyddschefen. Vår uppfattning är att detta inte bör vara tillåtet. 
Skälet till vår bedömning är att det alltid bör finnas en person som 
har ansvaret för att kontrollera att säkerhetsskyddsskyddsregleringen 
följs och som har en helhetsbild av verksamhetens skyddsvärden och 
säkerhetsskydd. Om ansvaret får delegeras uppnår man inte de viktiga 
fördelar som finns med att denna person, dvs. säkerhetsskydds-
chefen, är direkt underställd verksamhetsutövarens chef. Vi föreslår 
därför att paragrafen ska innehålla en bestämmelse som går ut på att 
säkerhetsskyddschefens ansvar inte får delegeras. En annan sak är att 
det naturligtvis måste vara möjligt att delegera olika arbetsuppgifter 
på säkerhetsskyddsområdet till andra än säkerhetsskyddschefen. 

6.7 En första kontrollstation – särskild 
säkerhetsbedömning och egen 
lämplighetsprövning 

Förslag: Det införs i säkerhetsskyddslagen bestämmelser om 
vissa åligganden för den som bedriver säkerhetskänslig verksam-
het och som avser att inleda ett förfarande som kräver säkerhets-
skyddsavtal. Bestämmelserna motsvarar delvis 2 kap. 6 § nya 
säkerhetsskyddsförordningen. Innan förfarandet inleds ska verk-
samhetsutövaren genom en särskild säkerhetsbedömning identi-
fiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säker-
hetskänslig verksamhet i övrigt som den utomstående parten kan 
få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. Med utgångspunkt 
i den särskilda säkerhetsbedömningen och övriga omständigheter 
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ska verksamhetsutövaren pröva om det planerade förfarandet är 
lämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt (lämplighetsprövning). 
Den särskilda säkerhetsbedömningen och lämplighetsprövningen 
ska dokumenteras. Kravet på särskild säkerhetsbedömning enligt 
den nya bestämmelsen har ett bredare tillämpningsområde än 
bestämmelsen i nya säkerhetsskyddsförordningen. Det uttryckliga 
kravet på lämplighetsprövning är nytt.  

Det införs ett uttryckligt krav på att det planerade förfarandet 
inte får inledas om lämplighetsprövningen leder till bedömningen 
att det är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt.  

 
Vi övergår nu till att diskutera förebyggande åtgärder som mer speci-
fikt tar sikte på utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig 
verksamhet och andra förfaranden som medför att säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter och i övrigt säkerhetskänslig verksamhet 
exponeras för någon utomstående aktör. I det här avsnittet över-
väger vi vilka skyldigheter som bör åligga den verksamhetsutövare 
som överväger att utkontraktera en viss del av sin säkerhetskänsliga 
verksamhet, eller på något annat sätt involvera någon utomstående 
aktör på ett sådant sätt att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet exponeras. 

6.7.1 Lämpligheten måste prövas 

En grundpelare i säkerhetsskyddslagstiftningen är att det är verk-
samhetsutövaren som bär ansvaret för säkerhetsskyddet. I det måste 
det enligt vår mening ligga ett krav på att verksamhetsutövare noga 
analyserar och bedömer om en viss utkontraktering eller annat för-
farande som innebär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller säkerhetskänslig verksamhet i övrigt exponeras för utomstå-
ende är lämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt.  

Utkontraktering är ett typexempel på en situation som ofta inne-
bär en sådan exponering som nyss sagts och som därför aktualiserar 
ett behov av lämplighetsprövning. Det är av yttersta vikt att fördel-
arna med ett visst förfarande ställs mot de sårbarheter och skador 
för Sveriges säkerhet som förfarandet kan innebära. I vissa fall kan 
dessa hanteras genom ett väl formulerat säkerhetsskyddsavtal, där 
det klargörs vad motparten måste göra för att leva upp till kraven på 
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säkerhetsskydd. I andra fall kan man inte genom ens ett optimalt 
utformat säkerhetsskyddsavtal motverka de säkerhetsskyddsproblem 
som uppstår genom en utkontraktering. Det kan t.ex. handla om 
utkontraktering av kritisk verksamhet till ett land som inte har ingått 
en överenskommelse med Sverige om säkerhetsskydd och där det 
inte är meningsfullt att göra en säkerhetsprövning av personal som 
ska få del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

Av det sagda följer att en av de första frågor som en verksamhets-
utövare måste ställa sig när man överväger en utkontraktering är om 
det över huvud taget är lämpligt att utkontraktera den aktuella delen 
av verksamheten. Som vi har konstaterat tidigare kan det finnas verk-
samheter som av säkerhetsskyddskäl aldrig bör utkontrakteras. 

Det som har anförts om utkontraktering gör sig till stor del gäll-
ande även i fråga om andra förfaranden där utomstående involveras 
i den säkerhetskänsliga verksamheten, t.ex. andra slags upphand-
lingar, upplåtelser och samarbeten av olika slag. Den verksamhets-
utövare som planerar ett sådant förfarande måste alltså i ett tidigt 
skede ställa sig frågan om förfarandet är lämpligt från säkerhets-
skyddssynpunkt. 

Upphandlingslagstiftningen måste beaktas från början 

När det är fråga om ett planerat förfarande för vilken regleringen om 
offentlig upphandling kan vara tillämplig, måste den myndighet som 
planerar förfarandet beakta upphandlingslagstiftningen redan från 
början. Upphandlingslagstiftningen måste alltså beaktas inom ramen 
för den lämplighetsprövning som ska göras. Upphandlingslagstift-
ningen är i de flesta fall tillämplig när det gäller myndigheters an-
skaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. Detta innebär 
bl.a. att någon av upphandlingslagarna normalt ska tillämpas vid en 
utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet och många andra 
anskaffningar. Vid bedömningen av om en tänkt upphandling är 
lämplig är det viktigt att verksamhetsutövaren redan från början tar 
ställning till vad upphandlingslagstiftningen kan innebära i fråga om 
möjligheten för verksamhetsutövaren att styra över vem man ska 
sluta avtal med och i övrigt ställa upp de krav som behövs för att 
upprätthålla säkerhetsskyddet. Verksamhetsutövaren måste då börja 
med att ta ställning till om upphandlingslagstiftningen är tillämplig 
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och i så fall vilken av upphandlingslagarna som kan komma att 
tillämpas. En del i denna bedömning är ett ställningstagande till om 
den aktuella upphandlingen träffas av något undantag som innebär 
att upphandlingsreglerna eller vissa av dem inte gäller. Vi har över-
siktligt redogjort för regelverket och undantagsbestämmelserna i 
avsnitt 6.3.3.  

För att man ska kunna bedöma vilka bestämmelser som gäller för 
den aktuella upphandlingen, och om upphandlingen är lämplig, är 
det nödvändigt att redan när en upphandling planeras noggrant bes-
kriva vad upphandlingen avser – t.ex. vilken verksamhet som ska 
utkontrakteras – och vilka krav som måste ställas på leverantören 
samt i vilket skede kraven ska ställas. Det kan exempelvis vara krav 
på säkerhetsskyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder, företagets och perso-
nalens lämplighet från säkerhetsskyddssynpunkt, att kunna kontrollera 
säkerhetsskyddskraven, internationellt åtagande om säkerhetsskydd, 
att skapad information eller immaterialrätter kan återtas när 
kontraktet avslutats, leverans eller support inom viss tid, att leveran-
tören själv ska utföra verksamheten, personalens kompetens, att endast 
viss personal ska ta del av vissa uppgifter, att verksamheten ska vara 
etablerad i Sverige på grund av någon identifierad omständighet 
m.m. I bedömningen måste man också pröva vilka krav som går att 
ställa med hänsyn till upphandlingslagstiftningens regler om propor-
tionalitet, icke-diskriminering och transparens.  

Det är först när samtliga krav på säkerhetsskydd har identifierats 
som det är möjligt att göra en bedömning av om en utkontraktering 
eller annan anskaffning kan komma att undantas från upphandlings-
lagstiftningen, exempelvis för att skyddet av Sveriges väsentliga 
säkerhetsintressen inte kan säkerställas om upphandlingen eller pro-
jekttävlingen genomförs enligt upphandlingslagstiftningen. Det är 
viktigt att framhålla här att den bedömning som verksamhetsutöva-
ren själv gör i någon mån är preliminär, eftersom den kan komma att 
överprövas av domstol, som kan göra en annan bedömning. En sådan 
prövning kan ske i en överprövningsprocess där domstolen kan 
komma till slutsatsen att ett annat förfarande ska användas. Det kan 
också ske inom ramen för en skadeståndstalan där domstolen bedö-
mer att en leverantör har lidit skada till följd av att den upphandlande 
myndigheten inte har följt bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen.  
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Bedömningen måste göras tidigt 

När verksamhetsutövaren har identifierat samtliga krav som behöver 
ställas måste den första bedömningen vara om det över huvud taget 
är lämpligt att inleda det planerade förfarandet. Detta gäller oavsett 
om det är fråga om en utkontraktering eller något annat slags för-
farande där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller någon del 
av den säkerhetskänsliga verksamheten i övrigt exponeras förutom-
stående. Med andra ord måste verksamhetsutövaren bedöma om det 
är möjligt och lämpligt att uppställa de nödvändiga kraven på en 
leverantör eller annan motpart. Om detta inte är möjligt eller lämp-
ligt, oavsett om detta beror på upphandlingslagstiftningen eller av 
någon annan anledning, bör verksamhetsutövaren naturligtvis inte 
inleda det planerade förfarandet.  

Det är viktigt att frågan om det planerade förfarandets lämplighet 
prövas redan i det första skedet och inte kommer som en eftertanke 
när beslutet att inleda förfarandet redan är fattat. Detta gäller i 
synnerhet i fråga om myndigheters utkontrakteringar och andra 
slags upphandlingar. Det kan nämligen av såväl rättsliga och ekono-
miska som praktiska skäl vara svårt att backa när man väl har påbörjat 
en upphandling. Ett exempel på problem som kan uppstå är att en 
avbruten upphandling i vissa fall kan leda till skadeståndskrav. Ett 
annat problem är att verksamhetsutövaren inför en utkontraktering 
kan ha försatt sig i en situation där inga lämpliga handlingsalternativ 
återstår, t.ex. för att man har frånhänt sig de resurser som skulle 
behövas för att man själv skulle kunna bedriva verksamheten. En 
verksamhetsutövare kan alltså hamna i ett läge där man varken kan 
bedriva verksamheten själv eller utkontraktera den. Det sistnämnda 
fallet illustreras av de problem som aktualiserades i fallet med Trans-
portstyrelsens utkontraktering av it-drift (Ds 2018:6 s. 187 och 188). 

I avsnitt 6.6 föreslår vi att säkerhetsskyddschefen ska leda och 
samordna säkerhetsskyddsarbetet samt rapportera till organisatio-
nens högsta chef. Genom detta förslag skapas det enligt vår mening 
bättre förutsättningar för att frågor om säkerhetsskydd aktualiseras 
i ett tidigt skede av de förfaranden som planeras.  
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6.7.2 Det behövs ytterligare åtgärder för att skapa garantier 
för att lämpligheten prövas 

Trots vikten av en tidig och noggrann analys av om en utkontrak-
tering är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt visar vår kartlägg-
ning att det inte sällan brister just på denna punkt. Det är alltså 
vanligt att verksamhetsutövaren inte tycks ha gjort någon analys av 
om en utkontraktering är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, 
eller att analysen är bristfällig (problem nr 3). Detta är ett allvarligt 
problem som enligt vår bedömning kräver förebyggande åtgärder. 
I enlighet med våra resonemang i avsnitt 6.5 är det lika viktigt att det 
sker en lämplighetsprövning vid andra slags upphandlingar, avtal, 
samarbeten och samverkan där utomstående involveras i den säker-
hetskänsliga verksamheten. 

När det gäller statliga myndigheters upphandlingar finns det 
redan vissa regler på området, som har införts i avvaktan på våra 
förslag. I 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen har det nyligen 
införts bestämmelser som innebär att det i vissa fall finns en skyl-
dighet för verksamhetsutövaren att göra en särskild säkerhetsanalys 
och därefter samråda med Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen 
inför en upphandling. En något omarbetad bestämmelse på samma 
tema finns också i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen (se 
avsnitt 6.3.2). Det framgår av den promemoria som låg till grund för 
bestämmelsen i gamla säkerhetsskyddsförordningen att en lämplig-
hetsanalys bör ingå som ett led i den särskilda säkerhetsanalys som 
krävs enligt bestämmelsen (Skärpt kontroll av statliga myndigheters 
utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet, 
Ju 2017/07544/L4 s. 27). Detta framgår dock inte uttryckligen av 
bestämmelsen, varför det får anses något oklart vad som åligger de 
statliga myndigheterna i detta avseende. Något klargörande har inte 
skett i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen. Det förfarande 
som föregår samrådet, dvs. särskild säkerhetsanalys, kallas i den nya 
bestämmelsen för särskild säkerhetsbedömning. 

Den nuvarande regleringen kan skärpas men inte försvagas 

Mot bakgrund av att vårt uppdrag är att överväga en förstärkning av 
de förebyggande åtgärderna vid bl.a. utkontraktering kan det enligt 
vår mening inte komma i fråga att lämna förslag som är mindre 
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långtgående än de bestämmelser som redan gäller. Det bör alltså även 
i fortsättningen gälla ett krav på att statliga myndigheter gör en 
särskild säkerhetsbedömning inför vissa säkerhetsskyddade upphand-
lingar. Frågan är således enbart om reglerna ska skärpas i något av-
seende eller få ett bredare tillämpningsområde. 

6.7.3 Kravet på särskild säkerhetsbedömning bör utvidgas 

En förutsättning för att en verksamhetsutövare ska kunna göra en 
välgrundad bedömning av om ett visst planerat förfarande är lämp-
ligt från säkerhetsskyddssynpunkt är att verksamhetsutövaren har 
kunskap om bl.a. vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som 
den tänkta motparten kan komma att få tillgång till. Det har därför 
stor betydelse i vilken omfattning det gäller en skyldighet att göra 
en särskild säkerhetsbedömning (jfr 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
förordningen). 

Alla verksamhetsutövare bör omfattas 

En första fråga är om fler verksamhetsutövare än i dag bör omfattas 
av kravet på särskild säkerhetsbedömning. De nuvarande och kom-
mande bestämmelserna om särskild säkerhetsanalys respektive säker-
hetsbedömning gäller enbart för statliga myndigheters upphandlingar 
i vissa fall. Med hänsyn till att enskilda aktörer i relativt stor om-
fattning bedriver säkerhetskänslig verksamhet, och med hänsyn till 
att säkerhetskänslig verksamhet även bedrivs i kommuner och lands-
ting, anser vi att även den typen av verksamhetsutövare bör omfattas 
av bestämmelser om särskild säkerhetsbedömning. Dessa bör alltså 
gälla för alla verksamhetsutövare för vilka säkerhetsskyddslagen gäller. 

Särskild säkerhetsbedömning bör göras i alla fall där det krävs 
säkerhetsskyddsavtal 

Härefter måste man ringa in precis vilka slags förfaranden en regler-
ing om särskild säkerhetsbedömning bör omfatta. Som vi redan 
konstaterat kan det knappast komma i fråga att införa bestämmelser 
med ett snävare tillämpningsområde än vad som kommer att gälla 
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enligt nya säkerhetsskyddsförordningen. Det kan knappast heller 
anföras några sakliga skäl för en sådan inskränkning. Tvärtom finns 
det enligt vår mening starka skäl som talar för att reglerna får ett 
bredare tillämpningsområde än de får enligt nya säkerhetsskydds-
förordningen.  

Skälen för att ge reglerna ett bredare tillämpningsområde är till 
stor del desamma som har anförts i kapitel 5 till stöd för en utvidgad 
skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal. Vi har återgett dessa i av-
snitt 6.5 och där lagt fram dem som argument för att inte begränsa 
våra överväganden om förebyggande åtgärder till enbart utkontrak-
tering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Skälen gör sig 
gällande även här. Vi menar alltså att det som i första hand avgör om 
det finns ett behov av en särskild säkerhetsbedömning är om ett visst 
förfarande innebär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller 
säkerhetskänslig verksamhet i övrigt kan exponeras för någon utom-
stående. Detta kriterium har betydligt större praktisk betydelse än 
hur ett visst förfarande rubriceras rättsligt. Med hänsyn till detta 
anser vi, i likhet med vad vi kommit fram till i kapitel 5, att be-
stämmelserna bör frigöras från kopplingen till upphandling. De bör 
inte heller begränsas till utkontraktering eller upplåtelse av säker-
hetskänslig verksamhet. I stället anser vi att skyldigheten bör knytas 
till om förfarandet innebär en exponering av säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet i övrigt för någon 
utomstående. Detta innebär att reglerna som utgångspunkt kan 
knytas till den reglering som vi i kapitel 5 föreslår om skyldighet att 
ingå säkerhetsskyddsavtal. 

Skyldigheten bör inte kopplas till förvaring av vissa uppgifter  
eller tillgång till vissa informationssystem 

Enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen 
gäller kravet på särskild säkerhetsbedömning om upphandlingen 
omfattas av ett krav på säkerhetsskyddsavtal och leverantören kan få 
tillgång till eller möjlighet att förvara uppgifter i säkerhetsskydds-
klassen hemlig eller högre utanför myndighetens lokaler, eller leve-
rantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem 
utanför myndighetens lokaler och obehörig åtkomst till systemen 
kan medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Frågan är om dessa 
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krav ska föras över till den reglering som vi nu diskuterar, eller om 
tillämpningsområdet ska breddas. 

Det bör till att börja med beaktas att bestämmelserna i nya 
säkerhetsskyddsförordningen inte bara innebär ett krav på en särskild 
säkerhetsbedömning. Till denna skyldighet har man också kopplat en 
skyldighet att samråda med en tillsynsmyndighet, och befogenheter 
för denna tillsynsmyndighet att utfärda förelägganden och dessutom 
förbjuda den planerade upphandlingen i vissa fall. Det handlar alltså 
om betydligt mer långtgående skyldigheter och om kraftfulla möj-
ligheter till ingripanden. Det vi nu diskuterar är enbart krav på en 
egen särskild säkerhetsbedömning. Det framstår då varken som 
nödvändigt eller lämpligt att begränsa tillämpligheten på det sätt 
som gjorts i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen.  

Vi anser för vår del att alla typer av upphandlingar, samarbeten 
och liknande förfaranden som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal 
enligt våra förslag i kapitel 5 potentiellt kan medföra negativa konse-
kvenser för Sveriges säkerhet. Det är då inte avgörande var uppgifter 
t.ex. förvaras, även om sårbarheterna typiskt sett kan vara större när 
utomstående får tillgång till eller möjlighet att förvara uppgifter 
utanför verksamhetsutövarens lokaler. Vidare är de åligganden som 
följer av bestämmelser om särskild säkerhetsbedömning inte särskilt 
betungande. Det framstår därför inte som orimligt att bestämmel-
serna träffar relativt brett. Vi anser följaktligen att kravet på särskild 
säkerhetsbedömning inte bör begränsas till fall där t.ex. en leverantör 
kan få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller säkerhetskänsliga informationssystem utan-
för verksamhetsutövarens lokaler.  

Skyldigheten bör inte begränsas till uppgifter i de två högsta 
säkerhetsskyddsklasserna 

Det anförda talar också för att det inte är lämpligt att begränsa 
bestämmelserna till uppgifter i de två högsta säkerhetsskyddsklasserna 
på det sätt som gjorts i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen. 
En sådan begränsning innebär att bara en relativt liten del av alla 
upphandlingar m.m. kommer att omfattas av regleringen. Detta är 
enligt vår mening inte önskvärt, eftersom det inte kan förväntas leda 
till den allmänna förbättring av säkerhetsskyddsarbetet i samband 
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med bl.a. utkontraktering som behövs. Frågan är då om bestämmel-
sen i stället ska begränsas på samma sätt som bestämmelsen om 
säkerhetsskyddsavtal – dvs. att den nedre gränsen för tillämplighet 
går vid uppgifter i den näst lägsta säkerhetsskyddsklassen. Alterna-
tivet skulle vara att det inte finns någon begränsning alls i fråga om 
säkerhetsskyddsklass och att även uppgifter i den lägsta säkerhets-
skyddsklassen får omfattas.  

En lösning som går ut på att man fullt ut kopplar bestämmelsen 
till skyldigheten ingå ett säkerhetsskyddsavtal framstår som mest 
konsekvent med systemet i övrigt. Det bör också beaktas att regler-
ingen innebär en viss belastning för verksamhetsutövarna och 
därmed kan vara kostnadsdrivande. I de fall säkerhetsskyddsavtal ska 
ingås måste verksamhetsutövaren under alla förhållanden göra en 
analys av vilken exponering som kommer att ske av uppgifter i säker-
hetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller i övrigt av säker-
hetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse. Det innebär alltså 
inte något egentligt merarbete om detta krav anges uttryckligen. 
Skillnaden blir i den delen endast att det tillkommer ett uttryckligt 
krav på dokumentation.  

Vår bedömning 

Vid en avvägning anser vi att skälen överväger för att man fullt ut 
kopplar regleringen om särskild säkerhetsbedömning till kravet på 
att ingå säkerhetsskyddsavtal, så som detta har formulerats i våra 
förslag i kapitel 5. En sådan lösning innebär att alla som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet måste göra en särskild säkerhetsbedöm-
ning innan de inleder en upphandling, ingår ett avtal eller påbörjar 
en samverkan eller ett samarbete som innebär att den utomstående 
parten kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre. Samma skyldighet 
bör gälla om förfarandet i övrigt avser eller kan ge den utomstående 
parten tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande bety-
delse för Sveriges säkerhet. Skyldigheten gäller då med undantag för 
sådan samverkan och sådana samarbeten som inte omfattas av kravet 
på säkerhetsskyddsavtal. 
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Den särskilda säkerhetsbedömningen ska dokumenteras 

Det bör även i fortsättningen gälla ett krav på att den särskilda säker-
hetsbedömningen ska dokumenteras. 

6.7.4 Det bör införas ett uttryckligt krav 
på lämplighetsprövning 

I enlighet med vår bedömning att det behövs ytterligare garantier för 
att lämplighetsprövningen görs, finns det starka skäl att överväga om 
det bör gälla ett uttryckligt krav på verksamhetsutövaren att göra en 
sådan prövning i vissa situationer. Vi anser att en sådan regel, i 
kombination med kravet på särskild säkerhetsbedömning, skulle 
förstärka principen om att det är verksamhetsutövaren själv som bär 
ansvaret för säkerhetsskyddet och att detta gäller även när man över-
väger att utkontraktera en viss verksamhet eller på något annat sätt 
involvera utomstående i verksamheten.  

En bestämmelse som ställer krav på verksamhetsutövaren att noga 
pröva lämpligheten och att avstå från en ett planerat förfarande om 
det är olämpligt, innebär vidare att vikten av säkerhetsskydd i 
samband med exempelvis utkontraktering lyfts fram. Detta är vik-
tigt inte minst eftersom frågor om säkerhetsskydd enligt vår kart-
läggning ofta är eftersatta och av ledningen uppfattas som broms-
klossar för en önskad åtgärd snarare än som centrala frågor. Det kan 
ge verksamhetsutövarens säkerhetsfunktion ”råg i ryggen” och ett 
tydligare stöd för att motsätta sig en utkontraktering eller någon 
annan åtgärd som kanske är önskvärd av andra skäl, men olämplig 
med hänsyn till säkerhetsskyddet. För myndigheter och andra verk-
samhetsutövare blir det tydligare att kraven på effektiv resurs-
användning måste balanseras mot säkerhetsskyddets krav. 

Det finns vidare resursskäl som talar för bestämmelser av det nu 
diskuterade slaget. Såväl den nuvarande som den kommande reg-
leringen om förfarandet vid vissa säkerhetsskyddade upphandlingar 
bygger på att en tillsynsmyndighet ska kopplas in genom ett samråds-
förfarande. Förutom att det kan uppfattas som att huvudansvaret lyfts 
från verksamhetsutövaren, är det också viktigt att tillsynsmyndig-
heterna inte belastas i onödan. En eventuell formell samrådsskyldig-
het bör alltså enligt vår bedömning inte träda in förrän efter det att 

253



SOU 2018:82 Utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet... 

211 

verksamhetsutövaren har gjort en noggrann analys av sina skydds-
värden och behovet av säkerhetsskydd och, utifrån den analysen och 
andra relevanta faktorer, kommit fram till bedömningen att det är 
lämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt att inleda en utkontraktering 
eller att annat förfarande som kan innebära exponering av säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet i 
övrigt. Vi återkommer till frågan om samrådsskyldighet i avsnitt 6.8. 

Med hänsyn till det anförda föreslår vi att det införs bestämmel-
ser där det anges att den särskilda säkerhetsbedömningen ska följas 
av en prövning av om ett planerat förfarande är lämpligt från säker-
hetsskyddssynpunkt. Prövningen bör göras med utgångspunkt i den 
särskilda säkerhetsbedömningen och övriga omständigheter. För-
farandet bör kallas för lämplighetsprövning. Om prövningen leder till 
bedömningen att förfarandet inte är lämpligt, bör det uttryckligen 
framgå av regleringen att verksamhetsutövaren ska avstå från att in-
leda förfarandet.  

Det bör råda ett krav på att lämplighetsprövningen 
dokumenteras 

För att man i efterhand ska kunna kontrollera vilka analyser och 
bedömningar som gjorts bör det krävas att inte bara den särskilda 
säkerhetsbedömningen utan också lämplighetsprövningen dokumen-
teras. 

6.7.5 Reglerna bör omfatta hela det planerade förfarandet 

För att reglerna om särskild säkerhetsbedömning och lämplighets-
prövning ska fylla sin funktion och samtidigt inte bli för betungande 
bör de omfatta samtliga moment i det planerade förfarandet som 
medför en skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal. Därmed behö-
ver verksamhetsutövaren i ett tidigt skede identifiera vilka moment 
i det planerade förfarandet som resulterar i sådan exponering att 
bestämmelsen om säkerhetsskyddsavtal aktualiseras. 

Om det är fråga om offentlig upphandling kan säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet 
exponeras under såväl upphandlingsprocessen som efter att affärs-
avtalet ingåtts. Verksamhetsutövaren behöver då inkludera båda dessa 
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moment i den särskilda säkerhetsbedömningen och i lämplighets-
prövningen.  

6.7.6 Reglerna förebygger mer än ett problem 

Vår bedömning är att regler om särskild säkerhetsbedömning och 
lämplighetsprövning kan förebygga både det som vi har kallat pro-
blem 2, dvs. att verksamhetsutövare har bristande kunskap om de 
egna skyddsvärdena och det som vi har kallat problem 3, dvs. brist-
ande lämplighetsprövning. De kan också motverka att lämplighets-
prövningen görs för sent i processen, med alla de konsekvenser som 
detta kan medföra.  

6.7.7 Reglerna bör föras in i ett nytt kapitel 
i säkerhetsskyddslagen 

Bestämmelser med den innebörd som vi förordar innebär åligganden 
för enskilda och kommuner och måste därför finnas i lag (8 kap. 2 § 
regeringsformen). Några regler om särskild säkerhetsbedömning 
behöver då inte finnas i säkerhetsskyddsförordningen. 

Som framgår längre fram i detta kapitel och även av kapitel 7 
föreslår vi, utöver skyldigheten att göra en särskild säkerhetsbedöm-
ning och lämplighetsprövning, ett relativt omfattande regelverk om 
bl.a. samrådsskyldighet och möjligheter att ingripa i planerade och 
pågående förfaranden. Bestämmelserna passar enligt vår mening inte 
särskilt väl in i något av de befintliga kapitlen i nya säkerhetsskydds-
lagen. Vi förordar därför att det införs ett nytt kapitel, kallat 2 a kap. 
Skyldigheter och befogenheter i samband med vissa förfaranden. 

6.8 En andra kontrollstation – samråd, 
förelägganden och förbud 

Förslag: I 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen finns det 
bestämmelser om krav på samråd inför vissa av statliga myndig-
heters upphandlingar och en möjlighet för Säkerhetspolisen eller 
Försvarsmakten att meddela förelägganden eller besluta att upp-
handlingen inte får genomföras. Bestämmelser om krav på samråd, 
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föreläggande och förbud förs i stället in i nya säkerhetsskydds-
lagen. Samtidigt breddas tillämpningsområdet. Enligt bestämmel-
serna åläggs alla verksamhetsutövare att samråda med tillsynsmyn-
digheten innan vissa typer av förfaranden inleds. Skyldigheten gäller 
om det planerade förfarandet innebär krav på säkerhetsskydds-
avtal, och 

1. innebär att den utomstående parten kan få tillgång till eller 
möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre utanför verksamhets-
utövarens lokaler,  

2. utgör en upplåtelse som kan ge den utomstående parten till-
gång till säkerhetskänslig verksamhet i övrigt av motsvarande 
betydelse för Sveriges säkerhet, eller 

3. ger den utomstående parten tillgång till informationssystem 
utanför verksamhetsutövarens lokaler och åtkomst till systemen 
kan medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 

 
Tillsynsmyndigheten får under samrådet förelägga verksamhets-
utövaren att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och de 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Om ett 
föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att 
det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssyn-
punkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten 
besluta att verksamhetsutövaren inte får genomföra det planerade 
förfarandet. Ett föreläggande eller förbud får bara beslutas om 
skälen för åtgärden uppväger den skada eller annan olägenhet som 
åtgärden medför för allmänna eller enskilda intressen.  

Förvaltningslagen (2017:900) gäller för handläggningen, även 
hos Säkerhetspolisen. Under förfarandet om samråd, förelägg-
ande och förbud tillämpar tillsynsmyndigheterna dock inte delar 
av förvaltningslagens bestämmelser om försenad handläggning.  

Om samrådet inte utmynnar i ett förbud för verksamhets-
utövaren att gå vidare med förfarandet ska ärendet avslutas med 
ett beslut om att samrådet avslutas. 

Om förutsättningarna för samrådsskyldighet är uppfyllda får 
även tillsynsmyndigheten ta initiativ till samråd. Bestämmelserna 
om föreläggande och förbud gäller även då. 
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Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut om förelägg-
ande ska gälla omedelbart. 
 
Bedömning: Överlämnande av sekretessbelagda uppgifter till till-
synsmyndigheten inom ramen för samrådet omfattas av reglerna 
om nödvändigt utlämnande i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Eftersom bestämmelserna i 10 kap. 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen tillgodoser behovet av skydd för känsliga upp-
gifter i samrådsärendet finns det inte anledning att inskränka 
reglerna om partsinsyn och kommunikation. Utrymmet för att 
utelämna beslutsmotiveringar är tillräckligt för att skydda käns-
liga uppgifter i samrådsärendet.  

Som vi har konstaterat i avsnitt 6.7 är det verksamhetsutövaren som 
har ansvaret för att noggrant analysera om det är lämpligt att inleda 
ett visst förfarande som innebär en exponering av säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet, 
och i så fall vilka villkor som bör gälla för denna i fråga om säker-
hetsskydd. 

6.8.1 Det bör finnas en samrådsskyldighet och en möjlighet 
att meddela förelägganden eller förbjuda vissa 
förfaranden 

Den 1 april 2018 infördes det i 16 a § gamla säkerhetsskyddsförord-
ningen bestämmelser som bl.a. syftar till att motverka de problem 
som nyss beskrivits. Bestämmelserna, som vi har beskrivit i av-
snitt 6.3.2, handlar inte bara om utkontraktering, utan gäller vid 
statliga myndigheters upphandling generellt. Utöver ett krav på en 
särskild säkerhetsanalys i vissa fall, innebär bestämmelserna ett krav 
på att den upphandlande myndigheten samråder med Försvarsmakten 
eller Säkerhetspolisen, beroende på vilken av dessa myndigheter som 
har tillsynsansvaret. Tillsynsmyndigheten får vidare förelägga myn-
digheten att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och de före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Om ett sådant 
föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att 
säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare 
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åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att myndigheten inte 
får genomföra upphandlingen. 

Motsvarande regler om samråd, förelägganden och förbud finns i 
2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen, som träder i kraft den 
1 april 2019. En skillnad är att de nya reglerna bara gäller för upp-
gifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre. Vidare anges att 
bestämmelserna även ska tillämpas i fall där leverantören kan få 
tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem utanför myndig-
hetens lokaler och obehörig åtkomst till systemen kan medföra 
allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Begreppet särskild säkerhets-
analys här där ersatts med särskild säkerhetsbedömning. 

Av beskrivningen i det föregående har framgått att det redan i 
gällande rätt, och i den kommande regleringen, finns en kontroll-
station, som i vissa fall träder in när en statlig myndighet har för 
avsikt att inleda en säkerhetsskyddad upphandling. Även med beakt-
ande av vårt förslag i avsnitt 6.7 om ett förtydligat ansvar för verk-
samhetsutövaren själv att pröva lämpligheten, är det vår bedömning 
att det också i fortsättningen behövs bestämmelser av ett sådant slag, 
dvs. bestämmelser som skapar ytterligare garantier för att planerade 
upphandlingar är lämpliga och omgärdas av ett tillräckligt säkerhets-
skydd. Med tanke på att bestämmelserna i den gamla säkerhets-
skyddsförordningen nyligen har införts och har föregåtts av ett 
remitteringsförfarande, och att införandet av reglerna har krävt att 
Försvarsmakten och Säkerhetspolisen anpassar sin organisation för 
att kunna leva upp till kraven på samrådsförfarande, är det en rimlig 
utgångspunkt att bestämmelserna i stora drag bör bygga på den ord-
ning som redan gäller. Vi anser också att detta är lämpligt utifrån de 
problem som vi har identifierat i vår kartläggning. 

Vår bedömning är alltså att det i vissa fall bör gälla en andra 
kontrollstation, som innebär krav på ett samrådsförfarande, att det 
bör finnas en möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren att vidta 
åtgärder och – ytterst – att besluta om att det planerade förfarandet 
inte får genomföras. Det finns dock flera frågor som måste besvaras. 
Dessa måste vidare ses i ljuset av våra övriga förslag, och i synnerhet 
förslagen som gäller en utvidgad skyldighet att ingå säkerhets-
skyddsavtal (se kapitel 5). 

Eftersom vårt uppdrag handlar om att stärka skyddet kan det inte 
bli fråga om att begränsa räckvidden av de bestämmelser som redan 
gäller, utan enbart om att utvidga eller skärpa dessa. 
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6.8.2 Bestämmelserna bör inte bara avse upphandlingar 

Vi har både i kapitel 5 och tidigare i detta kapitel gjort bedömningen 
att behovet av förebyggande åtgärder inte är begränsat till utkon-
traktering och upplåtelse och inte heller till upphandlingar och andra 
anskaffningar. Bedömningen gör sig gällande även i fråga om regler 
om krav på samråd, förelägganden och förbud. Vår uppfattning är 
alltså att andra förfaranden kan vara väl så säkerhetskänsliga som en 
säkerhetsskyddad upphandling och att det i vissa sådana fall kan 
finnas ett behov av sådana bestämmelser som nu diskuteras. Bestäm-
melserna bör alltså inte vara begränsade till utkontraktering och 
upplåtelse, och inte heller till upphandling. I stället anser vi det 
lämpligt, och mest konsekvent med våra förslag i övrigt, att de som 
utgångspunkt kan träffa alla de typer av avtal och samverkan m.m. 
som kan omfattas av ett krav på säkerhetsskyddsavtal i enlighet med 
vad vi föreslagit i kapitel 5. Vi anser med andra ord att reglerna bör 
kunna träffa såväl upphandlingar och avtal av vilket slag som helst, 
som samarbeten och samverkan av olika slag. Sådan myndighets-
samverkan m.m. som vi föreslår ska vara undantagen från kravet på 
säkerhetsskyddsavtal, bör i konsekvens med förslagen i kapitel 5 
också vara undantagna från bestämmelser om krav på samråd m.m. 

Vårt ställningstagande avser enbart frågan om vilka typer av för-
faranden som bör kunna omfattas av regleringen. Det gäller alltså 
inte frågan om vilka som bestämmelserna ska gälla för och inte heller 
vilka ytterligare villkor som ska vara uppfyllda – t.ex. i fråga om 
exponering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter – för att de 
ska tillämpas. Vi tar upp dessa frågor i det följande. 

6.8.3 Alla verksamhetsutövare bör omfattas 

Regleringen om samråd m.m. i såväl gamla som nya säkerhets-
skyddsförordningen riktar sig enbart till statliga myndigheter. Vi 
kan dock inte se att en sådan begränsning är sakligt motiverad. 
Tvärtom framstår behovet av en samrådsskyldighet och ytterst en 
möjlighet att förhindra vissa förfaranden som innebär en exponering 
av exempelvis säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som minst lika 
stort när det är fråga om enskilda verksamhetsutövare, kommuner 
och landsting. Förhållanden som talar för att den andra kontroll-
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stationen bör omfatta alla verksamhetsutövare under nya säkerhets-
skyddslagen kan t.ex. vara spänningsförhållandena mellan säkerhets-
skydd och företagsekonomiska respektive regionalpolitiska överväg-
anden. En ordning där alla typer av verksamhetsutövare omfattas 
stämmer också bäst med hur säkerhetsskyddsregleringen numera är 
uppbyggd i övrigt och med våra övriga förslag.  

Starka skäl talar därför för att regleringen utsträcks så att alla 
verksamhetsutövare som omfattas av säkerhetsskyddslagen träffas. 
En sådan förändring väcker frågor om skyddet för enskildas rättig-
heter. Vi har i avsnitt 3.6 redogjort för viss central reglering rörande 
bl.a. egendomsskydd. Frågan är om bestämmelser av det slag som vi 
nu diskuterar är förenliga med denna reglering. 

Mot bakgrund av de synnerligen tungt vägande intressen som 
talar för att man kraftfullt kan motverka olämpliga förfaranden som 
avser säkerhetskänslig verksamhet, är det vår sammantagna bedöm-
ning att ett krav på samråd, en möjlighet att utfärda förelägganden 
och – ytterst – förbud mot ett planerat förfarande, i och för sig utgör 
en godtagbar inskränkning av enskildas rättigheter. Emellertid förut-
sätter denna bedömning att regleringen omgärdas av lämpliga rätts-
säkerhetsgarantier och inte gäller i allt för bagatellartade fall. I annat 
fall kan det nämligen ifrågasättas om inskränkningen är propor-
tionerlig och i övrigt godtagbar. Vi återkommer till frågan om regler-
ingens närmare tillämpningsområde under nästa rubrik. En fördjupad 
analys av förhållandet till egendomsskyddet och näringsfriheten finns 
i avsnitt 6.13. 

Eftersom bestämmelserna innebär åligganden för enskilda och 
kommuner måste de meddelas i lag. De bör alltså tas in i nya säker-
hetsskyddslagen, i det nya 2 a kap. som vi föreslår ska införas (se 
avsnitt 6.7.7). 

6.8.4 Den andra kontrollstationen bör bara gälla i vissa 
särskilt angelägna situationer 

Enligt bestämmelsen i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen 
gäller samrådsskyldigheten och möjligheten att meddela förelägg-
anden och ytterst förbjuda en viss upphandling enbart om leveran-
tören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre 
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utanför myndighetens lokaler, eller kan få tillgång till säkerhets-
känsliga informationssystem utanför myndighetens lokaler och 
obehörig åtkomst till systemen kan medföra allvarlig skada för Sveriges 
säkerhet. Villkoret ”allvarlig skada” överensstämmer med vad som 
krävs för att en uppgift ska placeras i säkerhetsskyddsklassen hemlig 
(2 kap. 5 § första stycket nya säkerhetsskyddslagen).  

Som vi har anfört i föregående avsnitt är det angeläget att utkon-
traktering och andra förfaranden som medför en exponering av 
exempelvis säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte sker om det 
är olämpligt. Detta gäller även om den skada som kan orsakas för 
Sveriges säkerhet inte är allvarlig. Samtidigt får systemet med sam-
råd, föreläggande och förbud inte bli alltför kostnadsdrivande för 
verksamhetsutövarna. Upphandlingar måste kunna göras utan onö-
dig fördröjning. Detsamma gäller givetvis andra typer av förfaranden 
som regleringen kan komma att träffa. Till saken hör också att 
särskilt möjligheten att förhindra ett planerat förfarande, t.ex. en 
utkontraktering eller anskaffning av annat slag, utgör en inskränk-
ning i verksamhetsutövarens möjlighet att disponera över sin egen-
dom. Ett förbud påverkar inte bara verksamhetsutövaren utan kan 
också ha stor ekonomisk betydelse för en tänkt motpart. Om 
reglerna görs tillämpliga på enskilda verksamhetsutövare – vilket vi 
har föreslagit i det föregående – får dessa aspekter särskild betydelse. 
Det anförda talar starkt för att bestämmelserna om samråd, före-
lägganden och förbud begränsas till de fall som kan identifieras som 
allra mest angelägna från säkerhetsskyddssynpunkt. 

Dessutom får bestämmelserna om samråd, förelägganden och 
förbud inte innebära en onödigt stor arbetsbelastning för myndig-
heterna som ska ansvara för samrådet. En stor ärendemängd kan leda 
till långa handläggningstider, vilket kan medföra stora nackdelar för 
verksamhetsutövarna. Om förfarandet blir alltför krävande, kan det 
dessutom leda till kostnader för de myndigheter som ansvarar för 
samrådet som är oproportionerliga i förhållande till nyttan med 
åtgärden. Även detta talar för att kravet på samråd bara bör gälla i de 
mest angelägna fallen. Vi diskuterar i det följande vad detta bör inne-
bära i praktiken. 

261



SOU 2018:82 Utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet... 

219 

Allvarlig skada är en lämplig nivå 

Vår bedömning är för det första att den reglering som finns i nya 
säkerhetsskyddsförordningen i fråga om nivån på den eventuella 
skadan, dvs. allvarlig skada, utgör en lämplig avvägning mellan de 
olika motstående intressena. Bestämmelserna om samråd, förelägg-
anden och förbud bör alltså endast gälla om den skada som kan upp-
stå är på denna nivå eller högre.  

Man bör i huvudsak behålla kopplingen till vissa uppgifter  
och informationssystem 

En annan fråga är om regleringen även i fortsättningen bör vara 
begränsad på det sätt som gjorts i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
förordningen eller om den ska utvidgas i något eller några avseenden.  

Den nuvarande regleringen 

Som har framgått tidigare omfattar regleringen i den nyss nämnda 
paragrafen två situationer. Det finns anledning att här uppehålla sig 
något kring regleringen i fråga om tillgång till vissa informations-
system. Begreppet informationssystem definieras i 1 kap. 5 § nya 
säkerhetsskyddsförordningen som ett system av sammansatt mjuk- 
och hårdvara som behandlar information. Däremot finns det ingen 
definition av vad som avses med ett säkerhetskänsligt informations-
system.  

Viss ledning vid tolkning av begreppet kan hämtas i förarbetena. 
Begreppet säkerhetskänsliga informationssystem används nämligen 
i propositionen till nya säkerhetsskyddslagen (prop. 2017/18:89 s. 70). 
Regeringen framhöll där att det fanns ett stort behov av att utöka 
skyddet för säkerhetskänsliga informationssystem, även om dessa 
inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det sägs vidare 
att det kan röra system som har ett högt skyddsvärde av andra skäl, 
t.ex. inom digital infrastruktur eller system för styrning av kraft-
försörjning. Vidare angavs att det även kan gälla uppgifter som inte 
är säkerhetsskyddsklassificerade men ändå bedöms som säkerhets-
känsliga. Resonemanget lades till grund för bedömningen att säker-
hetsskyddsåtgärden informationssäkerhet inte bara ska handla om 
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skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifters konfidentialitet, 
utan även ska förebygga skadlig inverkan på uppgifter och informa-
tionssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet, även om dessa 
inte utgör eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  

Med hänsyn till ordalydelsen och de redovisade förarbets-
uttalandena anser vi att bestämmelsen i 2 kap. 6 § första stycket 2 
nya säkerhetsskyddsförordningen måste tolkas på så sätt att den inte 
bara avser informationssystem som innehåller säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter, utan att den också träffar informationssystem 
som av annan anledning är säkerhetskänsliga. Det avgörande kri-
teriet för bestämmelsens tillämplighet torde då egentligen inte vara 
begreppet ”säkerhetskänsliga informationssystem” utan bedömningen 
att obehörig åtkomst till ett visst informationssystem kan medföra 
allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Annorlunda uttryckt kan man 
säga att begreppet ”säkerhetskänsliga informationssystem” saknar 
självständig betydelse såvitt vi kan förstå. 

Skäl som talar för att man behåller kopplingen till förvaring av  
och tillgång till vissa uppgifter och informationssystem 

Flera skäl kan anföras till stöd för att man behåller den begränsning 
som gäller enligt 2 kap. 6 § första stycket nya förordningen. Ett 
första skäl är att sådana situationer som omfattas av bestämmelserna 
typiskt sett framstår som förknippade med särskilda sårbarheter, 
eftersom det rör sig om fall där mycket känsliga uppgifter hanteras 
utanför verksamhetsutövarens kontroll. Just detta moment är van-
ligt förekommande vid utkontraktering av t.ex. it-drift, som är ett 
typexempel på sådana förfaranden som kan vara problematiska och 
som står i centrum för vårt uppdrag. Det är just i sådana situationer 
som aves i paragrafen som det kan finnas en möjlighet för exempelvis 
någon anställd hos en leverantör att sammanställa och bearbeta 
uppgifter ur en större uppgiftsmängd och därigenom få fram mycket 
känslig information. Uppgifter och informationssystem är över 
huvud taget särskilt utsatta för sårbarheter i de situationer som nu 
diskuteras, vilket kan anföras som ett skäl för att regleringen be-
gränsas till dessa fall.  

Ett annat skäl för att behålla de begränsningar som följer av 2 kap. 
6 § nya säkerhetsskyddsförordningen är att regleringen är ny och att 
det därför kan finnas anledning att först utvärdera dess effektivitet 
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innan man gör större ändringar än nödvändigt. Avgränsningen 
stämmer vidare delvis överens med den avgränsning som hittills gällt 
för ett krav på säkerhetsskyddsavtal på den högsta av tre nivåer, s.k. 
nivå 1-avtal, som innebär att leverantören hanterar och förvarar 
hemliga uppgifter i sina egna lokaler.14 Avgränsningen är således i 
linje med hur Säkerhetspolisen och Försvarsmakten hittills har be-
dömt vilka situationer som är särskilt känsliga från ett säkerhets-
skyddsperspektiv. Den omständigheten att vi föreslår att bestäm-
melserna utvidgas i andra avseenden, nämligen på så sätt att de träffar 
fler verksamhetsutövare och även andra förfaranden än upphand-
lingar, kan också mana till viss försiktighet.  

Ett tredje skäl är att vi lämnar andra förslag som motverkar 
riskerna i samband med bl.a. olika former av samarbeten och sam-
verkan, så som en utökad skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal 
(se kapitel 5) och en skyldighet att vissa fall avstå från förfaranden 
där utomstående involveras i den säkerhetskänsliga verksamheten 
om de är olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt (se avsnitt 6.7).  

Skäl som talar för ett bredare angreppsätt 

Samtidigt finns det också vissa skäl som talar för ett bredare an-
greppssätt. Den reglering som finns i 16 a § gamla säkerhetsskydds-
förordningen och som med vissa förändringar förs över till 2 kap. 6 § 
nya säkerhetsskyddsförordningen, bygger delvis på den gamla säker-
hetsskyddslagens tillämpningsområde och dess fokus på skydd för 
hemliga uppgifter. I den nya lagen har fokus breddats. Regleringen 
handlar där också i lika hög grad om skydd för säkerhetskänslig 
verksamhet oavsett om det där hanteras säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter. Bestämmelserna om säkerhetsskyddsavtal kommer således 
inte bara att gälla när en upphandling leder till att leverantören får 
del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på en viss nivå, utan 
också när denne får tillgång till i övrigt säkerhetskänslig verksamhet 
på motsvarande nivå. På motsvarande vis gäller de nya reglerna om 
säkerhetsprövning även personer som ska delta i säkerhetskänslig 
verksamhet. Bestämmelserna om placering i säkerhetsklass träffar 
inte bara personer som får del av säkerhetsskyddsklassificerade upp-

                                                                                                                                                          
14 Säkerhetspolisen (2009), Säkerhetsskyddad upphandling – en vägledning s. 12.  
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gifter utan även personer som till följd av sitt deltagande i verk-
samheten har möjlighet att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Ett 
bredare angreppssätt skulle därför kunna innebära att samrådsskyl-
digheten utsträcks till att även gälla alla situationer då utomstående 
får tillgång till i övrigt säkerhetskänslig verksamhet. Härigenom skulle 
inte enbart externa aktörer som utför arbete i informationssystem 
omfattas utan även andra former av utkontrakteringar t.ex. under-
hållsarbeten vid kärnkrafts-anläggningar och flygplatser. För att inte 
för många verksamheter ska omfattas av samrådsskyldigheten skulle 
bestämmelsen kunna begränsas till sådana åtgärder där en utom-
stående skulle kunna orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 
Systematiska skäl talar för en sådan utvidgning. Samtidigt skulle ett 
sådant angreppssätt innebära att fler verksamhetsutövare skulle bli 
skyldiga att samråda med tillsynsmyndigheterna. 

En begränsning till de situationer som tas upp i 2 kap. 6 § nya 
förordningen framstår inte som helt konsekvent med de principer 
som ligger till grund för nya säkerhetsskyddslagen, eftersom man 
inte får med alla situationer där det finns ett behov av skydd för den 
säkerhetskänsliga verksamheten. Första punkten i paragrafen hand-
lar nämligen enbart om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Den 
andra punkten, om säkerhetskänsliga informationssystem, avser dock 
inte bara sådana uppgifter utan också skydd för den säkerhets-
känsliga verksamheten i övrigt. Det bör också framhållas att skyddet 
enligt andra punkten inte bara avser konfidentialitet, utan också 
skydd för systemets tillgänglighet och riktighet.  

Avslutande diskussion och bedömning 

Sammantaget anser vi att övervägande skäl talar för att man i allt 
väsentligt bygger den nya regleringen på de begränsningar som 
framgår av 2 kap. 6 § första stycket nya säkerhetsskyddsförord-
ningen, såvitt gäller tillgång och förvaring av uppgifter och tillgång 
till vissa informationssystem. Vi anser att detta i huvudsak utgör en 
lämplig avvägning mellan behovet av förebyggande åtgärder i särskilt 
angelägna situationer, och intresset av att de myndigheter som ska 
svara för samrådet inte får en oproportionerligt stor ökning av sin 
arbetsbelastning. I kombination med våra övriga förslag tror vi att 
en reglering med detta innehåll kommer att utgöra en tillräckligt 
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kraftfull åtgärd för att komma till rätta med de flesta särskilt ange-
lägna situationer. Det finns dock en situation som kan falla utanför 
tillämpningsområdet och som bör diskuteras särskilt, nämligen vissa 
upplåtelser. Vi tar upp denna fråga under nästa rubrik.  

Vi återkommer därefter till frågor om hur regleringen bör utfor-
mas i detalj. 

Reglerna om samråd, föreläggande och förbud bör också gälla 
vid vissa upplåtelser 

Ett problem med avgränsningen i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskydds-
förordningen är att den många gånger inte träffar olika slags upp-
låtelser av egendom som används i säkerhetskänslig verksamhet. 
Begreppet upplåtelse har vi behandlat närmare i avsnitt 6.1. Det skulle 
t.ex. kunna handla om att en verksamhetsutövare tillåter någon utom-
stående aktör att arbeta i ett laboratorium där det bedrivs säker-
hetskänslig verksamhet, eller att verksamhetsutövaren hyr ut ett 
skyddsrum. I sådana fall handlar det ofta inte om att den utomstående 
får tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter utanför verksamhetsutövarens lokaler. Upplåtelsen faller då 
utanför tillämpningsområdet för 2 kap. 6 § första stycket 1 nya säker-
hetsskyddsförordningen. Samtidigt ser vi att sådana upplåtelser i vissa 
fall kan vara olämpliga ur säkerhetsskyddsperspektiv.  

När egendom – t.ex. en lokal – upplåts till någon utomstående 
kan hyresförhållandet många gånger vara den enda relation som finns 
mellan verksamhetsutövaren och hyresgästen. Man kan inte räkna 
med att det finns ett lojalitetsförhållande mellan dem. Genom upp-
låtelsen släpper ofta verksamhetsutövaren under en kortare eller 
längre tid kontrollen över den egendom som upplåts. På detta sätt 
liknar upplåtelse en överlåtelse av egendomen, med den skillnaden 
att upplåtelsen kan avslutas och kontrollen över egendomen återtas. 
Om upplåtelsen innebär att den utomstående parten, t.ex. en hyres-
gäst, får tillgång till säkerhetskänslig verksamhet kan detta innebära 
att hyresgästen får möjlighet att skada den säkerhetskänsliga 
verksamheten på olika sätt, exempelvis genom sådana antagonistiska 
handlingar som omnämns i 1 kap. 2 § första stycket nya säkerhets-
skyddslagen.  
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Tilldelning av frekvensutrymmen är en annan företeelse som är 
relevant för våra förslag. Frekvensutrymmen kan beskrivas som 
begränsade områden i etern där elektromagnetiska radiovågor breder 
ut sig (SOU 2008:72 s. 42–50). Det finns frekvensutrymmen som är 
av stor betydelse för säkerhetskänslig verksamhet, både för att säker-
ställa förmågan att kommunicera och för styrning och reglering 
samhällskritiska tjänster. Vi uppfattar det som att tilldelning av 
frekvenser utgör en form av upplåtelse av utrymmen i etern, vilket 
kan liknas vid upplåtelser av utrymmen i fastigheter där det bedrivs 
säkerhetskänslig verksamhet. Den operatör som tilldelas ett frekvens-
utrymme kan, med hjälp av tekniska hjälpmedel, få tillgång till och 
påverka vad som sker i utrymmet. Tillgången till frekvensutrymmen 
kan alltså medföra att stora skyddsvärden exponeras och att betyd-
ande konsekvenser uppstår för Sveriges säkerhet.  

Vi anser att det är av stor vikt att den typ av upplåtelser som 
nämnts ovan inte äger rum om de är olämpliga från säkerhetsskydds-
synpunkt. Det är också mycket viktigt att säkerhetsskyddsavtal som 
ingås ges ett lämpligt innehåll så att rätt säkerhetsskyddsåtgärder vid-
tas, om upplåtelsen sker. Med hänsyn till det anförda anser vi det 
motiverat att komplettera regleringen med en särskild bestämmelse 
om vissa upplåtelser. 

Behovet av samråd, förelägganden och en möjlighet att i yttersta 
fall förbjuda upplåtelsen finns framför allt i de situationer som tagits 
upp ovan, dvs. upplåtelser som kan ge den utomstående parten till-
gång till säkerhetskänslig verksamhet. Sådana situationer bör alltså 
träffas av regleringen. Om upplåtelsen innebär att den utomstående 
enbart får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, omfattas 
den i stället av våra överväganden under föregående rubrik. 

6.8.5 Situationer som bör omfattas av den andra 
kontrollstationen 

Av våra resonemang i det föregående framgår att vi anser att regler-
ingen om samråd, förelägganden och förbud (den andra kontrollsta-
tionen) bör aktualiseras i tre situationer.  

Den första situationen motsvarar 2 kap. 6 § första stycket 1 nya 
säkerhetsskyddsförordningen, med den skillnaden att regleringen 
inte begränsas till statliga myndigheter och inte heller till upphand-
lingar. Den föreslås alltså gälla vid alla slags förfaranden som kräver 
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att säkerhetsskyddsavtal ingås, förutsatt att motparten kan få till-
gång till eller möjlighet att förvara uppgifter i säkerhetsskydds-
klassen hemlig eller högre utanför verksamhetens lokaler. Eftersom vi 
föreslår att regleringen ska gälla för alla typer av verksamhetsutövare 
och även andra förfaranden än upphandling föreslår vi att man an-
vänder begreppet ”utomstående part” i stället för ”leverantör”. Detta 
överensstämmer med den terminologi som används i våra förslag i 
kapitel 5 om skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal. Vad som 
avses med utomstående har vi utvecklat i avsnitt 5.4.7. Den andra 
situationen som bör aktualisera regleringen om samråd, förelägg-
ande och förbud handlar om upplåtelser som kan ge den utomstå-
ende parten tillgång till säkerhetskänslig verksamhet i övrigt av mot-
svarande betydelse för Sveriges säkerhet. Denna bestämmelse saknar 
motsvarighet i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen. 

Vi föreslår slutligen att regleringen även i fortsättningen ska gälla 
för vissa förfaranden som ger den utomstående parten tillgång till 
informationssystem utanför verksamhetsutövarens lokaler (jfr 2 kap. 
6 § första stycket 2 nya säkerhetsskyddsförordningen). Även här bör 
dock motsvarande utvidgning av tillämpningsområdet ske, dvs. att 
alla slags verksamhetsutövare och alla förfaranden som kan föranleda 
krav på säkerhetsskyddsavtal omfattas. Vi tycker också att det finns 
skäl att i bestämmelsen slopa begreppet ”säkerhetskänsligt informa-
tionssystem”, eftersom det är ett begrepp som inte används någon 
annanstans och inte har någon legaldefinition. Som vi har anfört 
tidigare anser vi dessutom att begreppet inte tillför något väsentligt 
i sak. Vi föreslår alltså att ordet ”säkerhetskänsligt” utgår, och att 
man enbart talar om informationssystem.  

Med utgångspunkt i syftet med säkerhetsskyddsåtgärden informa-
tionssäkerhet anser vi vidare att det finns skäl att slopa kravet på att 
det är just obehörig åtkomst till ett informationssystem som kan 
orsaka den allvarliga skadan för Sveriges säkerhet. Informations-
säkerhet ska enligt 2 kap. 2 § nya säkerhetsskyddslagen förebygga 

1. att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, 
görs otillgängliga, eller förstörs, och  

2. skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem 
som gäller säkerhetskänslig verksamhet.  
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Första punkten handlar inte enbart om obehörig åtkomst utan också 
om att den som är behörig att få tillgång till uppgifterna obehörigen 
vidtar vissa åtgärder med dem, uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Andra punkten tar framför allt sikte på skyddsåtgärder för att till-
godose behov av tillgänglighet och riktighet i fråga om uppgifter och 
informationssystem som inte utgör eller innehåller säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter, men som har avgörande betydelse för t.ex. 
styrning, reglering och övervakning av för Sverige viktiga samhälls-
funktioner (prop. 2017/18:89 s. 138). Inte heller andra punkten är 
begränsad till obehörig åtkomst. 

Med hänsyn till det anförda menar vi att det saknar betydelse om 
en allvarlig skada orsakas genom obehörig åtkomst, eller om åt-
komsten är behörig. Det kan ju vara just det förhållandet att någon 
utomstående får åtkomst till informationssystemet utanför verk-
samhetsutövarens lokaler som gör att systemet blir sårbart, inte bara 
för obehörig åtkomst utan också för att i och för sig behöriga 
personer uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar åtgärder, eller under-
låter att vidta åtgärder, och att detta leder till allvarlig skada för 
Sveriges säkerhet. Som framgått behöver skadan inte handla om ett 
en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift obehörigen röjs, utan kan 
lika gärna handla om att en uppgift eller ett viktigt system t.ex. görs 
otillgängligt eller skadas. 

Vi föreslår alltså att även situationer där behörig åtkomst till syste-
met kan leda till allvarlig skada för Sveriges säkerhet bör omfattas av 
den andra kontrollstationen. Utöver de skäl som anförts ovan kan 
det tilläggas att denna lösning är bäst förenlig med de överväganden 
som låg till grund för att informationssäkerhet gavs ett bredare tillämp-
ningsområde i den nya säkerhetsskyddslagen (jfr prop. 2017/18:89 
s. 68–71). 

Vi noterar avslutningsvis att Utredningen om radiospektrum-
användning i framtiden (dir. 2017:99) bl.a. har till uppgift att föreslå 
ändringar som säkerställer nationella säkerhetsintressen vid tillstånds-
prövningen, inklusive möjlighet att ställa högre säkerhetskrav och att 
underlåta att tilldela eller att upphäva ett beslut om tilldelning av 
radiofrekvenser till enskilda aktörer som befaras utgöra en säker-
hetsrisk. Den utredningen kan alltså komma att föreslå bestämmel-
ser som i någon mån överlappar föreslagen i detta betänkande. Det 
är dock inget unikt inom området elektronisk kommunikation, utan 
gäller för samtliga områdesspecifika regelsystem under förutsättning 
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att det är fråga om verksamhet som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Detta har vi behandlat närmare i avsnitt 6.2.1.  

6.8.6 Tillsynsmyndigheterna bör ansvara för  
den andra kontrollstationen 

Samråd och förelägganden 

Samrådsskyldigheten enligt 16 a § gamla säkerhetsskyddsförord-
ningen och 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen gäller bara 
statliga myndigheter. Samrådsmyndighet för dessa myndigheter är 
antingen Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen (39 § gamla säker-
hetsskyddsförordningen och 7 kap. 1 § 1 och 2 nya säkerhetsskydds-
förordningen), utifrån deras respektive tillsynsområde. Samrådsansva-
ret är alltså kopplat till vilken myndighet som har tillsynsansvaret. 

Enligt våra förslag i det föregående bör samrådsskyldigheten inte 
bara gälla för statliga myndigheter utan för alla verksamhetsutövare, 
inklusive kommuner, landsting och enskilda aktörer. Våra förslag 
om hur tillsynsansvaret ska fördelas framgår av avsnitt 8.7. Förslagen 
går i korthet ut på att Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten 
ansvarar för tillsynen över de mest skyddsvärda myndigheterna, 
inklusive tillsynsmyndigheterna. Tillsynen över enskilda verksam-
hetsutövare och vissa myndigheter inom områden där det typiskt 
sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet fördelas mellan ett antal 
myndigheter med särskild kompetens på respektive område. Tillsyns-
ansvaret för övriga verksamhetsutövare fördelas mellan fyra länsstyr-
elser.  

När man nu ska bestämma vilken eller vilka myndigheter som ska 
vara ansvara för samrådet finns det enligt vår mening två tänkbara 
alternativ.  

Det första alternativet är att varje verksamhetsutövare ska sam-
råda med sin tillsynsmyndighet. En viktig fördel med detta alternativ 
är att tillsynsmyndigheterna har stor kunskap om verksamheten 
inom sitt tillsynsområde. En annan fördel är att det skulle innebära 
att samrådssansvaret fördelas på fler myndigheter, vilket skulle leda 
till en uppdelning av arbetsbelastningen. Alternativet är vidare väl 
förenligt med våra förslag i kapitel 8 om en utvecklad tillsyn, som 
bl.a. går ut på att tillsynsmyndigheterna ges nya undersöknings-
befogenheter och en möjlighet att utfärda åtgärdsförelägganden och 
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fatta beslut om sanktionsavgift. Våra förslag i kapitel 8 medför att de 
föreslagna tillsynsmyndigheterna kommer att behöva höja sin tillsyns- 
och säkerhetsskyddskompetens. I linje med det framstår det som 
naturligt och rationellt att tillsynsmyndigheterna även ansvarar för 
samrådsförfarandet och de förelägganden som kan utfärdas inom 
ramen för det.  

Det andra alternativet är att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 
ansvarar för samrådet med samtliga verksamhetsutövare, och att 
ansvaret fördelas mellan dem på samma sätt som deras tillsyn över 
tillsynsmyndigheterna enligt våra förslag i avsnitt 8.7. Detta skulle 
innebära att det avgörande för verksamhetsutövaren blir vilken av 
dessa två myndigheter som har tillsynsansvaret för den tillsynsmyn-
dighet som verksamhetsutövaren hör till. Om en viss verksamhets-
utövare ligger under tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät, skulle 
verksamhetsutövaren alltså ha att samråda med Säkerhetspolisen, 
som föreslås ha tillsynsansvaret för Affärsverket svenska kraftnät. 
Det finns fördelar med en sådan lösning. Den viktigaste av dessa är 
att endast Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, som ägnar sig åt 
underrättelseverksamhet, har den samlade bilden av bl.a. hoten mot 
Sveriges säkerhet och Sveriges samlade skyddsvärden. Man kan inte 
utgå ifrån att övriga föreslagna tillsynsmyndigheter har samma 
helhetsbild. Vidare krävs det stor kompetens och tillräckliga personal-
resurser för en effektiv och bra samrådsprocess. Sådan kompetens 
finns i dagsläget i högre grad hos Säkerhetspolisen och Försvars-
makten än hos övriga föreslagna tillsynsmyndigheter. En nackdel 
med det andra alternativet är dock att det kan innebära en kännbar 
ökning av arbetsbelastningen hos Försvarsmakten och Säkerhets-
polisen. Vidare är det en påtaglig nackdel att dessa myndigheter inte 
har samma nivå av sakkunskap om verksamheten på de olika verk-
samhetsområdena som finns hos de föreslagna tillsynsmyndigheter-
na. En lösning som går ut på att Säkerhetspolisen och Försvars-
makten delar på ansvaret för alla samrådsförfaranden skulle inte 
heller passa särskilt väl med våra förslag om hur tillsynen bör vara 
ordnad och de befogenheter – däribland att utfärda förelägganden 
och fatta beslut om sanktionsavgift – som föreslås tillkomma till-
synsmyndigheterna i det sammanhanget.  

Sammantaget anser vi att övervägande skäl talar för att samråds-
ansvaret och behörigheten att meddela förelägganden fördelas mellan 
tillsynsmyndigheterna. En förutsättning är dock enligt vår mening 
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att det finns en skyldighet för tillsynsmyndigheten att i vissa fall ge 
Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten tillfälle att yttra sig innan 
samrådet avslutas, så att deras unika kunskaper om bl.a. hotbilden 
vid behov kan tillföras ärendet. Vi utvecklar detta i avsnitt 6.8.10.  

Förbud mot att genomföra förfaranden 

Enligt 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen har tillsynsmyn-
digheten ytterst en möjlighet att besluta att en viss upphandling inte 
får genomföras. Motsvarande reglering finns i 2 kap. 6 § nya för-
ordningen. Som vi har angett tidigare är det vår bedömning att en 
motsvarande möjlighet bör finnas även i fortsättningen. I det här av-
snittet överväger vi vilken myndighet som bör vara behörig att be-
sluta om förbud. 

Möjligheten att förbjuda ett visst förfarande är en mycket 
långtgående åtgärd, som får anses betydligt mer ingripande än kravet 
på samråd och möjligheten att meddela förelägganden. Frågan är om 
den omständigheten bör medföra att beslutet fattas av någon annan 
än respektive tillsynsmyndighet. Man kan t.ex. tänka sig att ärendena 
bereds av de tillsynsmyndigheter som ansvarar för samrådet, men att 
det slutliga beslutet om förbud fattas av Säkerhetspolisen eller 
Försvarsmakten, antingen på framställan av tillsynsmyndigheten 
eller på eget initiativ. En fördel med denna lösning är att beslutet då 
fattas av en av de myndigheter som har störst kunskap på säker-
hetsskyddsområdet och bäst överblick över den totala hotbilden. 
Eftersom det får förväntas handla om ett relativt litet antal ärenden 
skulle det inte medföra någon påtaglig ökning av Säkerhetspolisens 
och Försvarsmaktens arbetsbelastning. Genom att ärendena enligt 
denna lösning förbereds av tillsynsmyndigheten får man ändå till-
gång till dennas kunskap om verksamheten inom den aktuella sektorn. 

Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att antingen tillsyns-
myndigheten eller endera av Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten 
bereder ett ärende om förbud och lägger fram det för regeringen för 
beslut. En sådan ordning skulle kunna gälla antingen generellt eller 
endast i vissa fall. Vi har dock svårt att se några större fördelar med 
en sådan ordning. Det är dessutom inte särskilt väl förenligt med den 
pågående strävan att minska det antal ärenden som kräver beslut av 
regeringen.  
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Vår bedömning är att det framstår som mest rationellt att beslutet 
fattas av tillsynsmyndigheten. På detta sätt uppnår man samord-
ningsvinster, eftersom tillsynsmyndigheten genom samrådsförfaran-
det redan är insatt i ärendet. Vi anser inte att den omständigheten att 
det är en ingripande åtgärd är något starkt argument för att lägga 
beslutsbehörigheten på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, efter-
som dessa myndigheter inte är formellt överordnade de övriga till-
synsmyndigheterna. Vid behov kan Säkerhetspolisens respektive För-
svarsmaktens unika kunskaper på området tillföras ärendet ändå. Det 
finns inte heller skäl att lägga beslutet på regeringen. Som kommer 
att framgå av våra resonemang i avsnitt 6.10.3 anser vi emellertid att 
besluten bör kunna överklagas till regeringen. 

6.8.7 När bör samrådet aktualiseras? 

En särskild fråga är vid vilken tidpunkt som verksamhetsutövaren 
ska vända sig till tillsynsmyndigheten för samråd. För att samrådet, 
inklusive möjligheten att meddela förelägganden och förbud, ska 
vara en verkningsfull åtgärd är det viktigt att samrådet inleds i god 
tid. Det är därför nödvändigt att samrådsförfarandet påbörjas innan 
verksamhetsutövaren inleder det förfarande som medför krav på sam-
råd.  

När det gäller den närmare tidpunkten för samrådets inledande 
bör förfarandet som verksamhetsutövaren planerar ses i sin helhet, 
och man bör alltså inte begränsa sig till de situationer som kräver att 
samråd inleds. Detta kan illustreras med ett exempel som avser 
offentlig upphandling. Om samrådet skulle aktualiseras först inför 
det att en leverantör får möjlighet att förvara vissa säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter utanför verksamhetsutövarens lokaler (dvs. 
den första situationen som kräver att samråd inleds) skulle stora 
negativa konsekvenser kunna uppstå. Först då skulle det kunna visa 
sig att ytterligare säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga, vilket inne-
bär att den upphandlande myndigheten tvingas ställa nya krav på 
leverantören och göra avsteg från förfrågningsunderlaget. Det skulle 
också kunna visa sig att förfarandet är olämpligt från säkerhets-
skyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, med följd att 
den upphandlande myndigheten ådrar sig stora kostnader i förhåll-
ande till leverantören eftersom upphandlingen inte kan slutföras.  
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Om det planerade förfarandet avser offentlig upphandling menar 
vi därför att samrådet ska inledas innan upphandlingen påbörjas. En 
upphandling anses påbörjad när den upphandlande myndigheten har 
beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut har 
kommit till kännedom utåt genom att myndigheten tagit någon 
form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser. 
Att inleda konkreta avtalsförhandlingar med extern part får anses 
vara en sådan utåtriktad åtgärd som innebär att upphandlingsförfar-
andet har påbörjats (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 
HFD 2013 ref. 31). Om det är fråga om en annan typ av förfarande 
som medför krav på samråd, t.ex. ett avtal som leder till att den 
utomstående parten får tillgång till informationssystem utanför verk-
samhetsutövarens lokaler, måste verksamhetsutövaren inleda och 
fullgöra samrådet innan ett sådant avtal ingås. Även i dessa fall är det 
naturligtvis lämpligt att samrådet påbörjas i ett tidigt stadium. 

Genom att se det planerade förfarandet i sin helhet kan man 
enligt vår mening undvika att verksamhetsutövaren förbinder sig till 
förfaranden som under samrådet visar sig vara olämpliga från säker-
hetsskyddssynpunkt.  

Förfaranden som ändrar karaktär 

Det kan inträffa att t.ex. ett visst samarbete ändrar karaktär efter att 
det påbörjats. Det kan vara så att det inte funnits någon avsikt att 
samarbetet skulle innehålla sådana moment som aktualiserar sam-
rådsskyldigheten, men att det efter ett tag visar sig finnas ett sådant 
behov. I ett sådant fall bör det utökade samarbetet ses som ett sådant 
förfarande som omfattas av samrådsskyldigheten. Verksamhetsutöv-
aren bör alltså vara skyldig att kontakta tillsynsmyndigheten för 
samråd innan man kan börja exempelvis låta motparten förvara 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i egna lokaler.  
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6.8.8 Vad bör samrådet och möjligheten att meddela 
förelägganden och förbud omfatta?  

Samrådet 

I den promemoria som låg till grund för 16 a § gamla säkerhets-
skyddsförordningen anges det att verksamhetsutövaren vid inledande 
av ett samråd ska ge in ett underlag till tillsynsmyndigheten (Skärpt 
kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet, Ju 2017/07544/L4 s. 28). Vidare framgår 
att detta bör innehålla eventuella upphandlingsdokument med bi-
lagor och ett utkast till säkerhetsskyddsavtal. Det angivna bör gälla 
även enligt den samrådsbestämmelse vi föreslår. Om det inte är fråga 
om en upphandling bör enligt vår mening en beskrivning av det 
planerade förfarandet ges in, liksom eventuell dokumentation av-
seende förfarandet. Närmare bestämmelser om underlaget m.m. kan 
lämpligen ges genom myndighetsföreskrifter. 

Tillsynsmyndigheten bör, liksom enligt gällande regler, bedöma 
om förfarandet kräver att ytterligare åtgärder vidtas. Det kan t.ex. 
gälla att förbättra kravställningen i säkerhetsskyddsavtalet. Det är 
dock fortfarande verksamhetsutövaren som har ansvar för sina 
skyddsvärden och hur säkerhetsskyddet ska utformas i detalj. Det är 
med andra ord fråga om ett dialogförfarande. Utgångspunkten är att 
samrådet ska ha avslutats innan det planerade förfarandet inleds. Det 
innebär bl.a. att en offentlig upphandling som utgångspunkt inte får 
påbörjas innan samrådet har genomförts och under förutsättning att 
tillsynsmyndigheten inte har fattat beslut om förbud. Om tillsyns-
myndigheten bedömer det som nödvändigt bör den dock kunna ge 
klartecken till att en upphandlingsprocess påbörjas och att samrådet 
ska pågå fortlöpande under upphandlingsprocessen. När tillsyns-
myndigheten bedömer att syftet med samrådet har uppfyllts och att 
verksamhetsutövaren kan gå vidare med det planerade förfarandet 
bör tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om att avsluta samrådet. 

Efter att samrådet inletts och en dialog förts med tillsynsmyn-
digheten är en möjlig utgång att verksamhetsutövaren kommer till 
slutsatsen att det planerade förfarandet inte ska genomföras. Det kan 
exempelvis bero på att den nivå av säkerhetsskydd som krävs för 
förfarandet medför att kostnaden inte står i proportion till nyttan.  
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Förelägganden 

Tillsynsmyndighetens möjlighet att inom ramen för samrådet ut-
färda förelägganden bör som utgångspunkt ha motsvarande inne-
börd som enligt den nuvarande ordningen. Det innebär att tillsyns-
myndigheten bör få utfärda anvisningar i form av förelägganden till 
den verksamhet som planerar det förfarande som samrådet gäller. Ett 
föreläggande bör kunna innehålla anvisningar om vad en verksam-
hetsutövare behöver förbättra i fråga om säkerhetsåtgärderna infor-
mationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet enligt nya 
säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till den lagen (jfr 2 kap. 2–4 §§ nya säkerhetsskyddslagen). 
Föreläggandet bör också kunna innebära att verksamhetsutövaren 
vid en senare tidpunkt under samrådsförfarandet ska återrapportera 
till tillsynsmyndigheten hur olika åtgärder har genomförts. I sam-
rådet fyller alltså föreläggandet funktionen att beskriva vad som 
behöver göras för att det planerade förfarandet ska kunna genom-
föras. Någon möjlighet att förena förelägganden med vite bör enligt 
vår mening inte förekomma under samrådet. Huvudskälet för det är 
att samrådet är en förebyggande åtgärd där följden av att inte följa 
ett föreläggande är att det planerade förfarandet inte får inledas.  

Det bör påpekas här att tillsynsmyndigheten, liksom verksam-
hetsutövaren själv, måste beakta vad upphandlingsregleringen kan 
innebära i fråga om möjligheterna att ställa krav i olika avseenden.  

Förbud 

Möjligheten att besluta att ett visst förfarande inte får genomföras 
bör användas restriktivt och endast när förelägganden inte följs eller 
säkerhetsskyddslagens krav inte kan uppfyllas trots att ytterligare 
åtgärder vidtas. Så kan exempelvis vara fallet om det inte är möjligt 
att genomföra säkerhetsprövning av personal hos motparten. Det 
kan också vara så att det i verksamheten förekommer säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter av så högt skyddsvärde att det inte är 
lämpligt att utomstående får möjlighet att hantera dem utanför 
verksamhetsutövarens lokaler även med beaktande av ett väl utfor-
mat säkerhetsskyddsavtal. Ett annat exempel kan vara att den plane-
rade motparten är ett företag som fungerar som fasad för aktörer 
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med antagonistiska syften, varför dess anställda eller andra som 
blandas in i verksamheten inte kan bedömas som pålitliga. 

Vi anser att det är osäkert om de skrivningar som används i 2 kap. 
6 § nya säkerhetsskyddsförordningen språkligt omfattar alla de 
situationer vi nyss beskrivit och där tillsynsmyndigheten bör kunna 
förhindra ett visst förfarande. Enligt bestämmelsen gäller att en 
upphandling (enligt våra förslag även andra förfaranden som träffas 
av reglerna) får förhindras om ett föreläggande inte följs eller om 
tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte kan 
tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas. I många fall lär det 
handla om sådant som på ett tydligt sätt kan knytas till säkerhets-
skyddslagens krav på säkerhetsskyddsåtgärder. Ett typexempel kan 
då vara att den tänkta motparten finns i ett land där det inte är 
möjligt att genomföra en tillfredsställande säkerhetsprövning eller 
att ett utländskt security clearance inte kan godtas. Det är mer osäkert 
om skrivningen täcker fall där förfarandet är olämpligt oavsett vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas, t.ex. för att ägarförhållandena 
innebär att motparten inte kan anses tillräckligt pålitlig. För att det 
ska stå alldeles klart att även sådana situationer omfattas av förbuds-
möjligheten bör regeln uttryckas något annorlunda. Vi föreslår att 
möjligheten till förbud ska kunna utnyttjas om förfarandet är 
olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt. Detta överensstämmer med 
den lämplighetsprövning som vi föreslår att verksamhetsutövaren själv 
ska göra (se avsnitt 6.7 om den första kontrollstationen).  

Som nyss sagts gäller förbudsmöjligheten bl.a. om säkerhets-
skyddslagens krav inte kan tillgodoses ”trots att” ytterligare åtgärder 
vidtas. Vi anser att det i stället bör stå ”även om” ytterligare åtgärder 
vidtas. Genom denna skrivning blir det tydligare att det i vissa fall 
framstår som meningslöst att vidta ytterligare åtgärder, eftersom 
förfarandet är olämpligt oavsett. Det finns alltså både fall där det bör 
meddelas förelägganden och där förbud aktualiseras för att förelägg-
andena inte följs, och fall där det är meningslöst med förelägganden.  

Tvångsåtgärder 

Det kan i vissa fall finnas ett behov av att man kan tillgripa tvångs-
åtgärder för att syftet med förelägganden och förbud inte ska mot-
verkas. Vi utvecklar våra överväganden och förslag om detta i ett 
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särskilt avsnitt (se avsnitt 6.12). Även dessa bör kunna komma till 
användning i samband med samrådet. 

Proportionalitet 

Enligt 5 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL, 
får en myndighet ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden 
kan antas leda till det avsedda resultatet. Vidare gäller ett krav på 
proportionalitet. Åtgärden får nämligen aldrig vara mer långtgående 
än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet 
står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för 
den som åtgärden riktas mot. Eftersom det är fråga om ett förvalt-
ningsärende gäller dessa regler även i ärenden enligt säkerhetsskydds-
lagen. Vi anser dock att kravet på proportionalitet har en sådan bety-
delse att det uttryckligen bör framgå direkt av säkerhetsskyddslagen 
att förelägganden och förbud får beslutas enbart om skälen för åtgär-
den uppväger den skada eller annan olägenhet som åtgärden medför 
för allmänna eller enskilda intressen. Proportionalitetskravet bör 
gälla även i fråga om de tvångsåtgärder som vi föreslår i avsnitt 6.12. 

6.8.9 Reglerna om nödvändigt utlämnade aktualiseras 
i samrådet 

En särskild fråga är vad som gäller i sekretesshänseende när verk-
samhetsutövare som omfattas av OSL lämnar över sekretessbelagda 
uppgifter till tillsynsmyndigheten inom ramen för samrådet. Det 
följer av 10 kap. 2 § OSL att sekretess inte hindrar att en uppgift 
lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nöd-
vändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin 
verksamhet. Eftersom samrådet är en nödvändig förutsättning för 
vissa förfaranden, torde överlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
till tillsynsmyndigheten inom ramen för samrådet regelmässigt rymmas 
inom reglerna om nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL.  
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6.8.10 Förfarandet hos tillsynsmyndigheten  

Det är fråga om handläggning av ärenden  
enligt förvaltningslagen  

Förvaltningslagen (FL) gäller för handläggning av ärenden hos för-
valtningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos 
domstolarna. I FL finns allmänna krav på handläggning av ärenden. 
Utgångspunkten är att samtliga handläggningsregler i lagen är tillämp-
liga vid all ärendehandläggning, oberoende av om ett ärende gäller 
myndighetsutövning mot någon enskild eller inte (prop. 2016/17:180 
s. 25 och 53). Bestämmelserna i FL är subsidiära i förhållande till 
andra bestämmelser i lag eller förordning. Det betyder att eventuella 
specialbestämmelser i annan författning gäller i stället för de all-
männa bestämmelserna i FL. Lagen innehåller ett undantag för hand-
läggning av ärenden i den brottsbekämpande verksamheten hos 
Säkerhetspolisen (3 §). Undantaget innebär att endast bestämmelserna 
om grunderna för god förvaltning och grundläggande bestämmelser 
om allmänna krav på handläggningen ska tillämpas i den brotts-
bekämpande verksamheten. Vi återkommer i ett särskilt avsnitt till 
vad detta bör innebära i fråga om Säkerhetspolisens handläggning av 
samrådsärenden enligt säkerhetsskyddslagen. 

Gränsen mellan vad som är handläggning av ärenden och vad som 
är annan förvaltningsverksamhet, alltså sådant som brukar kallas för 
faktiskt handlande, är i många fall ganska tydlig. En principiell 
skillnad är att handläggningen av ett ärende avslutas med ett beslut 
av något slag, medan faktiskt handlande karaktäriseras av att myn-
digheten i praktiken vidtar en viss faktisk åtgärd (prop. 2016/17:180 
s. 24). När det gäller förslagen om förelägganden och förbud står det 
enligt vår mening klart att det är fråga om ställningstaganden från 
tillsynsmyndighetens sida som ska vara handlingsdirigerande för verk-
samhetsutövaren och som därmed utgör förvaltningsbeslut. Vidare 
anser vi att tillsynsmyndighetens bedömning att ett förfarande inte 
är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt, och att samrådet kan av-
slutas utan vidare åtgärd, är ett ställningstagande som är handlings-
dirigerande. Detta medför alltså att tillsynsmyndigheternas hantering 
av samrådsförfarandet kommer att utgöra sådan handläggning av 
ärenden som medför att FL är tillämplig. 
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Inget behov av undantag från reglerna om partsinsyn  
och kommunikation 

I FL finns ett antal handläggningsregler som är av betydelse för 
förslaget om samråd, föreläggande och förbud. En sådan regel är 
rätten till partsinsyn som kommer till uttryck i 10 §. Bestämmelsen 
innebär att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt mate-
rial som har tillförts ärendet med de begränsningar som följer av 
10 kap. 3 § OSL.  

Bestämmelserna i 10 kap. 3 § första stycket OSL reglerar vad som ska 
gälla vid konflikt mellan partsinsyn och sekretess (prop. 2016/17:180 
s. 54). Enligt bestämmelserna hindrar inte sekretess att en enskild 
eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol 
eller annan myndighet, och som på grund av sin partsställning har 
rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat 
material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant 
material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av 
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en 
sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myn-
digheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet 
innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta 
till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse 
som sekretessen ska skydda.  

En förutsättning för att 10 kap. 3 § OSL ska aktualiseras är alltså 
att det är fråga om ett ärende eller mål där det finns sekretess-
reglerade uppgifter för vilka sekretess gäller i det enskilda fallet. Det 
är enligt vår mening rimligt att anta att ärenden om samråd, före-
läggande och förbud kan komma att innehålla sekretessbelagda 
uppgifter av mycket känslig natur. Det kan t.ex. handla om under-
rättelseuppgifter som har lämnats av en annan stat med förbehåll att 
de inte får lämnas vidare. Det kan också handla om uppgifter som 
direkt eller indirekt ger ledning om metoder och källor för svenska 
myndigheters underrättelsearbete. Vidare kan det förekomma upp-
gifter som beskriver skyddsvärden som ingår i förfaranden som prövas 
i samrådet. Man kan dock tänka sig att många ärenden kommer att 
inrymma uppgifter av mer teknisk karaktär, så som vilken typ av 
säkerhetsskyddsåtgärd som är nödvändig för att uppnå ett väl an-
passat säkerhetsskydd i det planerade förfarandet.  
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Även om en inte obetydlig del av uppgifterna i ärenden om 
samråd, föreläggande och förbud kan antas vara mindre känsliga är 
vår bedömning att det i vissa ärenden kan finnas uppgifter som är så 
känsliga att de inte under några förhållanden bör komma parten till 
del. Sådana uppgifter torde många gånger omfattas av t.ex. utrikes- 
eller försvarssekretess enligt 15 kap. 1 § respektive 2 § OSL, eller 
förundersökningssekretess enligt 18 kap. 1 § OSL. 

Frågan är då om bestämmelserna i 10 kap. 3 § första stycket OSL 
på ett tillfredsställande sätt balanserar partsinsynen och skydds-
intresset för den typ av sekretessbelagda uppgifter som typiskt sett 
ingår i samrådet, eller om det är nödvändigt att med stöd av para-
grafens tredje stycke göra undantag från bestämmelsen.  

En förutsättning för att säkerhetsskyddslagen över huvud taget 
ska vara tillämplig är att det är fråga om verksamhet som är av 
betydelse för Sveriges säkerhet.15 Redan denna avgränsning klargör 
alltså att det är fråga om verksamheter, liksom uppgifter om verk-
samheter, som rör tungt vägande allmänna intressen. I ärenden om 
samråd, föreläggande och förbud kan det t.ex. vara fråga om upp-
gifter vars röjande medför att kritiska samhällsfunktioner äventyras 
och att Sveriges säkerhet därigenom hotas. Enligt vår mening är det 
svårt att föreställa sig ett tyngre vägande allmänt intresse än just 
verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Vi anser 
därför att en tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 3 § första 
stycket OSL regelmässigt skulle resultera i bedömningen att det är 
av synnerlig vikt att sekretessbelagda uppgifter av den karaktär som 
nu exemplifieras inte röjs och därmed inte lämnas ut till parten. Det 
innebär dock inte att alla uppgifter som förekommer i ärenden om 
samråd, föreläggande och förbud kan eller bör bedömas på detta sätt. 
Vi bedömer däremot att kravet på synnerlig vikt i 10 kap. 3 § första 
stycket OSL på ett rimligt sätt balanserar partsinsynen och skydds-
intresset i den typ av ärenden som nu diskuteras.  

Vår bedömning i föregående stycke stöds av två avgöranden som 
rör utrikes- och försvarssekretess.  

Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3117–15 gällde rätten att som 
part i ett ärende hos Kriminalvården få del av uppgift om myndighetens 
särskilda system för kontrollerad telefoni för intagna. Kammarrätten 
anförde att Kriminalvårdens verksamhet är en sådan civil verksamhet 

                                                                                                                                                          
15 Lagen gäller även för den som till någon del bedriver verksamhet som omfattas av ett för 
Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 
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som behövs under krigsförhållanden för att upprätthålla viktiga sam-
hällsfunktioner, att verksamheten får anses ingå i totalförsvaret samt 
att uppgifterna rör totalförsvaret och därmed omfattas av sekretess 
enligt 15 kap. 2 § OSL. I sak bedömde kammarrätten att det var av 
synnerlig vikt att ett system som används av samtliga anstalter och 
häkten fungerar utan att det finns möjlighet att kartlägga och ut-
nyttja detsamma på ett otillbörligt sätt, varför det av hänsyn till all-
mänt intresse var av synnerlig vikt att uppgifterna inte lämnades ut.  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 84 2:94 gällde en 
utländsk medborgares begäran att få del av uppgifter som förekom i 
ett avvisningsärende. Uppgifterna hade skickats från en svensk 
ambassad till dåvarande Invandrarverket och innehöll identiteten på 
uppgiftslämnare till svenska diplomater. Högsta förvaltningsdomstolen 
uttalade att det allvarligt kunde skada Sverige om identiteten på 
uppgiftslämnare röjdes. Vid en avvägning mellan den utländska med-
borgarens intresse och de intressen som utrikessekretessen skyddar 
bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att det var av synnerlig vikt 
att den begärda uppgiften inte lämnades. 

Enligt 10 kap. 3 § tredje stycket är det tillåtet att föreskriva om 
undantag från bestämmelsens första och andra stycke. Att föreskriva 
om ett sådant undantag skulle förvisso säkerställa att de mest käns-
liga uppgifterna inte lämnades ut till parten. Beroende på hur ett 
sådant undantag utformas finns det dock en risk för att undantaget 
träffar för brett, vilket skulle försvåra partens möjligheter att till-
varata sin rätt i ärendet. Den grundläggande rättsprincipen att en 
part i ett ärende eller mål har rätt till full insyn i de förhållanden som 
kan läggas till grund för en myndighets avgörande bör upprätthållas 
så långt det går, med beaktande av de tungt vägande intressen som 
finns i andra vågskålen. Sammantaget bedömer vi att det inte har 
framkommit tillräckliga skäl för att med stöd av 10 kap. 3 § OSL 
tredje stycket göra undantag från bestämmelsen. Partsinsynen i ären-
den om samråd, föreläggande och förbud bör därför gälla så som den 
kommer till uttryck i 10 § FL. 

I 25 § FL finns bestämmelser om kommunikation. Reglerna går 
ut på att myndigheten som handlägger ärendet ska underrätta den 
som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten 
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Detta ska 
göras innan myndigheten fattar beslut i ärendet. Under vissa förut-
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sättningar som inte nu är aktuella behöver myndigheten inte under-
rätta parten. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar 
som följer av 10 kap. 3 § OSL. Förhållandet mellan reglerna om 
kommunikation och sekretess motsvarar alltså förhållandet mellan 
partsinsyn och sekretess som vi har behandlat ovan. Av samma skäl 
som anförts ovan när det gäller partsinsyn bedömer vi att det inte 
har framkommit skäl för att med stöd av 10 kap. 3 § OSL tredje 
stycket göra undantag från bestämmelsen om kommunikation.  

Behov av undantag från vissa av reglerna om försenad 
handläggning 

Enligt 12 § FL har en enskild part möjlighet att begära att myndig-
heten ska avgöra ett ärende som den handlägger i första instans. Den 
enskilda parten har också möjlighet att få beslutet om avslag på en 
sådan begäran prövat i högre instans. Bestämmelsen är ny och har 
tillkommit för att ge enskilda bättre möjligheter att påskynda slut-
liga avgöranden i vissa förvaltningsärenden som drar ut oskäligt länge 
på tiden (prop. 2016/17:180 s. 114). 

Det är enligt vår mening rimligt att anta att systemet med samråd, 
föreläggande och förbud kan komma att ta tid att etablera hos 
tillsynsmyndigheterna och att det inledningsvis kan handla om hand-
läggningstider som är längre än vad som kan förväntas efter att 
systemet varit på plats ett tag. Det bör också tas i beaktande att 
samrådet, till skillnad från det typiska förvaltningsärendet, kan in-
rymma dialog, beslut om förelägganden, förelägganden som ska efter-
kommas och förnyade bedömningar av tillsynsmyndigheten i frågan 
om det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskydds-
synpunkt. Detta medför enligt vår mening att samrådet kan komma 
att ta längre tid att genomföra än många andra förvaltningsärenden. 
Vidare ger 12 § FL en möjlighet till överprövning om myndigheten 
avslår begäran att ärendet ska avgöras, vilket alltså medför att 
ytterligare en instans kan komma att hantera de känsliga uppgifter 
som kan förekomma i ett samrådsärende (jfr prop. 2008/09:201 s. 46 
om en liknande frågeställning när det gäller försvarsunderrättelseverk-
samhet).  
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Vår bedömning är att bestämmelserna i 12 § FL inte lämpar sig 
för den särskilda typ av ärende som samrådsförfarandet är och att 
bestämmelsernas tillämpning skulle skapa onödig komplexitet. En-
ligt vår mening är det därför nödvändigt att göra undantag från 12 § 
FL i ärenden om samråd, förelägganden och förbud. Detta innebär 
inte att tillsynsmyndigheten kan bortse ifrån det grundläggande kravet 
att alla ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt 
som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § första stycket FL). 

Eftersom ovanstående förslag i någon mån innebär en begräns-
ning av de rättigheter som generellt gäller för enskilda i förvalt-
ningsförfarandet bör bestämmelsen om undantag från 12 § FL placeras 
i lag (prop. 2016/17:180 s. 42). 

Inget behov av undantag från reglerna om motivering av beslut 

I 32 § FL finns bestämmelser om hur beslut ska motiveras. Utgångs-
punkten är att beslut som kan antas påverka någons situation på ett 
inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det 
inte är uppenbart obehövligt. Motiveringen ska innehålla uppgifter 
om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter 
som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Bero-
ende på vad tillsynsmyndighetens beslut grundas på kan alltså denna 
paragraf komma att påverka i vilken mån känsliga uppgifter i ärendet 
blir kända genom att tas in i ett beslut.  

Enligt 32 § andra stycket 3 FL finns dock möjlighet för myn-
digheten att helt eller delvis utelämna en motivering om det är 
nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämför-
bart förhållande. Eftersom nya säkerhetsskyddslagen gäller för verk-
samheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet bedömer vi att 
bestämmelsen torde ge ett tillräckligt utrymme för att utelämna be-
slutsmotiveringar som innehåller uppgifter om säkerhetskänslig verk-
samhet. Mot bakgrund av att motiveringar också får utelämnas om 
det är nödvändigt för skyddet av enskildas personliga eller ekono-
miska förhållanden, eller något annat jämförbart förhållande, gör vi 
bedömningen att utrymmet för att helt eller delvis utelämna besluts-
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motiveringar i ärenden om samråd, föreläggande och förbud är till-
räckligt. Vi ser alltså inte att det har framkommit skäl för att göra 
undantag från motiveringsplikten i 32 § FL.  

Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens möjlighet att yttra sig 

Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten är de enda myndigheter som 
har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot 
Sverige. Frågan är hur sådana kunskaper kan tillföras samrådsären-
den som handläggs av andra tillsynsmyndigheter när det behövs.  

En första möjlighet är att Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten 
åläggs en skyldighet att yttra sig i samrådsärenden. Vi anser att någon 
sådan skyldighet inte är befogad, eftersom det får antas att dessa 
myndigheter i de flesta fall inte har något att tillföra. En skyldighet 
att yttra sig skulle därför innebära en omotiverad ökning av deras 
arbetsbelastning.  

En annan möjlighet är att den tillsynsmyndighet som handlägger 
ärendet åläggs en skyldighet att ge Försvarsmakten eller Säkerhets-
polisen tillfälle att yttra sig inom viss tid. De sistnämnda myndig-
heterna kan då välja om ett yttrande ska avges eller inte. Vi anser att 
en sådan skyldighet bör finnas åtminstone i de fall det är som mest 
angeläget att Försvarsmaktens respektive Säkerhetspolisens kunskap 
om bl.a. hotbilden kan tillföras ett samrådsärende. 

Den reglering som vi föreslår inom ramen för den andra kontroll-
stationen syftar ytterst till att man ska kunna förhindra förfaranden 
som är olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt. Det kan finns 
ärenden där tillsynsmyndigheten planerar att avsluta samrådsärendet 
utan vidare åtgärd – vilket leder till att verksamhetsutövaren kan 
inleda förfarandet – men där Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten 
har tillgång till information som i stället skulle kunna leda till be-
dömningen att förfarandet ska förbjudas. Det är angeläget att Säker-
hetspolisen respektive Försvarsmakten ges tillfälle att bidra med 
sådan information i dessa situationer. Det bör därför finnas en skyl-
dighet för tillsynsmyndigheten att ge Säkerhetspolisen eller Försvars-
makten tillfälle att yttra sig i ärendet, i de fall där tillsynsmyndig-
heten planerar att avsluta samrådet och inte avser att förbjuda för-
farandet. Möjligheten bör erbjudas till den av Säkerhetspolisen eller 
Försvarsmakten som är tillsynsmyndighet för den tillsynsmyndighet 

285



SOU 2018:82 Utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet... 

243 

som håller i samrådet. Vi ser däremot inte tillräcklig anledning från 
säkerhetsskyddssynpunkt att ställa krav på tillsynsmyndigheten att 
ge Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten tillfälle att yttra sig i de fall 
där man överväger ett föreläggande eller förbud mot förfarandet.  

Tillsynsmyndigheten får avstå när ett yttrande är uppenbart obehövligt 

Det bör finnas en möjlighet att avstå från att lämna tillfälle till 
yttrande om det är uppenbart obehövligt. Ett typexempel på det kan 
vara att tillsynsmyndigheten har haft löpande kontakt med Säkerhets-
polisen eller Försvarsmakten i ärendet och att det framstår som 
uppenbart att ett yttrande inte skulle tillföra något av värde. Ställ-
ningstagandet att inte ge tillfälle till yttrande bör dokumenteras i 
ärendet för att det i efterhand ska vara möjligt att följa ärendets gång 
och tillsynsmyndighetens överväganden.  

Yttrandet påverkar inte självständigheten 

Slutligen kan det understrykas att syftet med att låta Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten yttra sig är att ge bättre beslutsunderlag 
för tillsynsmyndigheten. Ett eventuellt yttrande medför ingen änd-
ring när det gäller tillsynsmyndighetens självständighet i ärenden om 
samråd, föreläggande och förbud.  

Bestämmelsen kan placeras i förordning 

Eftersom den bestämmelse som vi föreslår reglerar tillsynsmyndig-
hetens handläggning kan den lämpligen placeras i förordning.  

Säkerhetspolisens handläggning av samrådsärenden 

Vi har i det föregående fört resonemang om FL och handläggningen 
av samrådsärendena. Emellertid finns det särskilda frågor kring hand-
läggningen hos Säkerhetspolisen. Orsaken till detta är att merparten 
av FL:s bestämmelser inte gäller vid handläggning av ärenden i den 
brottsbekämpande verksamheten hos bl.a. Säkerhetspolisen. Enligt 
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undantagsbestämmelsen, som finns i 3 § FL, tillämpas endast bestäm-
melserna om grunderna för god förvaltning och vissa av bestämmel-
serna om allmänna krav på handläggningen av nyssnämnda ärenden. 
Paragrafen hindrar dock inte att de myndigheter som omfattas av 
undantaget också tillämpar lagens övriga bestämmelser, om myndig-
heterna bedömer att det är lämpligt och något annat inte är särskilt 
föreskrivet i en specialförfattning. 

I förarbetena till FL utvecklas vad som avses med uttrycket 
brottsbekämpande verksamhet (prop. 2016/17:180 s. 30–33 och 287). 
Där framgår bl.a. följande. Med brottsbekämpande verksamhet avses 
verksamhet som syftar till att förebygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet eller utreda och beivra brott. Därutöver om-
fattas verksamhet hos polisen som syftar till att förebygga störningar 
av den allmänna ordningen eller säkerheten och att övervaka den 
allmänna ordningen och säkerheten samt ingripa när en störning har 
inträffat, jfr 2 § polislagen (1983:387). Det är den faktiska brotts-
bekämpande verksamheten som omfattas. Med brottsbekämpande 
verksamhet avses inte exempelvis personalärenden och ärenden om 
utlämnande av allmänna handlingar. Undantaget gäller även i fråga 
om sådana ärenden som handläggs av Säkerhetspolisen inom ramen 
för utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.  

Undantaget kom ursprungligen till för att man ville undanta 
handläggning av ärenden som nära anknöt till rättegången i allmän 
domstol och ärenden i förfaranden som kan mynna ut i, vara en följd 
av eller på annat sätt anknyta till rättegången (prop. 1970:30 del 2 
s. 306 och 323). I propositionen till nya FL konstaterade regeringen 
bl.a. att det i rättegångsbalken och annan lagstiftning finns bestäm-
melser som ofta ställer strängare och mer detaljerade krav än vad som 
följer av FL (prop. 2016/17:180 s. 32 och 33). Man valde därför att 
behålla undantaget i den nya lagen. Om det finns behov av att ytter-
ligare stärka rättssäkerheten för misstänkta i brottmålsförfarandet 
borde detta enligt regeringen lämpligen ske genom ändringar i rätte-
gångsbalken och anslutande författningar i stället för genom förvalt-
ningslagens allmänna reglering. Detta ansågs gälla också i fråga om 
enskildas ställning i spanings- och underrättelseverksamheten hos 
polisen och andra brottsbekämpande myndigheter och i fråga om 
sådana ärenden som handläggs av Säkerhetspolisen i verksamhet inom 
ramen för utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. 
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Överväganden 

Frågan är då om Säkerhetspolisens verksamhet inom säkerhetsskydd 
faller inom förvaltningslagens undantag för brottsbekämpande verk-
samhet. Någon närmare ledning i frågan finns inte i förarbetena. Det 
kan dock konstateras att säkerhetsskydd enligt 1 kap. 2 § första 
stycket nya säkerhetsskyddslagen avser skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter. Detta ger vid handen att åtminstone 
merparten av säkerhetsskyddet avser brottsbekämpande verksamhet. 

Även bestämmelserna i polisdatalagen (2010:361) ger stöd åt en 
sådan tolkning. Polisdatalagen är tillämplig på brottsbekämpande 
verksamhet vid Säkerhetspolisen (1 kap. 2 § 2). I 6 kap. 1 § samma 
lag anges att personuppgifter får behandlas i Säkerhetspolisens brotts-
bekämpande verksamhet om det behövs för att fullgöra uppgifter 
enligt säkerhetsskyddslagen. I princip all personuppgiftsbehandling 
inom säkerhetsskyddet bedrivs i praktiken med stöd av denna bestäm-
melse. Det kan också konstateras att Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden, som utövar tillsyn över Säkerhetspolisens person-
uppgiftsbehandling enligt polisdatalagen, har ansett sig behörig att 
granska personuppgiftsbehandlingen inom hela verksamhetsområdet 
säkerhetsskydd.  

Av det anförda drar vi slutsatsen att Säkerhetspolisens uppgifter 
enligt säkerhetsskyddslagen utgör en form av brottsbekämpning 
som omfattas av undantaget i FL. Detta ger upphov till frågan om 
vad som bör gälla för handläggningen av samrådsärendena. Såvitt vi 
kan bedöma finns det ingen annan reglering som är direkt tillämplig. 
Det handlar inte om förundersökning eller något annat förfarande 
där rättegångsbalken gäller, och inte heller om någon sådan brotts-
förebyggande åtgärd som är särskilt reglerad. Det kan diskuteras om 
det är tillfredsställande att det saknas regler på centrala punkter, t.ex. 
i fråga om partsinsyn och kommunikation. Detta gäller särskilt som 
det är fråga om ett förfarande som kan leda till inskränkningar i 
enskildas rättigheter. 

En möjlig lösning är man föreskriver att undantaget i 3 § FL inte 
gäller vid handläggningen av samrådsärenden hos Säkerhetspolisen. 
Detta skulle innebära att FL ska tillämpas, om det inte finns någon 
avvikande bestämmelse i någon annan lag eller förordning (se 4 § 
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FL). En sådan ordning skulle skapa en stadga och förutsebarhet i 
förfarandet som är önskvärd. De problem som kan uppstå i fråga om 
behov av att hemlighålla vissa uppgifter, ibland även för verksam-
hetsutövaren, torde kunna hanteras i enlighet med våra resonemang 
tidigare i detta avsnitt. 

En annan lösning är att Säkerhetspolisen får tillämpa FL analogt 
när det är lämpligt. Detta är mindre tillfredsställande ur verksam-
hetsutövarens perspektiv, men har samtidigt den fördelen att det 
finns större flexibilitet för Säkerhetspolisen, t.ex. när det gäller vilka 
uppgifter man delar med sig av.  

Även om det finns vissa fördelar med att Säkerhetspolisen själv 
bestämmer vilka av FL:s regler som ska tillämpas är det vår bedöm-
ning att en sådan ordning inte är tillfredsställande. Det handlar om 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, och om beslut 
som ska kunna överklagas (se avsnitt 6.10). Det är därför viktigt att 
det finns tydliga regler om handläggningen och överklagandefrister 
m.m. De skäl som i förarbetena anförts som grund för att FL inte 
ska tillämpas på den brottsbekämpande verksamheten gör sig inte 
gällande med någon större styrka vid hanteringen av samrådsären-
dena. Det är inte fråga om hantering som ligger nära eller kan ut-
mynna i process i allmän domstol och det finns inte någon annan 
reglering som ger de nödvändiga rättssäkerhetsgarantierna. Dess-
utom skulle det enligt vår mening framstå som inkonsekvent om FL 
tillämpades i Försvarsmaktens handläggning men inte i Säkerhets-
polisens. Med hänsyn till det anförda föreslår vi att undantaget 3 § 
FL inte ska gälla vid Säkerhetspolisens handläggning av samråds-
ärenden. Det är tillräckligt att bestämmelsen ges i förordning. 

Förelägganden bör kunna gälla omedelbart 

Om det behövs bör tillsynsmyndigheten kunna bestämma att ett 
beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. 

6.8.11 Tillsynsmyndigheten bör kunna initiera ett samråd 

Våra förslag rörande den första och andra kontrollstationen bygger 
på att verksamhetsutövaren har ansvaret för säkerhetsskyddet även i 
samband med en utkontraktering eller ett annat förfarande där 
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utomstående involveras i den säkerhetskänsliga verksamheten. Man 
bör kunna utgå ifrån att risken för att drabbas av sanktioner för den 
som inte samråder (se våra förslag i kapitel 9) är så pass avskräckande 
att det blir ovanligt att verksamhetsutövare inleder samrådspliktiga 
förfaranden utan att samråda. Det kan trots det inte uteslutas att 
detta kan inträffa i enstaka fall. Enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § 
nya säkerhetsskyddsförordningen finns det inte någon möjlighet för 
tillsynsmyndigheten att på eget initiativ initiera ett samråd och att i 
samband med det kunna ingripa med alla de åtgärder som står till 
buds i ett samråd som verksamhetsutövaren har initierat. Vi anser att 
en sådan möjlighet är nödvändig för att det inte ska finns några 
situationer där det saknas möjlighet att ingripa mot olämpliga för-
faranden. Vi föreslår därför att även tillsynsmyndigheten ska ha 
möjlighet att ta initiativ till ett samråd och att då använda sig av möj-
ligheterna till föreläggande och förbud samt tvångsåtgärder enligt 
våra förslag i avsnitt 6.12.  

6.9 En tredje kontrollstation – möjligheter för 
tillsynsmyndigheterna att ingripa i efterhand 

Förslag: Det införs i nya säkerhetsskyddslagen bestämmelser 
med följande innebörd om möjligheter att ingripa i ett pågående 
förfarande. Om ett pågående förfarande som omfattas av ett krav 
på säkerhetsskyddsavtal är olämpligt från säkerhetsskyddssyn-
punkt, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren 
och den utomstående parten i förfarandet att vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. 
Föreläggandet kan bl.a. innebära ett krav på att hela eller delar av 
förfarandet ska upphöra. Ett föreläggande får bara beslutas om 
skälen för åtgärden uppväger den skada eller annan olägenhet som 
åtgärden medför för allmänna eller enskilda intressen. Förelägg-
andet får förenas med vite. 
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6.9.1 Det bör införas en möjlighet att ingripa  
under ett pågående förfarande 

Kravet på samråd och möjligheter att besluta om förelägganden och 
förbud i vissa fall utgör enligt vår mening kraftfulla förebyggande 
åtgärder. Genom dessa åtgärder bör det i princip skapas en garanti 
mot att upphandlingar och andra förfaranden som träffas av regler-
ingen genomförs fastän säkerhetsskyddslagens krav inte är uppfyllda.  

Det finns dock situationer där de åtgärder som vi föreslagit i 
avsnitt 6.8 inte framstår som tillräckliga. En sådan situation är att 
förhållandena ändras efter det att förfarandet redan har inletts. Det 
kan t.ex. handla om att förhållandena ändras efter att ett affärs- eller 
samverkansavtal har träffats. Exempel på sådana fall kan vara att 
säkerhetskänsliga verksamheter ändrar karaktär, hotbilder förändras 
eller att den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna. En annan 
situation som inte hanteras genom våra förslag om samråd m.m. är 
att de förhållanden som innebär att förfarandet är olämpligt från 
säkerhetsskyddssynpunkt var okända vid tiden för samrådet. Detta 
kan förväntas vara en ovanlig situation, men man kan t.ex. tänka sig 
att ett företag som bedömts som pålitligt senare visar sig vara en 
bulvan för någon aktör med känt antagonistiska syften. En tredje 
situation är att den lämplighetsprövning som gjorts visar sig vara 
felaktig. Det kan då handla om ett förfarande som inte omfattas av 
samrådsskyldigheten. I ett sådant fall är det verksamhetsutövarens 
bedömning som visar sig ha varit oriktig. Men man kan också tänka 
sig att tillsynsmyndigheten i enstaka fall visar sig ha gjort en felaktig 
bedömning i samband med samrådet. 

Frågan är då om det behöver införas någon möjlighet att ingripa 
i efterhand, vem som ska vara behörig att ingripa, när denna möjlig-
het i så fall ska kunna tillgripas och vad möjligheten ska gå ut på. 
Saken kan inte bedömas för sig själv, utan måste betraktas i ljuset av 
våra övriga förslag. Frågan bör också betraktas i ljuset av verksam-
hetsutövarens kontraktuella förpliktelser och risken för negativa 
konsekvenser i form av avtalsvite eller kontraktuellt skadestånd om 
det skapas en möjlighet att ingripa på så sätt att ett redan påbörjat 
förfarande avbryts. Den bör slutligen också betraktas i ljuset av kravet 
på att verksamhetsutövaren genomför uppföljning under avtalstiden 
(se vidare i avsnitt 6.11).  
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En reglering som i vissa avseenden liknar det som nu diskuteras 
finns i den norska sikkerhetsloven (2 kap. 5 a § lov om forebyggende 
sikkerhetstjeneste). Enligt bestämmelsen ska en verksamhets-
utövare som får vetskap om en planerad eller pågående aktivitet som 
kan medföra en icke obetydlig risk för att säkerhetshotande verk-
samhet etableras eller genomförs anmäla detta till departementet. 
Regeringen (Kongen i statsråd) kan sedan ta nödvändiga beslut att 
hindra en planlagd eller pågående aktivitet. Det kan t.ex. röra sig om 
att neka byggnadstillstånd eller frekvenstillstånd eller hindra uppköp 
som skulle kunna ge en aktör direkt eller indirekt tillgång till att 
utföra säkerhetshotande verksamhet. Besluten ska ses som en säker-
hetsventil och användas i undantagsfall. Bestämmelsen utgår från att 
regeringen är den högsta nivån inom förvaltningen och bygger alltså 
på en kombination av en anmälningsplikt och en möjlighet för reger-
ingen att i undantagsfall vidta åtgärder för att hindra den säkerhets-
hotande verksamheten.16  

En möjlighet att ytterst tvinga fram ett avslut av ett affärsförhåll-
ande eller något annat slags samarbete eller samverkan är förenad 
med nackdelar. Potentiella leverantörer och andra kan förväntas ta 
höjd för risken på olika sätt, främst på så sätt att avtal blir dyrare. 
Risken för ingripande kan också leda till att potentiella leverantörer 
och andra avstår från att lämna anbud eller inleda olika samarbeten. 
Det kan alltså uppstå negativa effekter när det gäller tjänstetillgången 
och möjligheten att hitta samarbetspartner, särskilt privata sådana.  

Trots de nackdelar som beskrivits i förra stycket är det vår be-
dömning att det är nödvändigt att införa regler om en säkerhets-
ventil som gör det möjligt att i någon ordning ingripa mot en pågå-
ende utkontraktering eller något annat pågående förfarande. Det är 
nämligen inte acceptabelt att det inte är möjligt att ingripa mot ett 
förfarande som kan orsaka skador för Sveriges säkerhet.  
  

                                                                                                                                                          
16 Prop. 97L (2015–2016) Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndig-
heter mv) s. 14–21. 
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6.9.2 Ingripandet bör ha formen av ett föreläggande 

Enskildas rättigheter berörs ofta 

En viktig utgångspunkt för våra överväganden om en möjlighet att 
ingripa i efterhand är att det många gånger är fråga om ett ingrepp i 
enskildas rättigheter och att det därför krävs noggranna över-
väganden om behov och proportionalitet. Detta innebär till att börja 
med att ingripandet bara bör få ske när det är befogat med hänsyn 
till de intressen som står på spel. Det innebär också att ingripandet 
inte bör få vara mer långtgående än som krävs i det enskilda fallet. Ju 
trubbigare och mer ingripande rättsmedel det är fråga om, desto 
högre krav måste ställas för att det ska få tillgripas. Om rättsmedlet 
i stället utformas på ett sätt som innebär att det kan anpassas till 
behoven i det enskilda fallet, bör kraven kunna sättas lägre. Frågan 
om när möjligheten att ingripa ska få användas har alltså ett nära 
samband med frågan om hur åtgärden ska utformas. Vi börjar därför 
med den sistnämnda frågan. 

Behoven bör styra utformningen av rättsmedlet 

Diskussionen handlar om åtgärder för att ingripa mot ett förfarande 
som på något sätt är påbörjat och pågående. Det kan t.ex. handla om 
en pågående utkontraktering, upplåtelse eller samverkan. En första 
fråga är om vilka ingripandemöjligheter det finns behov av. Detta 
påverkar i sin tur hur rättsmedlet bör utformas. Enligt vår uppfatt-
ning kan behoven variera från fall till fall. I en del fall kan det t.ex. 
vara så att ett visst samarbete har blivit olämpligt i sin helhet på 
grund av något ändrat förhållande. I ett sådant fall kan man behöva 
en möjlighet att sätta stopp för hela förfarandet. I andra fall kan det 
vara så att t.ex. en utkontraktering är lämplig i huvudsak, men att det 
är olämpligt att vissa särskilt känsliga säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter hanteras av leverantören. I ett sådant fall kan det vara till-
räckligt med en möjlighet att se till att verksamhetsutövaren återtar 
kontrollen över just dessa uppgifter, men att förfarandet i övrigt kan 
fortgå som tänkt. Med hänsyn till det som sades inledningsvis om 
kraven på behov och proportionalitet, bör ingripandemöjligheten 
utformas på ett sådant sätt att båda dessa situationer kan hanteras. 
Det bör alltså aldrig vara nödvändigt att tillgripa en mer ingripande 

293



SOU 2018:82 Utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet... 

251 

åtgärd än som i det enskilda fallet är nödvändigt från säkerhetsskydds-
synpunkt. 

Förelägganden har stora fördelar 

Vi har övervägt hur man på bästa sätt kan utforma en reglering så att 
den svarar mot de behov av ett nyanserat och samtidigt kraftfullt 
ingripande som vi har beskrivit i det föregående. Vi har kommit fram 
till att det finns stora fördelar med en möjlighet att ingripa genom 
förelägganden som riktas mot verksamhetsutövaren eller motparten 
i förfarandet. Ett sådant föreläggande skulle kunna anpassas till just 
det behov av ingripande som finns i det aktuella fallet. Om det finns 
skäl att förhindra hela förfarandet, t.ex. att avbryta en pågående 
utkontraktering helt och hållet, skulle föreläggandet kunna ges detta 
innehåll. Men om det är tillräckligt med ett mer begränsat ingripande 
är det också möjligt, t.ex. genom att verksamhetsutövaren föreläggs 
att återta bara vissa arbetsuppgifter, att exkludera vissa frågor från 
ett samarbete eller att revidera säkerhetsskyddsavtalet. Förutsatt att 
föreläggandena är tillräckligt effektiva, anser vi att detta skulle kunna 
vara ett kraftfullt och samtidigt flexibelt sätt att ingripa mot förfar-
anden som helt eller delvis är sådana att de medför sårbarheter för 
Sveriges säkerhet. Föreläggandenas effektivitet torde till stor del 
bero på om de kan förenas med ett tillräckligt kännbart vite. 

Sammantaget anser vi att mycket talar för att möjligheten att 
ingripa i efterhand bör ges formen av förelägganden som anpassas 
till behoven i det aktuella fallet. Förutom det som redan anförts kan 
det tilläggas att en sådan möjlighet passar väl in i det system som vi 
i övrigt föreslår ska gälla i fråga om ingripanden mot verksamhets-
utövare (se bl.a. våra förslag om åtgärdsförelägganden i avsnitt 8.11). 
Att förelägganden kan riktas inte bara mot verksamhetsutövare utan 
också mot motparten i förfarandet framstår som nödvändigt för att 
föreläggandena ska vara tillräckligt effektiva. Vi anser vidare att detta 
är godtagbart mot bakgrund av att det handlar om situationer där 
motparten har, eller borde ha, ingått ett säkerhetsskyddsavtal. Den 
som har ingått säkerhetsskyddsavtal får underkastas tillsyn såväl 
enligt gällande rätt som enligt våra förslag i avsnitt 8.8. Enligt våra 
förslag innebär det bl.a. att en sådan part kan bli föremål för åtgärds-
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förelägganden från tillsynsmyndigheten (se avsnitt 8.11). Vi bedö-
mer det därför som både lämpligt och rimligt att eventuella före-
lägganden kan riktas både mot verksamhetsutövaren och dennes 
motpart i förfarandet. 

Andra alternativ är mindre lämpliga 

Vi har även övervägt andra alternativ men kommit fram till att dessa 
är mindre lämpliga. Ett alternativ som vi övervägt är att man inför 
regler som innebär att ett visst avtal eller annat rättsförhållande 
under vissa förhållanden är ogiltiga. Liknande bestämmelser finns 
bl.a. på konkurrensrättens område, se 2 kap. 1 och 3 §§ konkurrens-
lagen (2008:579). Där anges det att ett avtal eller avtalsvillkor är 
ogiltigt om ett avtal mellan företag har till syfte eller resultat att 
hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett 
märkbart sätt. Vi ser dock betydande problem med en lösning som 
bygger på ogiltighet. Först och främst medger den inte den flexi-
bilitet som vi anser nödvändig och som är förknippad med ett system 
med förelägganden. Det är en trubbig lösning som bara möjliggör 
”allt eller inget”. En sådan ordning väcker också en rad frågor om 
själva förfarandet, om verkställighet m.m. Man kan även diskutera 
om en sådan lösning verkligen framtvingar ett avslut på t.ex. ett visst 
samarbete. För att en lösning som enbart medger ogiltighet ska kunna 
vara möjlig måste man vidare lägga tröskeln för dess tillämplighet 
högt. I annat fall blir det en oproportionerlig inskränkning av enskildas 
rättigheter. 

Vår bedömning 

Vår bedömning är att de skäl som kan anföras till stöd för den första 
lösningen, dvs. att den tredje kontrollstationen utgörs av en möjlig-
het att utfärda vitessanktionerade förelägganden, väger klart tyngre 
än de skäl som kan tala för de övriga lösningar som vi har övervägt. 
Vi föreslår alltså att den tredje kontrollstationen ska bestå i en möj-
lighet att meddela sådana förelägganden. Även om det normalt är 
önskvärt att det klart framgår vad förelägganden kan komma att gå 
ut på är det enligt vår mening inte möjligt att specificera detta i 
lagtexten i dessa fall. Det väsentliga är att föreläggandet syftar till att 
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förmå verksamhetsutövaren att vidta åtgärder som är nödvändiga för 
att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Föreläggandet bör kunna 
ges den utformning som är nödvändig och lämplig i det enskilda 
fallet. Denna bristande förutsebarhet får, enligt vår mening, accep-
teras när det handlar om Sveriges säkerhet och skyddet för de allra 
mest skyddsvärda verksamheterna i landet. Givetvis måste förelägg-
andet i det enskilda fallet utformas så att det klart framgår vad 
verksamhetsutövaren eller dennes motpart är skyldig att göra för att 
uppfylla föreläggandet. 

6.9.3 Ingripande bör kunna ske vid alla pågående 
förfaranden som omfattas av ett krav på 
säkerhetsskyddsavtal 

Vi ser inte skäl att begränsa tillämpligheten av ingripandemöj-
ligheten till enbart sådana förfaranden som omfattas av samråds-
skyldighet enligt våra förslag. På ett sätt skulle det visserligen 
framstå som konsekvent med det system som vi föreslår, eftersom 
det bygger på tanken om ett avsmalnande rör där den första kon-
trollstationen (särskild säkerhetsbedömning och lämplighetspröv-
ning) träffar bredare än den andra kontrollstationen (samrådsskyldig-
het, förelägganden och förbud). Dock anser vi att nackdelarna med 
en sådan ordning överväger. Det finns flera situationer som inte 
omfattas av förfarandet med samråd, föreläggande och förbud där 
säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade upp-
gifter exponeras för utomstående. Framför allt handlar det om när 
utomstående får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
i verksamhetsutövarens lokaler. Att utesluta ingripanden i sådana 
situationer ser vi inte som ändamålsenligt.  

Vidare menar vi att det rör sig om två olika frågor. Den andra 
kontrollstationen handlar om ett obligatoriskt förfarande som är 
betungande både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. 
Det är då av stor vikt att försöka sålla ut de typiskt sett mest ange-
lägna fallen. Den tredje kontrollstationen, som vi nu diskuterar, 
handlar i stället om att ingripa för att förhindra skada för Sveriges 
säkerhet när det redan står klart att ett visst pågående förfarande är 
helt eller delvis olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt. Då saknar 
det enligt vår mening betydelse om förfarandet omfattats av samråds-
skyldigheten eller inte. Med hänsyn till det anförda bedömer vi att 
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övervägande skäl talar för att möjligheten att använda den tredje 
kontrollstationen ska gälla i alla fall där förfarandet omfattas av ett 
krav på säkerhetsskyddsavtal. 

6.9.4 Förutsättningar för ett ingripande 

Nästa fråga är under vilka förutsättningar som det bör vara möjligt 
att meddela förelägganden av det slag som vi nu diskuterar. Våra 
övriga förslag om möjlighet till förbud mot ett visst förfarande 
bygger på att det görs en bedömning att förfarandet i fråga är olämp-
ligt från säkerhetsskyddssynpunkt. För att regelverket ska hänga ihop och 
framstå som konsekvent bör samma grundläggande kriterium gälla för 
att det ska vara möjligt att genom ett föreläggande ingripa i ett 
pågående förfarande. Det är en annan sak att det kan krävas mer av 
olämpligheten, t.ex. att den potentiella skadan är mer allvarlig, för 
att man ska ingripa mot ett pågående förfarande än mot ett förfar-
ande som inte har påbörjats. Vi utvecklar detta i det följande.  

En grundläggande princip är att kraven för att en myndighet ska 
få vidta en viss åtgärd bör sättas högre ju mer ingripande åtgärden är. 
Eftersom de förelägganden som vi föreslår kan vara såväl relativt lite 
ingripande i vissa fall som mycket ingripande i andra, anser vi det 
mindre lämpligt att bestämma en fast nivå som alltid ska gälla. Vi 
anser alltså inte att det alltid bör ställas krav på t.ex. att det kan 
uppstå allvarlig eller rentav synnerligen allvarlig skada. I stället menar 
vi att det är mer ändamålsenligt att ställa krav på tillsynsmyndigheten 
att göra en noggrann proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall. 
Den proportionalitetsregel som vi föreslagit i avsnitt 6.8.8 bör alltså 
gälla även i fråga om dessa förelägganden. Detta innebär att före-
läggande bara ska få beslutas om skälen för åtgärden uppväger den 
skada eller annan olägenhet som åtgärden medför för allmänna eller 
enskilda intressen. Vid denna proportionalitetsbedömning bör alla 
skador och olägenheter för enskilda och allmänna intressen beaktas 
och vägas mot de skäl som talar för föreläggandet. Hur allvarlig den 
potentiella skadan för Sveriges säkerhet bedöms vara bör då vara en 
viktig parameter.  
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6.9.5 Tillsynsmyndigheterna bör fatta beslut 
om förelägganden 

Eftersom det är fråga att ingripa i ett pågående förfarande som är 
olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt, typiskt sett därför att det 
innebär att Sveriges säkerhet är utsatt för hot eller sårbarhet, finns 
det skäl som talar för att besluten bör förbehållas ett fåtal myndig-
heter, företrädesvis Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. För det 
alternativet talar också att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har 
en särställning inom säkerhetsskyddet genom den kompetens och 
erfarenhet som har upparbetats inom myndigheterna. Vidare har de 
unika kunskaper om hotbilden mot svenska skyddsvärden. Vad som 
talar emot detta alternativ är att vi anser att Säkerhetspolisens och 
Försvarsmaktens resurser i första hand bör användas för tillsyn över 
de allra mest skyddsvärda verksamheterna och för att ha ett sam-
ordnande ansvar när det gäller tillsynen över säkerhetsskyddet. Vi 
utvecklar detta närmare i våra resonemang om tillsyn i avsnitt 8.6 
och 8.7.2. 

Detta för oss in på det andra alternativet, vilket är att låta till-
synsmyndigheterna ansvara för beslut om att ingripa i pågående för-
faranden inom respektive tillsynsområde. En uppenbar fördel med 
detta alternativ är att det följer den struktur som vi har föreslagit när 
det gäller såväl tillsyn som förfarandet med samråd, föreläggande 
och förbud. Liksom när det gäller den ordinarie tillsynsverksam-
heten skulle alternativet att låta tillsynsmyndigheterna ansvara för 
ingripanden i pågående förfaranden innebära att besluten fattas av en 
myndighet med hög sakkunskap om det aktuella området. Eftersom 
vi föreslår att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten även i fortsätt-
ningen ska bedriva tillsyn över de allra mest skyddsvärda verksam-
heterna skulle ansvaret för ingripanden i pågående förfaranden enligt 
vår mening fördelas på ett ändamålsenligt sätt (se våra överväganden 
i avsnitt 8.7.2). Vi anser därför att det mest lämpliga alternativet är 
att placera möjligheten att ingripa i pågående förfaranden hos till-
synsmyndigheterna.  

Förfarandet hos tillsynsmyndigheten kan med fördel bygga på den 
ordning som föreslås när det gäller ärenden om samråd, föreläggande 
och förbud som vi utvecklar i avsnitt 6.8.10. Eftersom det handlar 
om att ingripa i ett pågående förfarande kan det dock tänkas att 
ärendena ställer särskilda krav på skyndsamt agerande. I FL finns 
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möjligheter att göra avsteg från vissa av handläggningsreglerna i 
sådana situationer. Exempelvis kan beslutsmyndigheten enligt 25 § 
första stycket 3 FL avstå från att underrätta parten om allt material 
som är av betydelse för beslutet och ge tillfälle till yttrande innan 
beslutet fattas, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver 
att beslutet meddelas omedelbart. Vi bedömer att det finns ett till-
räckligt utrymme i FL för att skyndsamt kunna fatta den typ av be-
slut om ingripanden som nu diskuteras.  

Så snart en fråga om föreläggande aktualiseras vid tillsynsmyndig-
heten bör tillsynsmyndigheten underrätta antingen Säkerhetspolisen 
eller Försvarsmakten, beroende på vilken av dem som utövar tillsyn 
över tillsynsmyndigheten, som därigenom får en möjlighet att lämna 
synpunkter i ärendet. Med hänsyn till att ärendena ofta kan förväntas 
vara brådskande föreslår vi däremot inte något krav på att Säkerhets-
polisen eller Försvarsmakten ska beredas tillfälle att yttra sig. En 
bestämmelse med detta innehåll bör tas in i säkerhetsskyddsförord-
ningen. Det är vidare naturligt att tillsynsmyndigheten underrättar 
samordningsmyndigheten om utfallet av ärendet. Vi bedömer dock 
att detta inte behöver anges i förordningen.  

Om det behövs bör tillsynsmyndigheten kunna bestämma att ett 
beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. 

6.9.6 Anmälningsplikt gäller 

Kunskap om sådana förhållanden som medför ett behov av före-
lägganden kan finnas hos olika aktörer. Det kan exempelvis vara så 
att Säkerhetspolisen får information om något förhållande som inne-
bär att det kan bli aktuellt med ett föreläggande. Man får i en sådan 
situation utgå ifrån att Säkerhetspolisen informerar tillsynsmyndig-
heten om detta, eller själv tar över tillsynsansvaret, så att relevanta 
åtgärder kan vidtas. I andra fall kan det vara verksamhetsutövaren 
själv som får kännedom eller misstanke om något förhållande som 
innebär behov av åtgärder. Vår bedömning är att denna situation 
omfattas av den anmälningsplikt vid säkerhetshotande verksamhet 
som följer av 2 kap. 10 § första stycket 3 nya säkerhetsskyddsförord-
ningen.  
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6.10 Överklagande 

Förslag: Beslut om förelägganden inom samrådsförfarandet över-
klagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Prövningstillstånd krävs 
vid överklagande till kammarrätten. Vid överklagande av ett så-
dant beslut är tillsynsmyndigheten motpart. Beslut om förbud 
mot att inleda ett visst förfarande och om föreläggande som avser 
ingripande i ett pågående förfarande överklagas till regeringen.  

 
Bedömning: I de fall överklagande sker till regeringen tillgodo-
ses kravet på domstolsprövning genom möjligheten att ansöka 
om rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av 
vissa regeringsbeslut. Eftersom bestämmelserna i 10 kap. 3 § OSL 
tillgodoser behovet av att skydda känsliga uppgifter i målet finns 
det inte anledning att inskränka reglerna om partsinsyn och kom-
munikation.  

6.10.1 Inledning 

Enligt de nuvarande och kommande bestämmelserna kan beslut om 
förelägganden och förbud vid statliga myndigheters upphandlingar 
inte överklagas (50 § gamla säkerhetsskyddsförordningen och 7 kap. 
12 § nya säkerhetsskyddsförordningen). När vi nu föreslår att det 
ska införas regler om förelägganden och förbud som kan riktas mot 
enskilda, är det nödvändigt att överväga om denna ordning är fören-
lig med kravet på rätt till domstolsprövning i artikel 6 i Europakon-
ventionen. Även i fall där artikel 6 inte aktualiseras, t.ex. därför att 
enskildas rätt inte berörs, finns det skäl att överväga om det bör 
finnas en möjlighet till överprövning. Vi diskuterar dessa frågor i det 
följande. 
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6.10.2 Både enskilda och offentliga aktörer 
bör kunna överklaga besluten 

Beslut om förelägganden och förbud omfattas av artikel 6  
i Europakonventionen 

Vi har i avsnitt 3.6.4 redogjort för innehållet i artikel 6 i Europa-
konventionen, som ställer krav på att enskilda ska ha rätt till en 
rättvis domstolsprövning vid prövning av hans eller hennes civila 
rättigheter och skyldigheter. Enligt vår bedömning är bestämmelsen 
tillämplig när en enskild verksamhetsutövare genom förelägganden 
åläggs att vidta vissa åtgärder eller genom beslut av en tillsynsmyn-
dighet hindras från att genomföra ett planerat förfarande. Det bör 
därför finnas en möjlighet för enskilda som berörs av beslutet att få 
till stånd en domstolsprövning. Det handlar då i första hand om 
enskilda verksamhetsutövare som får ett föreläggande mot sig eller 
hindras från att inleda ett önskat förfarande. Men det kan också 
tänkas att andra enskilda, t.ex. en tänkt avtalspart, är så pass berörda 
att beslutet anses röra deras civila rättigheter. Även sådana enskilda 
bör ha en möjlighet att få till stånd en domstolsprövning som lever 
upp till de krav som följer av artikel 6.  

Även myndigheter bör kunna överklaga 

Myndigheter och andra offentliga aktörer kan inte grunda någon rätt 
till domstolsprövning av ett föreläggande eller förbud på artikel 6 i 
Europakonventionen, eftersom denna enbart innebär rättigheter för 
enskilda. Däremot kan det av andra skäl än Europakonventionens 
krav finnas anledning att överväga en möjlighet till överklagande för 
sådana aktörer. Ett sådant skäl är att tillsynsmyndighetens bedöm-
ning kan ifrågasättas och att det därför finns anledning att ändra 
beslutet, som kan få stora konsekvenser för de berörda. En särskild 
situation kan också vara att vissa av de nu aktuella ärendena kan ha 
exempelvis försvars- eller säkerhetspolitiska aspekter. Om tillsyns-
myndigheten förbjuder ett visst förfarande kan det i bland finnas 
anledning att medge att förfarandet genomförs trots de förekom-
mande sårbarheterna. I ett sådant ärende handlar det strängt taget 
inte om att tillsynsmyndighetens beslut är felaktigt i rättslig mening, 
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utan om att det kan finnas skäl att ta hänsyn till andra överväganden 
än sådana som en tillsynsmyndighet kan göra. 

Med hänsyn till det anförda bedömer vi att inte bara enskilda utan 
också myndigheter och andra offentliga organ som tillsynsmyndig-
hetens beslut gått emot bör ha rätt att klaga på beslutet. Detta 
behöver enligt vår mening inte anges särskilt eftersom den som har 
inlett samråd är part i förvaltningsärendet och därmed torde ha 
klagorätt på grund av sin partsställning, förutsatt att beslutet har gått 
denne emot (jfr prop. 2016/17:180 s. 24). Detta torde innebära att 
myndigheten, utan att detta behöver föreskrivas särskilt, har klago-
rätt om tillsynsmyndighetens beslut går myndigheten emot, om inte 
något annat föreskrivs. 

6.10.3 Överklagande av beslut enligt 
den andra kontrollstationen 

Vi börjar med frågan om överklagande av sådana beslut som fattas 
inom ramen för den andra kontrollstationen. Som vi har anfört 
tidigare anser vi att beslut om förelägganden och förbud måste kunna 
överklagas och att det är lämpligt att överklagande kan göras av både 
enskilda och offentliga aktörer som beslutet har gått emot. Frågan 
är då vilken instans som bör pröva ett sådant överklagande. Man kan 
tänka sig olika alternativ. Innan vi går in på de olika alternativen bör 
det dock framhållas att vi utgår ifrån att det kommer att bli mycket 
sällsynt att en tillsynsmyndighet beslutar om förbud. Erfarenheter 
från våra grannländer där det finns liknande möjligheter i samband 
med företagsförvärv ger stöd för detta antagande. I Finland finns det 
en möjlighet att hindra vissa utländska företagsförvärv. Man har där 
funnit att reglerna i sig verkar avhållande och man har i praktiken 
aldrig behövt fatta ett sådant beslut.17 Det kan tilläggas att möjlig-
heten i 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen att förbjuda en 
viss upphandling hittills inte har utnyttjats. Vi utgår alltså från att 
samrådsförfarandet i de allra flesta fall kommer att vara tillräckligt 
för att verksamhetsutövare självmant ska avstå från förfaranden som 
tillsynsmyndigheten anser vara olämpliga från säkerhetsskyddssyn-
punkt. Oavsett överklagandeinstans bör man alltså räkna med att det 

                                                                                                                                                          
17 Uppgiften gäller lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp och avser tiden  
t.o.m. mars 2018.  
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kommer att handla om ett mycket litet antal överklaganden som rör 
förbud.  

Det kan antas att besluten om föreläggande kommer att bli något 
vanligare. Det är dock inte troligt att överklaganden kommer att bli 
särskilt vanliga i dessa ärenden heller. Vi utgår alltså ifrån att även 
den sammantagna målvolymen blir relativt liten. 

Vi diskuterar i det följande vilken instans som ska pröva över-
klaganden om föreläggande och förbud enligt den andra kontrollsta-
tionen. 

Alternativ 1 – Förvaltningsrätten i Stockholm 

Eftersom det rör sig om förvaltningsbeslut är det en naturlig utgångs-
punkt att beslut om föreläggande och förbud överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Målen enligt säkerhetsskyddslagen är av ett så 
särpräglat slag att man inte kan räkna med att tillräcklig kompetens 
ska kunna skapas och upprätthållas hos alla förvaltningsrätter, sär-
skilt som målen kan förväntas bli få.  

Mot denna bakgrund anser vi att det första alternativet är att be-
sluten får överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. En fördel 
med att välja detta alternativ är att man ansluter till en färdig process-
ordning. Förvaltningsrätten i Stockholm kan, genom att mål enligt 
säkerhetsskyddslagen koncentreras dit, upparbeta särskild kompetens 
på området.  

Ett särskilt problem är att det i ärendena kan förekomma mycket 
känsliga uppgifter. Det kan t.ex. handla om underrättelseuppgifter 
som har lämnats av en annan stat med förbehåll att uppgifterna inte 
får lämnas vidare till någon annan än regeringen. Även om upp-
gifterna inte har ett sådant ursprung kan det finnas starka skäl för att 
de hålls inom en så begränsad krets som möjligt. Dessutom kan det, 
i varje fall när det handlar om förbud mot ett visst förfarande, finnas 
skäl till andra överväganden än rent rättsliga sådana. Som vi tidigare 
nämnt kan nämligen ärenden om förbud mot vissa förfaranden ha 
politiska aspekter, och inte minst utrikes-, försvars- och säkerhets-
politiska aspekter. Detta leder oss in på det andra alternativet, näm-
ligen att besluten överklagas till regeringen. 
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Alternativ 2 – Regeringen 

En mycket viktig fördel med en ordning som går ut på att man 
överklagar förbud till regeringen är att sådana politiska aspekter som 
nyss nämnts kan beaktas. Vi har svårt att se att någon annan instans 
skulle vara lämpad för sådana överväganden. Detta är ett utom-
ordentligt starkt skäl för att regeringen ska pröva överklagandena 
såvitt gäller frågor om förbud. Det finns visserligen en strävan att 
minska antalet ärenden som regeringen hanterar. Detta är dock inget 
tungt argument mot regeringen som överklagandeinstans, eftersom 
det kan förväntas handla om ett mycket litet antal ärenden. Som vi 
redan nämnt förväntar vi oss att det blir sällsynt med förbudsbeslut. 
Det är rimligt att anta att överklaganden blir än mer sällsynta. För-
modligen kommer det att handla om högst några enstaka ärenden 
under ett år.  

Den nu beskrivna fördelen gör sig knappast gällande när det 
handlar om förelägganden. Där lär det nämligen inte bli aktuellt med 
den typ av överväganden som endast regeringen kan göra. Skälen för 
att förelägganden överklagas till regeringen är alltså betydligt svagare. 

En annan fördel med att överklaganden prövas av regeringen är 
att man därigenom minskar problemet med uppgifter som erhållits 
av främmande stat med förbehåll att de inte får lämnas vidare till 
någon annan än regeringen. Detta problem torde vara större i ären-
den om förbud, men det kan inte uteslutas att uppgifter av detta slag 
även kan förekomma i ärenden om föreläggande. 

En uppenbar nackdel med det nu diskuterade alternativet är att 
regeringen inte utgör en domstol som lever upp till de krav som ställs 
i artikel 6 i Europakonventionen. Detta innebär att det därutöver 
måste finnas någon möjlighet till en domstolsprövning i de fall där 
enskildas civila rättigheter och skyldigheter aktualiseras. Det bör då 
beaktas att det i sådana fall finns en möjlighet att begära prövning 
enligt 1 § rättsprövningslagen. Denna möjlighet finns just till för att 
skapa en garanti för att enskilda får tillgång till domstolsprövning i 
de fall där det krävs enligt artikel 6 (se mer om rättsprövningslagen 
i avsnitt 3.6.5). Vi bedömer att en sådan möjlighet i och för sig vore 
tillräcklig för att tillgodose de krav som följer av artikel 6. 
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Alternativ 3 – Specialdomstol 

Det tredje alternativet skulle kunna vara att överklagandena prövas i 
en specialdomstol. Man kan då antingen tänka sig att man inrättar en 
helt ny domstol med ansvar just för mål enligt säkerhetsskyddslagen, 
eller att någon av de befintliga specialdomstolarna ges nya uppgifter. 
Vi börjar med det sistnämnda alternativet. Den befintliga special-
domstol som ligger till närmast är Försvarsunderrättelsedomstolen, 
som har till uppgift att pröva frågor om tillstånd till signalspaning 
enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverk-
samhet (1 § lagen [2009:966] om försvarsunderrättelsedomstolen). 
Ett speciellt inslag i processen i Försvarsunderrättelsedomstolen är 
att föremålen för signalspaning inte har någon del i processen. 
I stället företräder ett särskilt integritetsombud enskilda integritets-
intressen (5 § lagen om försvarsunderrättelsedomstol). Ombudet 
har rätt att ta del av det som förekommer i målet och att yttra sig.  

En fördel med att ge Försvarsunderrättelsedomstolen nya upp-
gifter skulle vara att man delvis kan utnyttja en kompetens som 
redan finns i domstolen. I domstolen finns det nämligen ledamöter 
med erfarenhet av underrättelseverksamhet. Vidare skulle det inne-
bära att känsliga uppgifter begränsas till en liten krets av personer 
med vana att hantera frågor om Sveriges säkerhet och underrättelse-
verksamhet. Att överklagandena behandlas av Försvarsunderrättelse-
domstolen framstår också som en relativt kostnadseffektiv lösning.  

Som tidigare nämnts kan man även tänka sig att man inrättar en 
ny specialdomstol med ansvar för säkerhetsskyddsärendena, eller 
någon form av domstolsliknande nämnd.  

Oavsett vilket av dessa alternativ man väljer skulle det bli nöd-
vändigt att utforma en särskild reglering för processen. En sådan 
reglering skulle exempelvis kunna inspireras av systemet med integri-
tetsombud. Även om systemet inte fullt ut skulle kunna överföras 
till säkerhetsskyddsärendena, som är ett tvåpartsförfarande, kan man 
tänka sig att systemet med särskilda ombud skulle kunna anpassas 
för fall där det i målet förekommer så känslig information att det 
inte är lämpligt att den lämnas ens till parten. Man kan då tänka sig 
att någon form av ombud skulle kunna bevaka partens rätt i dessa 
delar.  
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Inspiration skulle även kunna hämtas från Storbritanniens s.k. 
Closed Material Procedures (se Justice and Security Act 2013). Det 
är fråga om ett förfarande för att hantera känslig information om 
rikets säkerhet som bevisning i domstolar. Inom ramen för en Closed 
Material Procedure får endast domare och säkerhetsprövade ombud 
tillgång till känsliga uppgifter i processen. Parten får alltså inte del av 
de känsliga uppgifterna om rikets säkerhet. Förfarandet får inte 
användas i brottmål. Europadomstolen har nyligen, i ett avvisnings-
beslut i Gulamhussein och Tariq mot Förenade Konungariket den 
26 april 2018 (mål nummer 46538/11 och 3960/12) bedömt att för-
farandet med Closed Material Procedure levde upp till konventionens 
krav, bl.a. då den enskilde haft möjlighet att föra sin talan genom ett 
säkerhetsprövat ombud. Fördelen med ett förfarande av detta slag 
skulle vara att man gör det möjligt att beakta känsliga uppgifter om 
Sveriges säkerhet, underrättelseinformation m.m. utan att parterna 
får del av dem, samtidigt som det skapas vissa särskilda rättssäker-
hetsgarantier. 

Vår bedömning om överklagande av förelägganden 

Vi har i det föregående lagt fram tre olika alternativa lösningar i fråga 
om prövning av överklaganden. Som har framgått där anser vi att 
skälen gör sig gällande i olika grad beroende på om det är fråga om 
ett föreläggande eller ett förbud. Vi behandlar därför dessa två typer 
av beslut separat och börjar med överklagande av förelägganden 
inom ramen för samrådsförfarandet. 

Ett av alternativen är att överklagande görs till regeringen (alter-
nativ 2). De skäl som kan tala för regeringen som överklagande-
instans handlar enligt vår bedömning framför allt om förbud mot ett 
visst förfarande. Det kan i sådana fall finnas anledning till överväg-
anden av politisk karaktär som inte lämpligen kan göras av en dom-
stol. Sådana överväganden lär däremot sällan aktualiseras i samband 
med bedömning av meddelade förelägganden. Mot denna bakgrund 
och med hänsyn till strävan att minska mängden ärenden som 
regeringen fattar beslut i anser vi att alternativ 2 inte bör väljas i fråga 
om överklagande av förelägganden.  
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Vi anser inte heller att uppgiften att pröva överklaganden av 
förelägganden bör läggas på en specialdomstol (alternativ 3). Oav-
sett om man lägger ärendena på Försvarsunderrättelsedomstolen 
eller skapar en ny domstol skulle det krävas att man utarbetar en helt 
ny reglering för processen. Något sådant finns det inte utrymme för 
inom ramen för detta uppdrag. Vi anser dessutom att de svårigheter 
som kan finnas kring känsliga uppgifter i ärendena kan lösas på annat 
sätt, vilket vi återkommer till senare i kapitlet. Vi föreslår alltså inte 
alternativ 3. 

I stället menar vi att övervägande skäl talar för alternativ 1, dvs. 
att beslut om förelägganden överklagas till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. De förelägganden som meddelas inom ramen för ett 
samrådsförfarande liknar på många sätt andra förelägganden som 
tillsynsmyndigheten ska kunna rikta mot en verksamhetsutövare 
enligt våra förslag i kapitel 8. Vi ser inte skäl att ha avvikande regler 
när det gäller förelägganden som meddelas inom ramen för samråds-
förfarandet. Vi föreslår alltså att föreläggandena ska överklagas till 
Förvaltningsrätten i Stockholm. Det bör krävas prövningstillstånd 
vid överklagande till kammarrätten. 

Formerna för överklagande av tillsynsmyndighetens beslut och 
vilken överklagandefrist som ska gälla m.m. bör i övrigt inte avvika 
från FL:s bestämmelser. Vi föreslår därför inte några särskilda be-
stämmelser om detta. Av tydlighetsskäl bör det vidare framgå av 
bestämmelsen att tillsynsmyndigheten har ställning som motpart i 
ett mål hos domstolen som gäller överklagande av tillsynsmyndig-
hetens beslut. Att en myndighet som intagit partsställning kan över-
klaga förvaltningsrättens beslut som gått myndigheten emot framgår 
av 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291, härefter FPL) jämförd 
med 7 a § samma lag.  

Vår bedömning om överklagande av förbud 

När det gäller förbud gör sig vissa andra argument gällande än när 
det rör sig om ett föreläggande. Man kan här dra vissa paralleller till 
regleringen om säkerhetsärenden på utlänningslagstiftningens om-
råde. Säkerhetsärenden är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som 
rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet 
förordar exempelvis utvisning. Många sådana ärenden handläggs 
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enligt utlänningslagen (2005:716) och följer då den vanliga instans-
ordningen. Särskilt kvalificerade ärenden handläggs dock enligt lagen 
(1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU). Det rör sig då i 
första hand om sådana ärenden där den inre säkerheten är utsatt för 
allvarligt hot. Migrationsverkets beslut överklagas i dessa ärenden till 
regeringen som är sista instans. Där gäller alltså en ordning som till 
stor del motsvarar vårt alternativ 2. 

En utlänning får utvisas ur landet enligt LSU, om det är särskilt 
påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller om det med hänsyn till 
vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga 
omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller 
medverka till terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling 
till sådant brott (1 § LSU). Den särskilda instansordningen med 
överklagande till regeringen motiverades i förarbetena i huvudsak 
med att vissa ärenden kräver känsliga utrikespolitiska bedömningar 
och andra innehåller känslig information om Säkerhetspolisens verk-
samhet (prop. 2009/10:31 s. 237 och 238). Det ansågs att vissa säker-
hetsärenden är av sådan karaktär att deras utgång har särskilt stor 
betydelse för den nationella säkerheten och att det i dessa ärenden 
är naturligt att regeringen har en roll, särskilt mot bakgrund av reger-
ingens övergripande ansvar för rikets säkerhet. 

Liknande överväganden gör sig gällande när det är fråga om för-
bud enligt säkerhetsskyddslagen mot att genomföra ett visst förfar-
ande som kräver säkerhetsskyddsavtal. Enligt våra förslag kommer 
förbud enbart att aktualiseras när det kan uppstå en allvarlig skada 
eller synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet om t.ex. en 
säkerhetsskyddsklassificerad uppgift obehörigen röjs. Det handlar 
alltså om kvalificerade fall. Vidare handlar det om ärenden som kan 
aktualisera överväganden som bara regeringen kan göra. Som vi tidi-
gare utvecklat kan ärendena nämligen aktualisera känsliga utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitiska överväganden. Dessutom kan det i 
ärendena förekomma såväl känslig information om t.ex. Säkerhets-
polisens verksamhet som utländska underrättelseuppgifter som 
lämnats över med förbehåll om att de inte får lämnas vidare till någon 
annan än regeringen. Det anförda talar utomordentligt starkt för att 
ärendena bör överklagas till regeringen. Med hänsyn till detta och till 
det som i övrigt anförts under rubriken Alternativ 2 – Regeringen 
föreslår vi att regeringen ska vara överklagandeinstans i ärenden om 
förbud. 
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Regeringens beslut kan inte överklagas, men kan däremot bli före-
mål för rättsprövning enligt rättsprövningslagen om beslutet inne-
fattar en prövning av enskildas civila rättigheter och skyldigheter en-
ligt artikel 6 i Europakonventionen. En sådan ansökan får bara göras av 
enskilda. Därigenom anser vi att de krav på domstolsprövning som 
följer av artikel 6 tillgodoses. 

6.10.4 Överklagande av beslut enligt 
den tredje kontrollstationen 

Beslut om förelägganden som meddelas inom den tredje kontroll-
stationen uppvisar likheter med såväl förelägganden som förbud 
inom samrådsförfarandet, med den skillnaden att de nu diskuterade 
föreläggandena gäller ett pågående förfarande medan föreläggandena 
under samrådet är framåtsyftande. Förelägganden om ett pågående 
förfarande kan ha att göra med förändringar som inträffat i omvärlden 
i stort. Redan detta talar för att prövningen kan inrymma frågor som 
är mindre lämpliga för en domstolsprocess. Det bör också beaktas 
att det kan finnas behov av att väga in andra aspekter än rent rättsliga 
i denna typ av beslut, t.ex. utrikes-, försvars-, och säkerhetspolitiska 
skäl. Detta talar enligt vår mening för att regeringen bör vara den 
instans som prövar överklaganden. I sammanhanget bör det också 
beaktas att det är regeringen som har det övergripande ansvaret för 
rikets säkerhet (prop. 2009/10:31 s. 237). Övervägande skäl talar enligt 
vår mening därmed för att föreläggande om att ingripa i ett pågående 
förfarande överklagas till regeringen.  

Regeringens beslut kan bli föremål för rättsprövning om beslutet 
innefattar en prövning av enskildas civila rättigheter och skyldig-
heter enligt artikel 6 i Europakonventionen. Som sagts tidigare anser 
vi att de krav på domstolsprövning som följer av artikel 6 därigenom 
tillgodoses. 
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6.10.5 Om domstolsprövningen och rätten till partsinsyn m.m. 

Kraven på kommunikation och partsinsyn 

Överklagade ärenden om förelägganden och förbud kan i vissa fall 
aktualisera särskilda frågor som har att göra med att de kan innehålla 
mycket känsliga uppgifter av betydelse för Sveriges säkerhet. Vi har 
nämnt denna problematik flera gånger tidigare i detta kapitel och då 
beskrivit att det bl.a. kan handla om känslig underrättelseinforma-
tion, eller information som tagits emot från en utländsk säkerhets- 
eller underrättelsetjänst med förbehåll om att informationen inte får 
lämnas till någon annan än regeringen (jfr prop. 2009/10:31 s. 235). 
Det kan också vara så att uppgifterna är känsliga för annan säker-
hetskänslig verksamhet eller att värdet av den verksamhet som 
myndigheterna bedriver snabbt skulle komma att minska om upp-
gifterna blev kända. Detta ger upphov till frågor om sekretess. I vissa 
fall kan det vara så att uppgifterna är så känsliga att de inte ens bör 
delges verksamhetsutövaren. Det finns alltså ett spänningsförhåll-
ande mellan rätten till partsinsyn och sekretess. Vi har diskuterat 
denna fråga när det gäller handläggningen av ärendet hos tillsyns-
myndigheten (se avsnitt 6.8.10). 

Motsvarande fråga gör sig gällande i domstolsprocessen, vare sig 
det är fråga om en sedvanlig förvaltningsprocess eller om rättspröv-
ning i Högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om kommunika-
tion av det som förekommer i målet finns bl.a. i 10 och 12 §§ FPL. 
I 18 § anges att det att ett mål, förutom i vissa särskilt uppräknade 
fall, inte får avgöras utan att parterna har fått kännedom om det som 
tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra 
sig över det. Om FPL:s bestämmelser tillämpas gäller alltså i de flesta 
fall ett krav på att parterna har rätt till insyn i allt som förs in i 
processen. Vidare följer av 30 § samma lag att domstolen inte får 
grunda sitt avgörande på material som parterna saknar kännedom 
om. Emellertid måste man också beakta 19 §, som innebär att under-
rättelseskyldigheten enligt 10 § första stycket, 12 eller 18 § gäller 
med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § OSL. Även rätten till 
partsinsyn, dvs. att på begäran ta del av det som tillförts målet, gäller 
med samma begränsningar (43 §). 

När det gäller kollisionsregeln i 10 kap. 3 § OSL gör vi här samma 
bedömning som vi gjort i fråga om kommunikation och partsinsyn i 
själva förvaltningsärendet hos tillsynsmyndigheten i avsnitt 6.8.10. 
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Med andra ord anser vi att det inte behöver göras något undantag 
från de regler som annars gäller för att tillgodose behovet av skydd 
för särskilt känsliga uppgifter som omfattas av sekretess, även i för-
hållande till parten. 

Motiveringsplikten 

Som vi har redovisat i våra överväganden om själva samrådsärendet 
är det tillåtet enligt 32 § FL att utelämna skälen för ett avgörande 
bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till skyddet för rikets säker-
het eller för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 
Förvaltningsprocesslagen innehåller inte något motsvarande undan-
tag från motiveringsplikten för domstolarna. I 30 § FPL anges det 
att rättens avgörande av mål ska grundas på vad handlingarna inne-
håller och vad i övrigt förekommit i målet och att det av beslutet ska 
framgå de skäl som bestämt utgången. Detta aktualiserar frågan om 
hur domstolen ska hantera situationen att avgörandet måste grundas 
på omständigheter som är så känsliga att parten inte bör få känne-
dom om dem. Det förekommer att allmänna förvaltningsdomstolar 
kompenserar för avsaknaden av en möjlighet att utelämna skäl 
genom att avfatta en delvis intetsägande motivering. Det har ansetts 
att detta kan vara nödvändigt och acceptabelt för att upprätthålla det 
skydd som motiverat att en förhandling hålls inom stängda dörrar 
(jfr JO 1998/99 s. 184 och JO 1999/2000 s. 175).  

Det får förutsättas att avgöranden om såväl förbud som före-
lägganden utformas på ett sådant sätt att uppgifter som med hänsyn 
till Sveriges säkerhet inte får komma till partens kännedom inte röjs 
genom att de tas in i avgörandet. Detta kräver enligt vår mening inte 
någon särskild reglering om undantag från motiveringsplikten.  

Om kravet på att parterna är likställda 

En annan fråga är om regleringen i tillräcklig mån beaktar kravet på 
att parterna är likställda i processen. Principerna om att processen 
ska vara kontradiktorisk och att parterna ska vara likställda är funda-
mentala delar av kravet på en rättvis rättegång enligt artikel 6 i 
Europakonventionen. Det krävs att det föreligger en rimlig balans 
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mellan parterna. Detta innebär att varje part måste ha en rimlig möj-
lighet att lägga fram sin talan under förhållanden som inte placerar 
parten i ett väsentligt sämre läge än motparten (se t.ex. Europa-
domstolens avgörande i stor kammare i Avotiņš mot Lettland den 
23 maj 2016, mål nummer 17502/07, § 119). Vi har utvecklat den 
närmare innebörden av kraven i artikel 6 i avsnitt 3.6.4. 

De rättigheter som följer av de nyss nämnda principerna är inte 
absoluta. Det finns ett antal avgöranden där Europadomstolen har 
gett tyngre vägande nationella intressen företräde när en part vägrats 
ett fullt ut kontradiktoriskt förfarande. Vidare har de fördrags-
slutande länderna en viss bedömningsmarginal i dessa frågor (se t.ex. 
Miryana Petrova mot Bulgarien den 21 juli 2016, mål nummer 57148/08, 
§§ 39–40, och Ternovskis mot Lettland den 29 april 2014, mål num-
mer 33637/02, §§ 65–68). Det finns inte heller någon absolut rätt att 
ta del av alla uppgifter som läggs till grund för ett avgörande. I av-
görandet Regner mot Tjeckien (den 19 september 2017, mål nummer 
35289/11) hade varken klaganden eller hans ombud fått ta del av 
hemliga handlingar som innehöll uppgifter som legat till grund för 
beslutet att återkalla hans säkerhetsgodkännande (se vidare om av-
görandet i avsnitt 3.6.4). I den del den nationella domstolens avgör-
ande grundades på handlingarnas innehåll fick klaganden inte heller 
veta skälen för beslutet. Vid en bedömning av processen som helhet 
ansåg Europadomstolen att klagandens rättigheter enligt artikel 6 
inte hade kränkts. Europadomstolen fäste då särskilt avseende vid 
att den nationella domstolen hade haft full tillgång till de dokument 
som låg till grund för myndighetsbeslutet om återtagande av säker-
hetsgodkännandet. Man beaktade också att den nationella domstolen 
även hade möjlighet att bedöma skälen för att inte delge klaganden 
dessa dokument och att beordra beslutsmyndigheten att visa upp 
dem om domstolen bedömer att det inte finns grund för att hålla 
dem hemliga. Europadomstolen framhöll vidare att den nationella 
domstolen var behörig att bedöma myndighetens beslut och att 
ogilla beslutet om det skulle visa sig godtyckligt.  

Säkerhetsskyddslagen reglerar enbart frågor som har att göra med 
nationell säkerhet och internationell samverkan på säkerhetsskydds-
området. Bestämmelserna tar uteslutande sikte på de mest skydds-
värda verksamheterna i Sverige och verksamhet som omfattas av ett 
för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd 
(1 kap. 1 § nya säkerhetsskyddslagen). Det samrådsförfarande som 
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vi föreslår, och de möjligheter som finns att besluta om föreläggande 
och förbud, aktualiseras bara i vissa kvalificerade fall. Redan när det 
gäller tillämpligheten har det alltså gjorts en avvägning mellan be-
hovet av kontroll över vissa förfaranden och enskildas rättigheter. 
Bestämmelserna är över huvud taget inte tillämpliga annat än i allvar-
liga fall.  

Vi anser vidare att bestämmelserna i FPL, som i sin tur hänvisar 
till 10 kap. 3 § OSL, tillräckligt tillgodoser partens intresse av att få 
del av allt relevant material, eftersom de enbart gör undantag från 
grundprincipen om full insyn när det är av synnerlig vikt för något 
allmänt eller enskilt intresse att uppgiften hålls hemlig för parten. 
Vår bedömning är att de inskränkningar som kan göras är proportio-
nerliga och att regleringen lever upp till de krav som följer av arti-
kel 6 i Europakonventionen. 

6.11 Uppföljning under avtalstiden och ändrade 
förhållanden 

Förslag: I nya säkerhetsskyddslagen införs en bestämmelse om 
att det i säkerhetsskyddsavtalet ska anges att verksamhetsutövaren 
har rätt att revidera säkerhetsskyddsavtalet om det krävs på grund 
av ändrade förhållanden. Den befintliga bestämmelsen om verk-
samhetsutövarens kontroll av att säkerhetsskyddsavtalet följs 
kompletteras med en ny bestämmelse om att verksamhetsutövaren 
ska se till att säkerhetsskyddsavtalet revideras om det krävs på 
grund av ändrade förhållanden.  

  
I detta avsnitt behandlar vi frågor om uppföljning och ändrade för-
hållanden under avtalstiden för säkerhetsskyddsavtalen. De frågorna 
har en nära koppling till våra förslag i kapitel 5 om att utvidga kravet 
på att ingå säkerhetsskyddsavtal till fler situationer. Frågorna an-
knyter dock närmast till problembeskrivningen i avsnitt 6.4.6 om 
bristande eller utebliven uppföljning. Vi har därför valt att placera 
våra överväganden om uppföljning och ändrade förhållanden i detta 
kapitel. 
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6.11.1 Uppföljning behöver beaktas när avtal utformas  

Enligt vår bedömning är det en förutsättning för ändamålsenlig 
uppföljning att säkerhetsskyddsavtal och närliggande avtal utformas 
med eftertanke. Den som inleder ett förfarande som kräver säker-
hetsskyddsavtal behöver inte bara analysera vilka säkerhetsskydds-
krav som är nödvändiga utan också fundera över hur säkerhets-
skyddet ska följas upp hos motparten. Därutöver är det viktigt att 
verksamhetsutövaren noggrant överväger om det finns anledning att 
ställa krav på motparten att anmäla förändringar och andra förhåll-
anden av betydelse för att upprätthålla ett väl anpassat säkerhets-
skydd under förfarandet. Det kan bl.a. handla om förändringar i styr-
else och ledning, ägarförhållanden, flyttning av lokaler eller utrustning, 
begäran om konkurs eller andra förhållanden som kan ha betydelse 
för motpartens lämplighet från säkerhetsskyddssynpunkt eller be-
hovet av säkerhetsskyddsåtgärder. 

Naturligtvis kan verksamhetsutövares kontroll leda till bedöm-
ningen att motparten inte lever upp till säkerhetsskyddsavtalet. Därför 
är det nödvändigt att verksamhetsutövare även tar höjd för detta när 
avtal utformas. Affärsavtalet eller motsvarande avtal bör således 
kopplas till säkerhetsskyddsavtalet på sådant sätt att affärsavtalet 
kan sägas upp om motparten inte följer säkerhetsskyddsavtalet. 
Enligt vad vi erfar är det normalt att affärsavtal villkoras med att 
säkerhetsskyddsavtalet följs. 

6.11.2 Kontroll av att säkerhetsskyddsavtalet följs 

När en del av en säkerhetskänslig verksamhet utkontrakteras är det 
fortlöpande säkerhetsskyddsarbetet lika viktigt som den ursprungliga 
analysen av vilka säkerhetskyddskrav som ska ställas i säkerhets-
skyddsavtalet. Detta gäller i synnerhet för de utkontrakteringar där 
omfattningen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ökar ju län-
gre avtalet är i kraft samt i de utkontrakteringar där nya säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter skapas hos leverantören. För att säker-
hetskänslig verksamhet ska få ett väl anpassat säkerhetsskydd även i 
utkontrakterad verksamhet är det därför viktigt med en löpande 
uppföljning av att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet. Upp-
följningen är viktig även i andra fall där säkerhetsskyddsavtal har 
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ingåtts. Trots detta slarvar vissa verksamhetsutövare med uppfölj-
ningen (problem 5 i avsnitt 6.5).  

I 2 kap. 6 § andra stycket nya säkerhetsskyddslagen finns en be-
stämmelse som innebär att en verksamhetsutövare som tecknat ett 
säkerhetsskyddsavtal ska kontrollera att leverantören följer avtalet. 
Alltså framgår det tydligt att den verksamhetsutövare som har ut-
kontrakterat en del av sin säkerhetskänsliga verksamhet eller som i 
något annat sammanhang ingått ett säkerhetsskyddsavtal också är 
skyldig att följa upp att leverantören fullgör de åligganden som följer 
av säkerhetsskyddsavtalet. Det framgår dessutom av 3 kap. 3 § andra 
stycket nya säkerhetsskyddslagen att en genomförd säkerhetspröv-
ning av t.ex. ett bolags personal eller ledning ska följas upp under 
hela den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten 
pågår. Med hänsyn till dessa bestämmelser ser vi inte anledning att i 
nuläget lämna förslag till författningsändringar i syfte att åstadkom-
ma en bättre uppföljning av att säkerhetsskyddsavtal följs. Det är 
dock viktigt att här framhålla att den verksamhetsutövare som ut-
kontrakterar en del av sin verksamhet har ett ansvar för att även 
under utkontrakteringen se till att ha tillgång till personer med rätt 
kompetens för att effektivt kunna övervaka den utkontrakterade 
verksamheten och hantera de sårbarheter som utkontrakteringen är 
förenad med samt löpande övervaka verksamheten och hantera dessa 
sårbarheteter.18 

Av redaktionella skäl bör bestämmelsen om uppföljning flyttas 
till en egen paragraf.  

6.11.3 Revidering av säkerhetsskyddsavtal efter ändrade 
förhållanden  

En annan aspekt av uppföljning och utformning av säkerhetsskydds-
avtal har att göra med att förhållandena kan ändras. Det kan t.ex. 
handla om att förhållanden i omvärlden förändras på ett sådant sätt 
att det finns anledning att vidta andra säkerhetsskyddsåtgärder än 
vad som följer av det ursprungliga säkerhetsskyddsavtalet. Det kan 
handla om att kraven på säkerhetsskydd har höjts, men också om att 

                                                                                                                                                          
18 Försvarets radioanstalt har belyst detta i rapporten Åtgärdsförslag, Angrepp via tjänste-
leverantör, (2017-04-10, dnr 10 750:3327/17:1), där det framhålls att verksamhetsutövaren 
även efter en utkontraktering behöver ha kompetens att kravställa, följa upp och avsluta en 
utkontraktering. 
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det finns anledning att skruva ner kraven. Även den sistnämnda situa-
tionen är viktig, eftersom onödiga krav på t.ex. säkerhetsprövning 
inte bör förekomma. 

Vår bedömning är att det behövs regler där det klargörs att säker-
hetsskyddsavtalet kan revideras om förhållandena ändras. Bestäm-
melsen bör utformas på sådant sätt att det i säkerhetsskyddsavtalet 
ska anges att verksamhetsutövaren har rätt att revidera säkerhets-
skyddsavtalet om det krävs på grund av ändrade förhållanden. Det 
bör alltså åligga verksamhetsutövaren att se till att möjligheten att 
revidera avtalet tas in i säkerhetsskyddsavtalet. En viktig fördel med 
en sådan ordning är att det därigenom blir tydligt för en myndighet 
som avser att t.ex. utkontraktera en del av sin säkerhetskänsliga 
verksamhet genom upphandling, eller genomföra en annan offentlig 
upphandling, att möjligheten till revision av säkerhetsskyddsavtalet 
måste framgå redan av förfrågningsunderlaget, så att anbudsgivarna 
kan anpassa sina anbud efter denna möjlighet. Motsvarande fördelar 
uppkommer för verksamhetsutövare som inte omfattas av upphand-
lingsregleringen men som i affärsavtalet eller motsvarande överens-
kommelse behöver ta höjd för möjligheten att revidera säkerhets-
skyddsavtalet vid ändrade förhållanden.  

Vi föreslår att den grundläggande bestämmelsen om ett säkerhets-
skyddsavtals innehåll flyttas från 2 kap. 6 § första stycket till en ny 
paragraf och kompletteras med en bestämmelse om revidering. Den 
sistnämnda bestämmelsen bör gå ut på att det i säkerhetsskydds-
avtalet ska anges att verksamhetsutövaren har rätt att revidera avtalet 
om det krävs på grund av ändrade förhållanden. 

Det bör vidare tydliggöras att uppföljningsskyldigheten när ett 
säkerhetsskyddsavtal har ingåtts inte bara gäller efterlevnaden av 
avtalet, utan också om avtalet behöver revideras på grund av ändrade 
förhållanden. Även detta bör framgå av säkerhetsskyddslagen, lämp-
ligen av en ny paragraf i anslutning till bestämmelserna om säker-
hetsskyddsavtal.  
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6.12 Det bör införas tvångsåtgärder 

Förslag: Det införs i nya säkerhetsskyddslagen bestämmelser av 
följande innebörd om en möjlighet att i vissa fall tillgripa tvångs-
åtgärder. Om det behövs för att ändamålet med ett förbud eller 
föreläggande inte ska motverkas, och det är proportionerligt, får 
Stockholms tingsrätt på yrkande av tillsynsmyndigheten besluta 
om kvarstad och andra sådana åtgärder som avses i 15 kap. 1–3 §§ 
rättegångsbalken. En åtgärd får beslutas även om föreläggandet 
eller förbudet inte fått laga kraft. Vid behandlingen av en fråga 
om tvångsåtgärder ska rätten tillämpa vad som gäller när en fråga 
om åtgärd enligt 15 kap. 1, 2 eller 3 § rättegångsbalken uppkom-
mer i en rättegång. Ett yrkande får inte bifallas utan att motparten 
har fått tillfälle att yttra sig. Om det är fara i dröjsmål får dock 
rätten omedelbart bevilja åtgärden till dess annat förordnas.  

Tillsynsmyndigheten ska genast meddela rätten när syftet med 
en tvångsåtgärd har uppnåtts, eller det av någon annan anledning 
inte längre finns skäl för åtgärden. Rätten ska omedelbart upp-
häva en tvångsåtgärd om det inte längre finns skäl för åtgärden. 
Rätten ska ompröva åtgärden med fyra veckors mellanrum. Åt-
gärden får inte upphävas utan hörande av tillsynsmyndigheten. 

6.12.1 Föreläggande och förbud bör kunna kompletteras  
med tvångsåtgärder 

Möjligheterna för tillsynsmyndigheten att utfärda förelägganden 
och förbud i de olika situationer som har behandlats i detta kapitel kan 
i många fall antas ge tillsynsmyndigheterna goda verktyg för att 
förhindra skada för Sveriges säkerhet i samband med utkontraktering 
och andra förfaranden som omfattas av regleringen. Det kan dock 
finnas fall där det behöver vidtas omedelbara åtgärder för att för-
hindra sådan skada och där det finns skäl att tro att parterna kan 
agera i strid med det som de ålagts. Ett exempel kan vara att en 
olämplig leverantör har anlitats för att sköta driften av ett säkerhets-
känsligt it-system och man akut behöver förhindra att säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter lämnas ut till leverantören, eller att 
leverantören får tillgång till systemet. En sådan händelse kan vara 
särskilt problematisk om leverantören finns i utlandet, eftersom 
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svenska myndigheter inte kan ingripa på främmande territorium 
utan medverkan från den främmande staten. Det kan även finnas 
andra situationer där det är nödvändigt med ett omedelbart ingrip-
ande för att förhindra att en skada för Sveriges säkerhet sker.  

Vår bedömning är att de åtgärder som vi har föreslagit i det före-
gående inte fullt ut tillgodoser behovet av att snabbt kunna ingripa. 
Eftersom det endast undantagsvis lär pågå en förundersökning kan 
man inte räkna med att de straffprocessuella tvångsmedlen ska kunna 
användas. Som komplement menar vi därför att det behöver finnas 
någon form av tvångsåtgärder som går ut på att genomföra det som 
föreläggandena och förbuden syftar till att uppnå. Det kan t.ex. 
handla om att en leverantör kan behöva förhindras från att få tillgång 
till uppgifter eller informationssystem, eller till någon annan säker-
hetskänslig egendom.  

Det är naturligt att man i första hand undersöker om det finns 
någon befintlig tvångsåtgärd som kan tillämpas i de aktuella situa-
tionerna. Eftersom det inte är fråga om en straffrättslig process 
framstår det som mest näraliggande att överväga om de tvångsåtgär-
der som kan användas i tvistemål skulle kunna tillämpas. De grund-
läggande reglerna om sådana tvångsåtgärder finns i 15 kap. rättegångs-
balken (RB), som handlar om bl.a. kvarstad i tvistemål. Kvarstads-
reglerna bygger på vissa grundförutsättningar som inte är för handen 
i de aktuella fallen. Bl.a. krävs det att sökanden visar sannolika skäl 
för att vederbörande har en fordran eller bättre rätt till en viss 
egendom, och att den aktuella fordran eller rätten kan antas bli 
föremål för en rättegång eller prövning i en annan liknande ordning 
(15 kap. 1 och 2 §§ RB). Det finns också en möjlighet för domstolen 
att förordna om någon annan lämplig åtgärd för att säkerställa sök-
andens rätt, om sökanden visar sannolika skäl för att han eller hon 
har ett anspråk som är eller kan bli föremål för rättegång eller 
prövning i annan liknande ordning (15 kap. 3 § RB). Det handlar 
alltså om provisoriska åtgärder som vidtas i syfte att säkerställa att 
sökandens rätt inte går förlorad under en pågående tvistemålspro-
cess, eller innan en sådan process har påbörjats. Det sagda innebär 
att bestämmelserna inte utan vidare är tillämpliga på de situationer 
som det handlar om här. Däremot menar vi att själva tvångsmedlen 
till sitt innehåll är lämpliga för att fylla de behov som finns i de nu 
aktuella situationerna. 
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Det anförda talar starkt för att man skapar en möjlighet att an-
vända tvångsmedlen i 15 kap. 1–3 §§ RB för att framtvinga efter-
levnad av tillsynsmyndighetens förelägganden och förbud. Vi ser 
inte några betydande nackdelar med en sådan ordning, förutsatt att 
den får en lämplig utformning, och menar att den rentav är nöd-
vändig för att man ska kunna förhindra skada för Sveriges säkerhet i 
vissa situationer. Det bör därför införas en bestämmelse i säkerhets-
skyddslagen om att tvångsåtgärder enligt 15 kap. 1–3 §§ RB får 
användas om det behövs för att ändamålet med ett föreläggande eller 
förbud inte ska motverkas.  

För att regler om tvångsåtgärder ska fungera är det dock nödvän-
digt att man föreskriver om de särskilda förutsättningar som ska 
gälla i de nu aktuella fallen. Man måste då klargöra bl.a. när tvångs-
medlet får användas, på vems initiativ, vem som är behörig att fatta 
beslutet, vilka regler som ska gälla vid handläggningen och när tvångs-
medlet ska upphöra. Vi diskuterar dessa och andra frågor i det följande. 

6.12.2 Stockholms tingsrätt bör besluta om tvångsåtgärder 

En första fråga är vem som ska vara behörig att fatta beslut om 
tvångsåtgärder. En möjlig lösning är att tillsynsmyndigheten ges en 
sådan behörighet och att beslutet sedan kan underställas domstols-
prövning. Detta skulle likna vad som gäller i fråga om t.ex. beslag 
enligt de straffprocessuella reglerna (se 27 kap. RB). Beslutet om 
beslag fattas och verkställs enligt dessa regler normalt av de brotts-
bekämpande verksamheterna, medan den som drabbas av beslaget 
kan begära rättens prövning. Kvarstadsbeslut fattas emellertid alltid 
av rätten, oavsett om det är fråga om kvarstad i tvistemål (15 kap. 
RB) eller i brottmål (26 kap. RB). I brottmål har åklagaren möjlighet 
att ta egendom i förvar i avvaktan på rättens beslut om kvarstad. Vid 
fara i dröjsmål får även en polisman ta egendom i förvar. Eftersom vi 
har stannat för att göra det möjligt att använda tvångsmedlen i 
15 kap. RB för att ändamålet med ett föreläggande eller förbud inte 
ska motverkas, anser vi det naturligt att beslutet fattas av en allmän 
domstol. De allmänna domstolarna har stor vana vid att hantera be-
slut om tvångsmedel och det innebär enligt vår mening en önskvärd 
rättssäkerhetsgaranti att beslutet fattas av just en domstol och inte 
av tillsynsmyndigheten själv.  
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Beslut om åtgärder enligt 15 kap. meddelas av den domstol där 
tvistemålet är anhängigt. Om rättegång inte pågår gäller i fråga om 
behörig domstol vad som är föreskrivet om tvistemål. Enligt vår 
mening är tvistemålsreglerna mindre väl ägnade att reglera frågan om 
forum i de fall som vi nu diskuterar. Det handlar om speciella mål 
som torde bli mycket sällsynta och som kan kräva viss specialisering. 
Målen kan ofta antas ha internationella inslag. Med hänsyn till det 
anförda bör målen koncentreras till en domstol som uttryckligen 
pekas ut i de aktuella bestämmelserna. Vi föreslår att Stockholms 
tingsrätt anges som ensam behörig domstol. 

Konsekvensen av en sådan bestämmelse är att andra domstolar 
inte är behöriga att ta upp frågan, 10 kap. 7 § första stycket 2 RB. 
Rätten ska självmant pröva sin behörighet, vilket innebär att det inte 
krävs någon invändning från part för att en annan domstol än 
Stockholms tingsrätt ska avvisa käromålet (10 kap. 18 § RB jämförd 
med 34 kap. 1 § RB).  

6.12.3 Tillsynsmyndigheten bör vara behörig att begära 
att tvångsåtgärder beslutas 

Både fysiska och juridiska personer har möjlighet att väcka talan vid 
allmän domstol (11 kap. 2 § RB). De statliga myndigheterna är inte 
juridiska personer i sig själva utan anses som en del av den juridiska 
personen staten. Dock framgår det av 27 § myndighetsförordningen 
(2007:515) att myndigheten företräder staten vid domstol inom sitt 
verksamhetsområde. I förordningen (1995:1301) om handläggning 
av skadeståndsanspråk mot staten och i förordningen (1976:1021) 
om statliga kollektivavtal, m.m. finns särskilda bestämmelser om 
vem som för statens talan. Dessa har dock inte relevans i de aktuella 
fallen.  

Vår bedömning är att tillsynsmyndigheterna måste anses behöriga 
att med stöd av 27 § myndighetsförordningen föra statens talan när 
det gäller de tvångsåtgärder som vi föreslår. Detta är dessutom en 
lämplig ordning, eftersom det är tillsynsmyndigheterna som har 
störst inblick i de aktuella ärendena och kunskap på respektive sak-
område. För att det inte ska råda någon tvekan bör det anges direkt 
i nya säkerhetsskyddslagen att tvångsåtgärder får prövas på yrkande 
av tillsynsmyndigheten. 
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6.12.4 Övriga frågor om förfarandet  

Som har framgått i det föregående är det själva tvångsmedlen i 
15 kap. RB som enligt våra förslag bör göras tillämpliga när det 
behövs för att ändamålet med ett föreläggande eller förbud inte ska 
motverkas. Däremot bör de vanliga villkoren för tvångsmedlen inte 
gälla, eftersom de inte passar för de situationer som det nu handlar 
om. Inte heller övriga bestämmelser i 15 kap. bör tillämpas. Det bör 
sålunda inte ställas något krav på att talan ska väckas inom viss tid 
eller om ställande av säkerhet m.m. I stället bör det meddelas sär-
skilda föreskrifter om vad som gäller i fråga om bl.a. handläggningen 
och åtgärdens upphörande. 

När det gäller själva handläggningen framstår det som ändamåls-
enligt att i allt väsentligt hantera målen på samma sätt som vanliga 
kvarstadsfrågor som väcks utan att en rättegång är anhängig (jfr 
15 kap. 5 § RB). Det innebär att rätten bör tillämpa samma regler 
som när en kvarstadsfråga väcks inom ramen för ett pågående tviste-
mål. Det betyder bl.a. att beslutet får verkställas genast (17 kap. 14 § 
RB) och överklagas särskilt (49 kap. 5 § RB).  

Eftersom det handlar om en åtgärd som kan vara ingripande i 
förhållande till enskilda bör det gälla ett krav på att den ska upphöra 
så snart den inte längre behövs. I detta ligger att tillsynsmyndigheten 
ska underrätta domstolen så snart den bedömer att åtgärden inte 
längre är nödvändig. Det bör också krävas att rätten på eget initiativ 
omprövar åtgärden minst var fjärde vecka. Med hänsyn till de allvar-
liga konsekvenser som kan uppstå om åtgärden upphävs felaktigt bör 
det dock anges att den inte får upphävas utan att tillsynsmyndigheten 
har hörts. Behovs-, ändamåls- och proportionalitetsprinciperna gäller 
utan att det behöver föreskrivas särskilt. Dock är det lämpligt att 
inkludera tvångsåtgärder av det slag vi nu diskuterar i den av oss 
föreslagna proportionalitetsregeln.  

Beslut om tvångsåtgärd bör få fattas även om det underliggande 
förbudet eller föreläggandet inte har fått laga kraft. I annat fall blir 
möjligheten alltför tandlös och det blir alltför lätt att undandra sig 
verkställighet. 
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6.13 Förslagens förhållande till egendomsskyddet 
och näringsfriheten samt rätten till ersättning 

Bedömning: Förslagen är förenliga med regeringsformens och 
Europakonventionens skydd av egendom liksom regeringsformens 
bestämmelse om näringsfrihet. Någon rätt till ersättning vid rådig-
hetsinskränkning som grundas på säkerhetsskyddslagen bör inte 
införas.  

 
Våra förslag i fråga om utkontraktering och upplåtelse skulle kunna 
ge upphov till inskränkningar i egendomsskyddet enligt regerings-
formen och Europakonventionen liksom regeringsformens bestäm-
melse om näringsfrihet (se vidare framställningen i avsnitt 3.6.1–
3.6.3). Vi har fört vissa resonemang om detta tidigare i kapitlet. I det 
här avsnittet ser vi närmare på hur förslagen i detta kapitel förhåller 
sig till egendomsskyddet och näringsfriheten. Vi börjar med att under-
söka hur förslagen förhåller sig till regeringsformen och övergår sedan 
till Europakonventionen. 

Inskränkningar i regeringsformens egendomsskydd 

I 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen regleras två huvudtyper 
av ingrepp i äganderätten. Den första typen omfattar situationer där 
någon tvingas avstå egendom genom ”expropriation eller annat sådant 
förfogande”. Det är alltså fråga om att en förmögenhetsrätt – dvs. 
äganderätt eller annan rätt med ett ekonomiskt värde, t.ex. nyttjande-
rätt, servitut eller vägrätt – tvångsvis överförs eller tas i anspråk 
(prop. 2009/10:80 s. 163). Vi lämnar inga förslag som innebär att en 
förmögenhetsrätt tvångsvis överförs eller tas i anspråk.  

Den andra typen av ingrepp som regleras i 2 kap. 15 § första 
stycket regeringsformen handlar om när det allmänna inskränker an-
vändningen av mark och byggnader, vilket brukar kallas rådighets-
inskränkningar. Det kan vara fråga om exempelvis byggnadsförbud, 
användningsförbud och liknande åtgärder. I betänkandet Ersättning 
vid rådighetsinskränkningar – vilka fall omfattas av 2 kap. 15 § tredje 
stycket regeringsformen och när ska ersättning lämnas? (SOU 2013:59 
s. 11) anges att eftersom utgångspunkten är att den enskilde är fri att 
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råda över sin egendom är det en rådighetsinskränkning i regerings-
formens mening när det allmänna, utan att ta egendomen i anspråk, 
hindrar en viss användning av densamma, t.ex. genom förbud och 
förelägganden eller genom att uppställa krav på tillstånd för viss 
verksamhet.  

Eftersom bestämmelsen om rådighetsinskränkningar i 2 kap. 15 § 
första stycket regeringsformen inte omfattar inskränkningar i rätten 
att använda lös egendom ser vi att det i första hand är förslagen om 
upplåtelse som skulle kunna komma att aktualisera bestämmelsens 
tillämpning. Det kan exempelvis vara fråga om verksamhetsutövare 
som helt eller delvis hindras från att hyra ut en fastighet, byggnad 
eller utrymme till följd av tillsynsmyndighetens beslut om förelägg-
ande eller förbud. Enligt vår mening kan det dock inte uteslutas att 
även andra av våra förslag kan få effekten att de inskränker använd-
ningen av mark eller byggnader. Så skulle kunna vara fallet när det 
gäller möjligheten för tillsynsmyndigheten att under vissa förutsätt-
ningar förelägga verksamhetsutövare att vidta nödvändiga åtgärder 
för att förhindra skada för Sveriges säkerhet, vilket utvecklas i av-
snitt 6.9. Vår slutsats är alltså att förslagen i detta kapitel kan komma 
att utgöra inskränkningar i användningen av mark eller byggnad från 
det allmänna enligt vad som anges i bestämmelsen.  

Enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen är vars och ens 
egendom tryggad genom att ingen kan tvingas tåla att det allmänna 
inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs 
för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det sista ledet i 
bestämmelsen innebär alltså att egendomen inte är ovillkorligt 
tryggad och att den kan inskränkas när det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. I förarbetena till bestämmelsen uttalades 
att det slutliga ställningstagandet till vad som är ett angeläget allmänt 
intresse får göras från fall till fall i enlighet med vad som kan anses 
vara acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Som exempel på ange-
läget allmänt intresse angavs totalförsvarsändamål (prop. 1993/94:117 
s. 16 och 48).  

Säkerhetsskyddslagens bestämmelser tar uteslutande sikte på 
Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och verksamhet som om-
fattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om 
säkerhetsskydd. Enligt vår mening står det därför klart att säkerhets-
skyddet är ett sådant angeläget allmänt intresse som avses i 2 kap. 
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15 § första stycket regeringsformen. När det gäller exemplet i för-
arbetena om totalförsvarsändamål som ett angeläget allmänt intresse 
kan det nämnas att totalförsvarets verksamhet är en central del av 
säkerhetsskyddslagens skyddsområde, men att säkerhetsskyddet har 
en mer snäv inriktning än totalförsvaret eftersom säkerhetsskydds-
lagen bara gäller för verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet. 
För säkerhetsskyddslagens tillämpning räcker det inte med att en 
verksamhet är samhällsviktig (prop. 2017/18:89 s. 35, 39 och 41).  

En grundläggande princip i svensk rätt är att en inskränkning från 
det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin egendom 
förutsätter att det finns en rimlig proportionalitet mellan vad det 
allmänna vinner och den enskilde går miste om på grund av inskränk-
ningen (prop. 2002/03:110 s. 185). Den omständigheten att det är 
fråga om ett regelsystem som har till syfte att skydda det allra mest 
skyddsvärda talar i och för sig för att skälen för ingrepp i egen-
domsskyddet som regel kan antas väga mycket tungt. Vi föreslår 
dessutom att det uttryckligen ska framgå att beslut om förbud och 
förelägganden bara får fattas om det är proportionerligt. Vi menar 
därför att förslagen i betänkandet har utformats på sådant sätt att 
proportionalitetsprincipen kan tillgodoses vid tillsynsmyndigheter-
nas beslutsfattande. Detsamma gäller i fråga om våra förslag om 
tvångsåtgärder (avsnitt 6.12). 

Rätten till ersättning vid rådighetsinskränkning 

En fråga som kan aktualiseras vid rådighetsinskränkningar är rätten 
till ersättning. Enligt huvudregeln i 2 kap. 15 § andra stycket reger-
ingsformen ska ersättning tillförsäkras den för vilken det allmänna 
inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt 
försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande 
till värdet på denna del av fastigheten. I paragrafens tredje stycke 
finns dock en undantagsbestämmelse som innebär att det vid inskränk-
ningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälso-
skydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller vad som följer av lag 
i fråga om rätt till ersättning. Eventuella inskränkningar i egendoms-
skyddet som följer av förslagen i detta betänkande kommer att ske 
av säkerhetsskäl eftersom säkerhetsskyddsregleringen handlar om 
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förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Det innebär 
i sin tur att det är undantagsbestämmelsen i 2 kap. 15 § andra stycket 
regeringsformen som är vår utgångspunkt när det gäller rätten till 
ersättning.  

Undantagsbestämmelsen innebär att det ska göras en bedömning 
av om det bör finnas en rätt till ersättning när lagstiftning tas fram 
som medför rätt för det allmänna att inskränka användningen av 
mark eller byggnad av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl 
(prop. 2009/10:80 s. 169 och 170). I propositionen som föregick 
undantagsbestämmelsens införande angavs att det var nödvändigt att 
se över den underliggande lagstiftningen för att ringa in fall där 
ersättning bör lämnas trots att ett ingripande skett av hälsoskydds-, 
miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Vidare angavs att en utredning borde 
ges i uppdrag att närmare överväga frågan (prop. s. 168–170). Den 
utredning som följde gjorde bedömningen att det inte borde införas 
någon generell regel om när ersättning ska ges på grund av rådig-
hetsinskränkningar som vidtas av hälsoskydds-, miljöskydds- eller 
säkerhetsskäl. Däremot pekade man på ett antal principer som går 
att härleda ur gällande rätt och som i lagstiftningsarbeten har varit 
styrande för om en rådighetsinskränkning ska förenas med en rätt 
till ersättning för den enskilde. Bland annat pekade utredningen på 
proportionalitetsprincipen som vi behandlade i föregående avsnitt, att 
inskränkningen ska ha stöd i en lag som är tillgänglig och tillräckligt 
tydlig för att göra ingreppet i äganderätten förutsebart och rätts-
säkert (rättssäkerhetsaspekten), att användningen av mark eller bygg-
nad måste vara lagenlig för att en inskränkning ska grunda en rätt till 
ersättning (principen om lagenlighet) samt att det måste vara fråga 
om en pågående aktivitet som försvåras och att förväntningsvärden 
inte ska ersättas (kvalifikationskravet), se SOU 2013:59 s. 62–69 och 
107.  

Enligt vår mening har det inte framkommit några tungt vägande 
skäl för att ersättning ska utgå vid rådighetsinskränkningar som grundas 
på säkerhetsskyddsregleringen. För det första handlar merparten av 
våra förslag om förebyggande åtgärder som aktualiseras innan ett 
förfarande inleds, t.ex. en tilltänkt upplåtelse av en fastighet. Det är 
alltså som regel fråga om att på förhand pröva lämpligheten av ett 
visst förfarande snarare än att avbryta en pågående användning av 
mark eller byggnad. För det andra har våra förslag, som nämnts ovan, 
utformats på så sätt att proportionalitetsprincipen kan tillgodoses 
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när tillsynsmyndigheterna fattar beslut enligt säkerhetsskyddslagen. 
Vidare grundas eventuella rådighetsinskränkningar på att säkerhets-
skyddslagens krav inte tillgodoses. Det kan t.ex. vara fråga om att ett 
planerat förfarande är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt eller 
att en tillsynsmyndighet fattar beslut om åtgärdsföreläggande på 
grund av att verksamhetsutövaren inte följer en föreskrift. Slutligen 
är de rådighetsinskränkningar som kan beslutas enligt säkerhets-
skyddsregleringen begränsade i den meningen att de är inriktade på 
ett visst förfarande, vilket kan jämföras med mer permanenta inskränk-
ningar som t.ex. inrättande av naturreservat.  

En särskild fråga är dock hur man bör se på ingripanden i pågå-
ende förfarande så som samarbeten, utkontrakteringar eller upp-
låtelser i enlighet med våra förslag i avsnitt 6.9. Utgångspunkten är 
att detta är en sorts ”nödbroms” som ska tillgripas endast när övriga 
förebyggande åtgärder inte har varit tillräckliga i ett enskilt fall, typiskt 
sett på grund av förhållanden som ändrats i efterhand. Möjligheten 
att meddela förelägganden med stöd av dessa regler bör användas 
restriktivt och vi utgår ifrån att det kommer att bli ovanligt att 
reglerna behöver tillämpas. Mer omfattande ingripanden som leder 
till att t.ex. ett avtalsförhållande måste avbrytas, torde bli oerhört 
sällsynta. Målet måste vara att verksamhetsutövarnas eget säkerhets-
skyddsarbete – och då särskilt arbetet med säkerhetsskyddsanalys, 
särskild säkerhetsbedömning, lämplighetsprövning och säkerhets-
skyddsavtal – bedrivs på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheterna 
sällan behöver ingripa. Förfaranden som redan från början framstår 
som olämpliga bör i många fall kunna sållas bort under samråds-
förfarandet, om inte redan verksamhetsutövaren själv har kommit 
fram till att förfarandet är olämpligt.  

Med hänsyn till det anförda anser vi det inte befogat att i detta 
läge föreslå särskilda regler om en möjlighet till ersättning till verk-
samhetsutövare och andra som utan egen förskyllan har drabbats av 
skador till följd av ett föreläggande enligt våra förslag i avsnitt 6.9. 
Vi bedömer att det i stället är tillräckligt med den möjlighet som 
regeringen har att ex gratia besluta om ersättning i enskilda fall. Med 
ex gratia-ersättning avses ersättning som betalas utan att det finns 
någon rättslig ersättningsskyldighet. Formerna för ex gratia-ersätt-
ning är inte rättsligt reglerade. Det brukar vara fråga om situationer 
där förhållandena är exceptionella och kräver avvikelser från den 
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generella normen. I allmänhet aktualiseras ex gratia-ersättning i en-
skilda fall och de omständigheter som ligger till grund för ersätt-
ningen är då individuella (prop. 2017/18:64 s. 11).  

Ovanstående innebär alltså att vi bedömer att det inte finns till-
räckliga skäl för att införa en rätt till ersättning för den som drabbas 
av rådighetsinskränkningar till följd av våra förslag.  

Inskränkningar i regeringsformens bestämmelse  
om näringsfrihet 

I avsnitt 3.6.3 har vi redogjort för regeringsformens bestämmelse om 
näringsfrihet. Den innebär i korthet att begränsningar i rätten att 
driva näring eller utöva yrke endast får införas för att skydda ange-
lägna allmänna intressen och aldrig i syfte att enbart ekonomiskt 
gynna vissa personer eller företag. 

I den mån förslagen begränsar rätten att bedriva näringsverk-
samhet, vilket vi behandlar i det följande, så görs det efter en bedöm-
ning i det enskilda fallet. Vi lämnar alltså inte förslag på reglering 
som generellt begränsar möjligheten att bedriva viss typ av näring 
(jfr t.ex. prop. 2005/06:197). En annan omständighet som avgränsar 
våra förslag är de bara gäller för den som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet.  

Våra förslag innebär att förfaranden som är olämpliga från säker-
hetsskyddssynpunkt kan komma att förbjudas. Ett sådant förbud 
torde innebära att näringsfriheten inskränks eftersom rätten att be-
driva näring faktiskt begränsas. Som nämnts ovan i avsnitt 6.8 är 
förbud mot ett planerat förfarande ett sistahandsalternativ när övriga 
möjligheter är uttömda eller bedöms som utsiktslösa. Vi utgår från 
att det kommer att bli mycket sällsynt med beslut om förbud. Likaså 
bedömer vi att åtgärder inom ramen för den tredje kontrollstationen, 
t.ex. ett föreläggande om att upphöra med en viss aktivitet, kommer 
att bli ovanliga.  

Frågan är därefter om de begränsningar i näringsfriheten som vi 
föreslår avser ett angeläget allmänt intresse. I likhet med vad vi an-
fört ovan under rubriken Inskränkningar i regeringsformens egen-
domsskydd står det klart att säkerhetsskyddet är ett sådant angeläget 
allmänt intresse som avses i 2 kap. 17 § första stycket regerings-
formen som därmed kan motivera begränsningar i näringsfriheten 
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(prop. 1993/94:117 s. 15–16 och 51). När det gäller intresseavväg-
ningen mellan säkerhetsskyddet, dvs. skyddet för det allra mest 
skyddsvärda, och den enskilde näringsidkarens intressen, så framstår 
begränsningen enligt vår mening som synnerligen angelägen och av-
vägd. Vidare har förslagen utformats med beaktande av proportio-
nalitetsprincipen. Därför bedömer vi att våra förslag är förenliga med 
2 kap. 17 § regeringsformen.  

Inskränkningar i Europakonventionens egendomsskydd 

I avsnitt 3.6.2 redogör vi för egendomsskyddet i Europakonven-
tionen. Där anges att artikel 1 i första tilläggsprotokollet innehåller 
tre regler som avser olika former av ingrepp i egendom. Det är regeln 
om inskränkningar i rätten att nyttja egendom som kan aktualiseras 
genom förslagen i detta kapitel. Denna regel har Europadomstolen 
tolkat relativt strängt ur den enskildes perspektiv. Domstolen har 
bedömt att ganska omfattande inskränkningar av ägarens rättigheter 
har kunnat accepteras i det allmännas intresse.19 Inskränkningar kan 
komma till uttryck i form av krav på att innehavaren ska hantera 
egendomen på visst sätt eller genom att möjligheterna att använda 
egendomen begränsas.20 Vidare har medlemsstaterna tillerkänts ett 
relativt stort utrymme för att bedöma vilka inskränkningar som ter 
sig rimliga med hänsyn till allmänna intressen.21 Även när det gäller 
inskränkningar i rätten att nyttja egendom gäller dock att det all-
männas intresse av en inskränkning beträffande den enskildes egen-
dom står i proportion till den enskildes intresse. Om en rimlig balans 
inte uppnås strider inskränkning i rätten att utnyttja egendom mot 
artikel 1 i tilläggsprotokollet.  

Det allmänna intresse som nu aktuella inskränkningar kan kom-
ma att grundas på är Sveriges säkerhet. Säkerhetsskydd handlar näm-
ligen om förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot 
bl.a. spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Det är alltså 
fråga om ett synnerligen tungt vägande allmänt intresse. Som ut-
vecklats ovan har våra förslag utformats på så sätt att proportionali-
tetsprincipen ska kunna tillgodoses när tillsynsmyndigheterna fattar 

                                                                                                                                                          
19 Se Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europisk praxis s. 595 och 596. 
20 Se Harris, O'Boyle & Warbrick (2009), Law of the European Convention on Human Rights 
s. 687. 
21 Se Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europisk praxis s. 596. 
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beslut enligt säkerhetsskyddslagen. Som exempel kan nämnas att 
möjligheten att besluta om föreläggande och förbud för bl.a. utkon-
traktering och upplåtelse bara föreslås gälla i vissa särskilt angelägna 
situationer. Vidare föreslås att möjligheten att ingripa i ett pågående 
förfarande endast får tillgripas om skälen för åtgärden uppväger den 
skada eller annan olägenhet som åtgärden medför för allmänna eller 
enskilda intressen.  

Mot bakgrund av vad som nu anförts bedömer vi att förslagen i 
detta kapitel är förenliga med Europakonventionens egendomsskydd.  

6.14 Bemyndiganden 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer får meddela ytterligare föreskrifter om handläggningen av 
ärenden om samråd, föreläggande, förbud och tvångsåtgärder. 

 
Det finns i 5 kap. 5 § nya säkerhetsskyddslagen ett bemyndigande 
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela verkställighetsföre-
skrifter avseende lagen. Vi bedömer att det därutöver finns ett behov 
av en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer att fylla ut regleringen om handläggningen av ärenden 
om samråd, föreläggande, förbud och tvångsåtgärder med föreskrif-
ter som inte enbart är verkställighetsföreskrifter. Det bör därför 
införas ett sådant bemyndigande sist i det nya kapitel där bestäm-
melserna om samråd m.m. förs in. 
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7 Överlåtelse av säkerhetskänslig 
verksamhet 

7.1 Uppdraget 

Bakgrunden till uppdraget 

Frågan om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet har hittills 
haft en relativt undanskymd roll i säkerhetsskyddslagstiftningen. 
I 16 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), i det följande kallad 
gamla säkerhetsskyddsförordningen, finns en bestämmelse om upplys-
ningsskyldighet för den myndighet som till en enskild avser att överlåta 
verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller som särskilt 
behöver skyddas mot terrorism. Upplysningsskyldigheten innebär 
att myndigheten ska upplysa den enskilde om att säkerhetsskydds-
lagen gäller för verksamheten. Bestämmelsen gäller inte för enskilda 
verksamhetsutövare, men däremot för kommuner och landsting (3 § 
gamla säkerhetsskyddsförordningen).  

Den 1 april 2018 har det, i avvaktan på våra förslag, genom en ny 
bestämmelse i 16 § andra stycket gamla säkerhetsskyddsförordningen, 
införts även en anmälningsskyldighet vid överlåtelse av verksamhet 
som är av betydelse för rikets säkerhet eller som särskilt behöver 
skyddas mot terrorism. Bestämmelsen innebär att en statlig myndig-
het som avser att överlåta en sådan verksamhet ska anmäla det till 
tillsynsmyndigheten innan ett förfarande för överlåtelse inleds. Till 
skillnad från upplysningsskyldigheten gäller anmälningsskyldigheten 
bara statliga myndigheter och inte kommuner och landsting.  

I promemorian Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontrak-
tering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet Ju 2017/07544/L4) 
angavs bl.a. följande. Syftet med att komplettera upplysningsskyl-
digheten med en anmälningsskyldighet är att tillsynsmyndigheten 
tidigt ska få information om överlåtelsen och därigenom kunna ge 
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råd och stöd och säkerställa att säkerhetsskyddet för den säkerhets-
känsliga verksamheten inte ska försämras i och med överlåtelsen. 
Det är fortfarande den myndighet som överlåter verksamheten som 
ansvarar för hur säkerhetsskyddet ska utformas i detalj. Tillsynsmyn-
dighetens uppgift är primärt rådgivande och det bör inte ingå i dess 
uppdrag att i detalj föreslå vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Anmäl-
ningsskyldigheten innebär att tillsynsmyndigheterna får större kontroll 
över var säkerhetskänslig verksamhet bedrivs även efter en verksam-
hetsöverlåtelse. Förslaget medför alltså bättre förutsättningar för 
tillsynsmyndigheterna att kontrollera att säkerhetsskyddet upprätt-
hålls efter att en verksamhet har överlåtits. Förslaget innebär dess-
utom en markering av att säkerhetsskyddet måste uppmärksammas 
särskilt i samband med en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet 
(s. 17). 

Bestämmelser om anmälnings- och upplysningsskyldighet har 
också tagits in i den nya säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), i 
det följande kallad nya säkerhetsskyddsförordningen. I 2 kap. 9 § 
första stycket denna förordning anges att den som avser att överlåta 
säkerhetskänslig verksamhet till en enskild ska anmäla det till tillsyns-
myndigheten innan ett förfarande för överlåtelse inleds. Jämfört med 
motsvarigheten i 16 § andra stycket gamla säkerhetsskyddsförord-
ningen har bestämmelsen utvidgats på så sätt att den inte längre bara 
gäller statliga myndigheter utan också kommuner, landsting och en-
skilda. I andra stycket i samma paragraf finns bestämmelsen om 
upplysningsskyldighet. Även denna gäller alla verksamhetsutövare. Be-
stämmelsen har förtydligats på så sätt att det inte bara anges att verk-
samhetsutövaren ska upplysa den enskilde om att säkerhetsskydds-
lagen (2018:585), i det följande kallad nya säkerhetsskyddslagen, gäller 
för verksamheten. Verksamhetsutövaren ska också påminna om de 
skyldigheter som enligt 2 kap. 1 § nya säkerhetsskyddslagen gäller 
för den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet. Förvärv-
aren ska alltså påminnas om skyldigheten att bl.a. göra en säkerhets-
skyddsanalys och att planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder 
som behövs. 
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Uppdraget 

Vi har fått i uppdrag att utreda hur överlåtelser av säkerhetskänslig 
verksamhet ska hanteras i säkerhetsskyddslagen. De förslag vi lämnar 
ska komplettera förslagen i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag 
(SOU 2015:25). Närmare bestämt ska vi 

• kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassifi-
cerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts 
för risker i samband med överlåtelse av sådan verksamhet,  

• utifrån kartläggningen föreslå olika förebyggande åtgärder, och  

• utarbeta nödvändiga författningsförslag. 

Enligt direktiven kan det finnas behov av åtgärder för att förebygga 
risker för Sveriges säkerhet när verksamhetsutövare överväger att 
genomföra överlåtelser. Bestämmelserna om hur överlåtelser av säker-
hetskänslig verksamhet ska hanteras behöver enligt direktiven ses 
över. Exempel på åtgärder som lyfts fram är krav på en särskild bedöm-
ning av verksamhetens betydelse för annan skyddsvärd verksamhet 
och möjligheter för staten att ingripa om överlåtelsen kan antas in-
verka negativt på Sveriges säkerhet. Både överlåtelse av hela eller delar 
av verksamheter och överlåtelse av viss egendom bör enligt direktiven 
omfattas. Det ingår inte i uppdraget att överväga ändringar i grundlag.  

En ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning 
träder i kraft den 1 april 2019. Vi förhåller oss genomgående till den 
nya regleringen, om inte annat sägs. 

I direktiven används uttrycket ”risker för Sveriges säkerhet”. Efter-
som ordet risk i dessa sammanhang oftast används i en annan bemär-
kelse har vi dock valt att använda andra uttryck, såsom hot, sårbarhet 
eller negativa konsekvenser, se vidare i avsnitt 2.2. Vi använder dock 
oftast ordet ”risk” när vi hänför oss till det som sägs i direktiven. 

Förhållandet till våra övriga förslag 

I detta avsnitt undersöker vi hur våra övriga förslag förhåller sig till 
vårt uppdrag om förebyggande åtgärder vid överlåtelse av säkerhets-
känslig verksamhet och viss egendom.  
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I kapitel 5 föreslår vi att skyldigheten att ingå säkerhetsskydds-
avtal utökas från att endast gälla vid upphandlingssituationer till att 
som utgångspunkt omfatta all samverkan med utomstående aktörer 
som innebär att den utomstående aktören kan få tillgång till säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verk-
samhet. Med ett samlat uttryck beskriver vi denna situation på så sätt 
att uppgifterna eller verksamheten exponeras för utomstående. En 
förutsättning för att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal ska 
inträda är dock att den utomstående parten genom det aktuella för-
farandet kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller över, eller i övrigt tillgång till 
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet. Vi föreslår att samverkan mellan statliga myndigheter som 
avser annat än en anskaffning av varor, tjänster eller byggentrepre-
nader ska undantas från skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal 
och att regeringen ska kunna både föreskriva och i enskilda fall be-
sluta om undantag. 

Syftet med säkerhetsskyddsavtalet är att under den tid som av-
talet är i kraft slå vakt om att verksamhetsutövarens skyddsvärden 
upprätthålls hos den utomstående parten. Säkerhetsskyddsavtalet kan 
liknas vid ett hölje som ska omsluta det skyddsvärda hos den utom-
stående parten under den tid som samverkan pågår. När samverkan är 
avslutad ska verksamhetsutövaren säga upp säkerhetsskyddsavtalet. 

Hur förhåller sig då förslagen om säkerhetsskyddsavtal till vårt 
uppdrag om förebyggande åtgärder i samband med att en verksamhets-
utövare avser att överlåta en säkerhetskänslig verksamhet? Vi bedömer 
att olika former av samverkan inför överlåtelser av säkerhetskänslig 
verksamhet kan medföra exponering av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och i övrigt säkerhetskänslig verksamhet. Det kan till exem-
pel vara fråga om due diligence-processer1 eller förhandlingar om 
värdet på vissa tillgångar i verksamheten. Skyldigheten att ingå säker-
hetsskyddsavtal torde därför ofta aktualiseras inför överlåtelser av 
säkerhetskänslig verksamhet. Därför ska den kartläggning och de före-
byggande åtgärder som vi lägger fram om överlåtelse av säkerhetskän-
slig verksamhet ses i ljuset av och läsas tillsammans med förslagen 
om skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal. 

                                                                                                                                                          
1 Med due diligence avses ett förfarande för att samla in och analysera information om ett före-
tag bl.a. inför ett företagsförvärv. Motsvarande förfarande kan även användas inför förvärv av 
egendom, produkter, utvecklingsprojekt eller intellektuell egendom.  
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Det bör framhållas här att skyldigheten att ingå säkerhetsskydds-
avtal enligt våra förslag enbart gäller när det är verksamhetsutövaren 
– t.ex. en myndighet eller ett bolag – som avser att sluta ett avtal eller 
inleda någon annan form av samverkan eller samarbete med en 
utomstående. Våra förslag omfattar alltså inte situationen att t.ex. en 
majoritetsaktieägare i ett bolag planerar att överlåta sina aktier. I ett 
sådant fall är det nämligen inte verksamhetsutövaren som inleder en 
samverkan med en utomstående aktör.  

Avgränsning av vårt uppdrag 

Uppdraget handlar om verksamhetsöverlåtelser och viss egendom  

Nästa fråga är vilka överlåtelser som omfattas av vårt uppdrag. I våra 
direktiv nämns risker i samband med att en verksamhetsutövare över-
låter säkerhetskänslig verksamhet eller delar av en sådan verksamhet. 
Om det är fråga om en enskild verksamhetsutövare kan en sådan över-
låtelse t.ex. ske genom en överlåtelse av aktierna i ett helägt dotter-
bolag, andelar eller inkråm. Med inkråmsaffär avses vanligen att ett 
företag överlåter hela eller delar av verksamheten utan att man för 
den skull överlåter samtliga aktier eller andelar i företaget. Situationen 
då en verksamhet som bedrivs i offentlig regi övergår till att bedrivas 
i enskild regi får i sammanhanget också betraktas som en verksamhets-
överlåtelse och därmed omfattas av vårt uppdrag. För en sådan tolkning 
talar även den omständigheten att 16 § gamla säkerhetsskyddsför-
ordningen gäller just då en myndighet avser att överlåta verksamheten 
till en enskild. När vi talar om överlåtelser avser vi alltså även denna 
situation. 

I direktiven nämns vidare att överlåtelse av viss egendom omfattas 
av vårt uppdrag. Vilken typ av egendom som avses utvecklas inte 
men mot bakgrund av vår tolkning av uppdraget förstår vi det som 
att det måste handla om egendom som har betydelse för Sveriges 
säkerhet och ingår i den säkerhetskänsliga verksamheten. 
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Förebyggande åtgärder bör inte riktas mot förvärvare 

En central fråga i vårt uppdrag är vem som våra förslag på förebygg-
ande åtgärder bör rikta sig mot. Den nya säkerhetsskyddslagen gäller 
för den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet. 
Lagen bygger på att det är verksamhetsutövaren som bär ansvaret för 
att uppfyllda de krav som uppställs i lagen och i föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. Kraven riktar sig i princip uteslutande 
till verksamhetsutövaren och ansvaret för att identifiera och bedöma 
behovet av säkerhetsskydd är knutet till den som bedriver verksam-
heten (prop. 2017/18:89 s. 43). Denna inriktning avspeglas också i dir-
ektiven, där det talas om behov av förebyggande åtgärder i situationer 
när en verksamhetsutövare överväger att överlåta hela eller delar av 
den säkerhetskänsliga verksamheten eller viss egendom. Det anförda 
talar starkt för att de förebyggande åtgärder som vi ska föreslå rörande 
överlåtelse i första hand bör riktas mot verksamhetsutövare enligt 
säkerhetsskyddslagen. En sådan ordning passar in i säkerhetsskydds-
lagens struktur och är väl förenlig med våra förslag om förebyggande 
åtgärder vid bl.a. utkontraktering (se kapitel 6). Bestämmelser som 
riktar sig till en tilltänkt förvärvare av säkerhetskänslig verksamhet 
eller egendom skulle däremot inte passa in i säkerhetsskyddslagen. 

Aktie- och andelsägare bör omfattas 

En nackdel med en reglering om förebyggande åtgärder som enbart 
gäller för verksamhetsutövaren är att den inte passar för alla situationer 
där en säkerhetskänslig verksamhet överlåts till någon utomstående. 
Den kan visserligen göras tillämplig på alla relevanta situationer där 
verksamhetsutövaren förfogar över överlåtelsen, t.ex. när en myndig-
het privatiserar en viss del av sin verksamhet eller där ett bolag säljer 
inkråmet i verksamheten. Men den skulle normalt inte bli tillämplig 
vid överlåtelse av aktier eller andelar i bolag. Aktierna eller andelarna 
i ett bolag ägs nämligen normalt inte av bolaget självt.2 I bolag är det 
alltså inte bolaget som har att fatta beslut om överlåtelse av aktierna, 
utan sådana beslut fattas av var och en av aktieägarna. Den skulle 
förmodligen inte heller träffa situationer där ett moderbolag vill sälja 
ett helägt dotterbolag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, 
                                                                                                                                                          
2 Som huvudregel får ett aktiebolag varken teckna eller förvärva egna aktier, se 19 kap. aktie-
bolagslagen (2005:551).  
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eftersom det i den situationen inte torde vara moderbolaget som är 
att anse som verksamhetsutövaren. En reglering som inte alls träffar 
de angivna situationerna framstår som otillfredsställande, eftersom 
många fall av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet skulle falla 
utanför tillämpningsområdet. Detta innebär i sin tur att risken för 
kringgående av regleringen ökar. 

Med hänsyn till det anförda gör vi bedömningen att även situationer 
där enskilda aktieägare eller andelsägare avser att överlåta sina aktier 
eller andelar, som utgångspunkt bör omfattas av en reglering om före-
byggande åtgärder, även om de inte är verksamhetsutövare enligt säker-
hetsskyddslagen. De skyldigheter som kan komma att gälla för en verk-
samhetsutövare bör alltså åtminstone delvis gälla för dem, enligt vad 
vi utvecklar nedan. Vi bedömer att detta har så stora fördelar från 
säkerhetsskyddssynpunkt att det får accepteras att man ruckar något 
på säkerhetsskyddslagens systematik för att fånga in vissa angelägna 
situationer.  

Vi anser det oproblematiskt att ålägga en bolagsman i ett handels-
bolag vissa skyldigheter i samband med en överlåtelse av dennes andel 
i bolaget. En bolagsman i ett handelsbolag har regelmässigt en nära 
koppling till bolagets verksamhet och har också kontroll över vilka 
som ingår i bolaget. För att en ny bolagsman ska få inträda i ett han-
delsbolag fordras nämligen samtycke av samtliga bolagsmän (2 kap. 2 § 
lagen [1980:1102] om handelsbolag och enkla bolag). Detsamma 
gäller i enkla bolag (2 kap. 2 § samma lag). Till skillnad från handels-
bolag är enkla bolag över huvud taget inte juridiska personer, och 
kan alltså inte förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter eller föra 
talan inför domstolar och andra myndigheter. Att den bolagsman 
som vill överlåta sin andel i ett handelsbolag eller enkelt bolag ska 
omfattas av en reglering om förebyggande åtgärder i samband med 
bl.a. verksamhetsöverlåtelser framstår mot denna bakgrund som 
okontroversiellt. I enkla bolag följer detta redan av att bolagsmännen 
torde vara att anse som verksamhetsutövare, eftersom bolaget inte 
är en juridisk person. 

Även när det gäller privata aktiebolag anser vi det relativt oproble-
matiskt att ålägga en aktieägare särskilda skyldigheter inför en över-
låtelse. Aktiebolagslagen (2005:551) bygger visserligen på principen 
att aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, men det är tillåtet att i lag 
begränsa överlåtbarheten (4 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen). 
En aktieägare i ett privat aktiebolag får ofta antas ha en sådan 
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koppling till bolagets verksamhet att det är rimligt att förvänta sig 
att han eller hon är medveten om att någon del av verksamheten är 
säkerhetskänslig, och i annat fall att styrelsen kan underrätta aktie-
ägarna om detta. Vi anser därför att det skulle vara förenligt med 
aktiebolagslagen att införa regler som innebär vissa begränsningar av 
möjligheten att fritt överlåta aktier i ett privat aktiebolag som be-
driver säkerhetskänslig verksamhet. En sådan reglering skulle bl.a. 
träffa moderbolag som valt att bedriva säkerhetskänslig verksamhet 
i ett helägt privat dotterbolag.  

Saken ter sig annorlunda när den säkerhetskänsliga verksamheten 
bedrivs av ett publikt aktiebolag, dvs. ett aktiebolag som får erbjuda 
sina aktier på den öppna marknaden, och i synnerhet bolag vars aktier 
omsätts på en marknadsplats (en handelsplattform eller börs). Känne-
tecknande för ett publikt aktiebolag är att det kan finnas ett stort 
antal aktieägare som kan vara fysiska eller juridiska personer. Aktie-
ägarkollektivet i ett sådant bolag kan bestå av allt från privata små-
sparare till pensionsförvaltare och fondbolag och de har i normal-
fallet svag eller ingen direkt koppling till verksamheten i bolaget. Det 
kan inte ens förutsättas att aktieägarna alltid är medvetna om att 
bolaget i fråga bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det framstår 
därför inte som rimligt eller rationellt att ställa särskilda krav på 
enskilda aktieägare som vill överlåta sina aktier i ett publikt aktie-
bolag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och i synnerhet inte 
om dess aktier omsätts på en marknadsplats. En reglering som träffar 
aktier som omsätts på en marknadsplats aktualiserar också det kom-
plicerade regelverk som gäller på finansmarknaden, och vilket bygger 
på att akterna kan omsättas fritt. Vidare handlar det om ett mycket 
stort antal överlåtelser, många gånger av små innehav. Om regler-
ingen går ut på att t.ex. tillsynsmyndigheterna ska kopplas in – vilket 
vi anser (se vidare våra överväganden i avsnitt 7.10) – skulle den 
dessutom ge upphov till ohanterligt många ärenden hos dessa myn-
digheter. Med hänsyn till det anförda gör vi bedömningen att en 
reglering som går ut på att det ställs särskilda krav på en överlåtare 
inte bör gälla den som äger aktier i publika aktiebolag.  

Det bör i sammanhanget påpekas att det för närvarande pågår ett 
arbete med en EU-förordning om upprättande av en ram för gransk-
ning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen. Om det 
i Sverige ska införas ett system med granskning av förvärv av aktier 
som omsätts på en marknadsplats framstår det som lämpligast att 

337



SOU 2018:82 Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet 

295 

frågan hanteras i samband med att man överväger hur Sveriges regler-
ing bör förhålla sig till den nya EU-förordningen. 

Uppdraget avser inte bara utländska förvärv 

Direktiven ställer inte upp några begränsningar för vårt uppdrag när 
det gäller vem som avser att förvärva den säkerhetskänsliga verk-
samheten. Vi uppfattar därmed att vår kartläggning och våra förslag 
på förebyggande åtgärder bör utgå ifrån att det kan vara fråga om för-
värvare i såväl Sverige som i utlandet. 

Uppdraget i jämförelse med utländska regelverk 

Vid en internationell utblick kan man skönja två huvudsakliga meka-
nismer för att angripa frågor om förvärv av eller investeringar i verk-
samheter som rör nationell säkerhet, nämligen kontroll av ägarskap 
och kontroll av förvärv. Även om mekanismerna vid en första anblick 
kan verka identiska så uppvisar de stora skillnader när det gäller räck-
vidd. Kontroll av förvärv omfattar som regel inte situationen då en 
verksamhet förvärvas och därefter ändrar karaktär till att bli säker-
hetskänslig. Motsvarande gäller när verksamhetens karaktär i och för 
sig inte ändras men där uppfattningen av vad som är säkerhetskäns-
ligt ändras som en följd av ett förändrat omvärldsläge. Kontroll av 
ägarskap är däremot inriktad på vem som får bedriva viss verksamhet.3 

Vårt uppdrag handlar om att förbygga risker för Sveriges säkerhet 
när en verksamhetsutövare överlåter säkerhetskänslig verksamhet. 
Uppdraget omfattar däremot enligt vår tolkning inte frågan om vem 
som ska få äga eller bedriva säkerhetskänslig verksamhet, även om 
dessa frågor kan vara en del i en prövning i samband med en över-
låtelse. 

                                                                                                                                                          
3 Investment Policies Related to National Security: A Survey of Country Practices, OECD 
Working Papers on International Investment, 2016/02 s. 18–19.  
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7.2 Förhållandet till angränsande utredningar 
och reglering 

Som vi utvecklat i avsnitt 6.2 pågår det parallellt med den här utred-
ningen ett antal utredningar som har att överväga frågor som angrän-
sar till vårt uppdrag. Det som vi där har anfört om förhållandet till 
utredningen om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet gäller 
även i de frågor som behandlas i detta kapitel. Även det som vi där 
har anfört om förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och områdes-
regleringar har samma relevans för våra överväganden i detta kapitel. 
I dessa delar hänvisar vi därför till avsnitt 6.2. Våra överväganden i 
det här kapitlet ger särskild anledning till vissa resonemang om hur 
vårt uppdrag förhåller sig till förslaget till ramverk inom EU för gransk-
ning av utländska direktinvesteringar. 

Under hösten 2017 lade Europeiska kommissionen fram ett för-
slag till förordning om upprättande av en ram för granskning av utländ-
ska direktinvesteringar i Europeiska unionen.4 Med utländsk direkt-
investering avses i förslaget en investering av vilket slag som helst 
som görs av en utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla 
varaktiga och direkta förbindelser mellan den utländska investeraren 
och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs 
tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk verksamhet i en med-
lemsstat, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagan-
de i ledningen eller styrningen av ett företag som bedriver en ekono-
misk verksamhet. 

Bakgrunden till förslaget är en oro över att utländska investerare, 
bl.a. statsägda företag, av strategiska skäl tar över europeiska företag 
med nyckelteknik och att EU:s investerare ofta inte åtnjuter samma 
rätt att investera i det land där investeringen har sitt ursprung. Målet 
med den föreslagna förordningen är att inrätta en ram för medlems-
staterna och, i vissa fall, kommissionens granskning av utländska 
direktinvesteringar i EU. Samtidigt är tanken att medlemsstaterna 
ska kunna fortsätta att beakta sin egen situation och sina egna omstän-
digheter. Förslaget innebär inte något krav på att medlemsstater ska 
anta eller behålla ett system för granskning av utländska direktinve-
steringar. Det syftar i stället till att inrätta en möjliggörande ram för 
de medlemsstater som har eller vill inrätta ett granskningssystem, 
och att säkerhetsställa att sådana granskningssystem uppfyller vissa 
                                                                                                                                                          
4 Bryssel den 13 september 2017, COM(2017) 487 final, 2017/0224 (COD). 
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grundläggande krav, exempelvis möjlighet till rättslig prövning av 
beslut, icke-diskriminering mellan olika tredjeländer och transpa-
rens. Förslaget kringskär inte heller medlemsstaternas rätt att själva 
besluta om vilka utländska direktinvesteringar man tillåter på sitt 
territorium. Förordningen syftar vidare till att inrätta en samarbets-
struktur mellan medlemsstaterna och kommissionen så att de kan 
informera varandra om sådana utländska direktinvesteringar som 
kan hota säkerhet eller allmän ordning och utbyta uppgifter om detta.  

Förordningen är ännu inte beslutad, varför det inte är möjligt att 
dra några helt säkra slutsatser om hur våra förslag i detta kapitel för-
håller sig till förordningen. Oavsett hur förordningen slutligen utfor-
mas bör det dock framhållas att säkerhetsskyddsregleringen enbart 
har till syfte att skydda Sveriges säkerhet. Det är alltså inte en regler-
ing som syftar till att skydda eller främja svenska ekonomiska in-
tressen, svensk handel, svensk konkurrenskraft eller några andra 
svenska intressen än just landets säkerhet. Nationell säkerhet är ett 
av de områden som enligt fördraget om Europeiska unionen ligger helt 
inom medlemsstaternas kompetens. Våra direktiv handlar om över-
låtelser generellt, och inte specifikt om överlåtelser till utländska 
aktörer. Även våra förslag bygger på denna premiss. Med hänsyn till 
det anförda bedömer vi att det finns rättsliga förutsättningar att gå 
fram med nationella förslag om överlåtelse av säkerhetskänslig verk-
samhet. 

7.3 Viss relevant reglering 

7.3.1 Säkerhetsskyddsregleringen om överlåtelser  

I 2 kap. 9 § första stycket nya säkerhetsskyddsförordningen finns en 
anmälningsskyldighet för den som avser att överlåta säkerhetskänslig 
verksamhet till en enskild. Enligt bestämmelsen ska en anmälan göras 
till den berörda tillsynsmyndigheten innan ett förfarande för överlå-
telse inleds. I paragrafens andra stycke finns en bestämmelse om upp-
lysningsskyldighet, vilken innebär att den verksamhetsutövare som 
överlåter verksamheten ska upplysa den enskilde om att säkerhets-
skyddslagen gäller för verksamheten. Verksamhetsutövaren ska också 
påminna den enskilde om de skyldigheter som enligt 2 kap. 1 § 
säkerhetsskyddslagen gäller för den som är ansvarig för en säkerhets-
känslig verksamhet. Även om skrivningen i paragrafens första stycke 
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är något otydlig måste den, med hänsyn till utformningen av andra 
stycket, förstås på så sätt att den enbart träffar en verksamhetsutövare 
som överlåter en verksamhet och att den inte gäller t.ex. en vanlig 
aktieägare som överlåter sitt aktieinnehav i det bolag som bedriver 
verksamheten. 

Varken den gamla eller den nya säkerhetsskyddsregleringen ger 
tillsynsmyndigheten några befogenheter att ingripa inför eller efter 
överlåtelser av verksamhet som omfattas av lagstiftningen. I säkerhets-
skyddslagstiftningen regleras inte heller under vilka förutsättningar 
som överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet får ske.  

7.3.2 Skyddet för enskildas rättigheter 

Vi har i avsnitt 3.6 redogjort för vissa bestämmelser om skyddet för 
enskildas rättigheter. Framställningen om egendomsskyddet, närings-
friheten och rätten till domstolsprövning är relevant även när det 
gäller de frågor som vi behandlar i detta kapitel. Vi hänvisar därför 
till framställningen i det nyssnämnda avsnittet. 

7.3.3 Angränsande nationell reglering 

Det finns viss annan reglering som innehåller bestämmelser som på 
olika sätt innebär begränsningar i möjligheter att överlåta eller för-
värva viss egendom. Ett exempel är lagen (1992:1300) om krigsmate-
riel. Enligt 7 § lagen om krigsmateriel får svenska myndigheter, 
svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här, 
inte här i landet eller utom landet utan tillstånd ingå avtal som inne-
bär upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt till någon i utlandet. 
Tillverkningsrätt innebär enligt 2 § samma lag varje rätt att tillverka 
krigsmateriel. Enligt 13 § samma lag får tillstånd för tillverkning av 
krigsmateriel samt tillstånd för tillhandahållande av bl.a. krigsmateriel 
och metoder för framställning förenas med villkor om att endast en 
viss andel av aktierna, direkt eller indirekt, får ägas av utländska rätts-
subjekt. Bestämmelsen syftar till att tillgodose kontrollen över ut-
ländskt ägande av den svenska försvarsindustrin (prop. 1991/92:174 
s. 65–68) och får ses som en form av ägarskapskontroll.  
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Ett annat exempel är jordförvärvslagen (1979:230) som innebär 
att det i många fall krävs förvärvstillstånd för fysiska personer som 
har förvärvat en lantbruksegendom i ett glesbygdsområde i en kom-
mun där personen inte är bosatt. För juridiska personer krävs alltid 
förvärvstillstånd (4 och 6 §§ jordförvärvslagen). Syftet med lagen är 
bl.a. att främja uppbyggandet och vidmakthållandet av effektiva familje-
företag och att främja stukturrationalisering inom jordbruket och 
skogsbruket. Förvärvet blir enligt 11 § jordförvärvslagen ogiltigt om 
förvärvstillstånd vägras eller om ansökan om förvärvstillstånd inte 
görs inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. Om ett köp blir 
ogiltigt till följd av att förvärvstillstånd vägras enligt 7 § är staten skyl-
dig att lösa egendomen till det pris som har avtalats, om säljaren begär 
det. En sådan skyldighet gäller dock inte, om köpeskillingen eller 
annan ersättning inte endast obetydligt överstiger egendomens värde 
med hänsyn till dess avkastning och övriga omständigheter eller om 
avtalsvillkoren i övrigt är oskäliga (12 § jordförvärvslagen). 

I 4 kap. konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om att 
företagskoncentrationer ska förbjudas i vissa fall. En företagskon-
centration uppstår enligt 1 kap. 9 § konkurrenslagen om kontrollen 
av företag varaktigt förändras till följd av att två eller flera tidigare 
självständiga företag slås samman, eller att antingen en eller flera per-
soner, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också ett eller 
flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom 
avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller 
flera företag eller delar därav. Enligt 4 kap. 1 § konkurrenslagen ska 
förbud meddelas om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma 
förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet 
i dess helhet eller en avsevärd del av det. Om det är tillräckligt för att 
undanröja de skadliga effekterna av en företagskoncentration kan 
ålägganden i stället meddelas enligt 4 kap. 2 §. Ett förbud mot en 
företagskoncentration innebär att en rättshandling som utgör en del 
i företagskoncentrationen eller som har till syfte att genomföra koncen-
trationen därefter blir ogiltig (4 kap. 3 § konkurrenslagen). Vad som 
avses med detta utvecklas närmare i förarbetena (prop. 2007/08:135 
s. 197 och 266). Ogiltigheten gäller inte sådana rättshandlingar som 
utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som avses i 
1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en mot-
svarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
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det eller en MTF-plattform som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värde-
pappersmarknaden eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana 
fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats.  

Ytterligare ett exempel finns i 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation, där det finns bestämmelser om överlåtelse 
av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare eller nummer. 
Det är Post- och telestyrelsen som prövar om överlåtelser ska med-
ges eller inte utifrån de villkor som anges i paragrafens första stycke. 
Vid medgivandet får myndigheten meddela de nya eller ändrade villkor 
som överlåtelsen föranleder. En överlåtelse i strid med paragrafen är 
utan verkan. 

Upphävd reglering 

Det finns slutligen anledning att nämna att det tidigare funnits viss 
reglering om utländska förvärv av svenska företag och fast egendom. 
Lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och 
den tillhörande förordningen (1982:878) om utländska förvärv av 
svenska företag m.m. upphävdes den 1 januari 1992. Regelverket inne-
höll begränsningar i rätten för utländska rättssubjekt, och vissa svenska 
rättssubjekt, att förvärva aktier i svenska aktiebolag, andelar i svenska 
handelsbolag eller rörelser som bedrevs i Sverige. Systemet byggde 
på att rätten att förvärva aktier eller andelar i svenska bolag gjordes 
beroende av förvärvstillstånd. Kretsen tillståndspliktiga förvärvare 
bestämdes till vissa särskilt utpekade kontrollsubjekt (3 och 7 §§ 
lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m.). Förvärvstill-
stånd skulle sökas av förvärvaren senast en månad efter att förvärvet 
skett. Förvärvstillstånd som inte söktes inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller vägrades, medförde att förvärvet blev ogiltigt 
(10 och 11 §§ lagen).  

Ett motsvarande system för förvärv av fast egendom fanns genom 
lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. Denna 
lag upphävdes den 31 december 1992. 

7.4 Nordisk reglering 

Vi har i kapitel 4 redogjort för den relevanta regleringen i Norge, 
Finland och Danmark. Vi hänvisar till den framställningen. 
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7.5 Problembeskrivning 

Vi har i uppdrag att kartlägga behovet av åtgärder som förebygger 
att risker uppstår i samband med att verksamhetsutövare överlåter 
säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom. Vi börjar kartlägg-
ningen med en beskrivning av de problem som vi menar kan finnas i 
samband med sådana överlåtelser. Problembeskrivningen bygger på 
det skriftliga material som vi redovisar och på vad som framkommit 
vid våra möten med myndigheter, enskilda och utredningens experter. 

7.5.1 Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet  
kan medföra ökade sårbarheter för Sveriges säkerhet 

Syftet med detta avsnitt är att introducera problematiken med över-
låtelser av säkerhetskänslig verksamhet och de sårbarheter som sådana 
överlåtelser typiskt sett kan medföra för Sveriges säkerhet. 

En viktig utgångspunkt i sammanhanget är att överlåtelser som 
regel innebär att förvärvaren permanent övertar kontrollen över den 
säkerhetskänsliga verksamheten och dess eventuella säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter. Till skillnad från utkontraktering och upp-
låtelse av säkerhetskänslig verksamhet medför således en överlåtelse 
– om något annat inte avtalas – att den som tidigare bedrivit verk-
samheten förlorar möjligheten att påverka hur den säkerhetskänsliga 
verksamheten och de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna 
kommer att användas efter överlåtelsen. Vi kommer att utveckla 
detta nedan, men vi kan alltså redan nu konstatera att överlåtelser 
kan medföra andra konsekvenser än vad som är fallet vid t.ex. utkon-
traktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksamhet.  

För att illustrera problematiken i samband med överlåtelser av 
säkerhetskänslig verksamhet inleder vi med exempel från försvars- 
och säkerhetssektorn. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 
har noterat att vissa länder har en uppköpsstrategi som är inriktad 
mot ägande i svenska företag som tillverkar eller säljer strategiskt 
viktiga produkter med dubbla användningsområden.5 Produkter 
med dubbla användningsområden definieras inom EU som produkter, 
inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila 

                                                                                                                                                          
5 Inspektionen för strategiska produkters remissvar den 18 december 2017 med dnr 2017-
7.5.2-0012 angående Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för 
granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487. 
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och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för 
icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning 
av kärnvapen eller andra kärnladdningar.6 Enligt ISP kan de uppköps-
strategier som myndigheten noterat få till följd att Sverige och andra 
EU-länder får minskad militär förmåga och att länder, vars upprust-
ningsmål Sverige inte vill bidra till, får en höjd militär förmåga. Under 
våra möten med myndigheter, enskilda och utredningens experter 
har det också lyfts fram att förvärv av hela eller delar av företag inom 
försvars- och säkerhetsindustrin är en metod som främmande makt 
använder för att öka sin egen kunskap inom spetsteknologi i syfte 
att höja den egna förmågan. Vi har också fått del av enskilda exempel 
där främmande makt har försökt kringgå regelverket för export av pro-
dukter med dubbla användningsområden i samband med förvärv av 
svenska företag. Av ovanstående kan vi alltså dra slutsatsen att överlå-
telser av säkerhetskänslig verksamhet är en aktuell företeelse som 
kan få stor inverkan på Sveriges säkerhet.  

Frågan om utländska investeringar i företag baserade inom EU 
har också uppmärksammats av Europeiska kommissionen som har 
lagt fram förslag till en granskningsmekanism (se avsnitt 7.2). Enligt 
kommissionen förekommer det att utländska investerare försöker för-
värva strategiska tillgångar som kan ge dem kontroll eller inflytande 
över företag vars verksamhet är betydelsefull för säkerheten och den 
allmänna ordningen. Som exempel nämns verksamhet för drift eller 
tillhandahållande av kritisk teknik, infrastruktur, insatsvaror eller 
känslig information. Vidare uttalar kommissionen att när tillgångar 
förvärvas av utländska företag som är statsägda eller statligt kon-
trollerade så kan det leda till att EU förlorar sitt tekniska försprång 
samtidigt som säkerheten och den allmänna ordningen hotas.7 

I samband med remitteringen av kommissionens förslag till gransk-
ningsmekanism har flera svenska myndigheter uttryckt att det finns 
en problematik kring just utländskt övertagande av bl.a. känslig infra-
struktur och teknologi i Sverige.8 I sammanhanget kan vi också notera 

                                                                                                                                                          
6 Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskaps-
ordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med 
dubbla användningsområden. 
7 Pressmeddelande från Europeiska kommissionen den 14 september 2017, http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-17-3183_sv.htm i dess lydelse den 22 april 2018. 
8 Europeiska kommissionens förslag KOM (2017) 487. Se bl.a. Säkerhetspolisens remissvar 
den 30 november 2017 med dnr 2017-22891-3 och Totalförsvarets forskningsinstituts remis-
svar den 24 november 2017 med dnr FOI-2017-1773:e.  
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att utländska direktinvesteringar i Sverige har ökat kraftigt under 
åren 2013–2017.9 

Under vårt arbete har vi fått del av exempel på försök till förvärv 
och genomförda förvärv med relevans för vårt uppdrag om överlåtelse 
av säkerhetskänslig verksamhet. Sådana företeelser har inträffat både 
i Sverige och i vårt närområde. Det handlar bl.a. om försök att för-
värva anläggningar av betydelse för energiförsörjningssystemet och 
om fastighetsförvärv. Gemensamt för dessa exempel är att de har 
beskrivits som icke-rationella ur ett ekonomiskt perspektiv och att 
de troligen har syftat till att skaffa sig inflytande eller kunskap om 
funktioner som är samhällskritiska. När det gäller fastighetsförvärv 
kan vi vidare notera att det pågår ett lagstiftningsprojekt i Finland 
som bl.a. innefattar frågan om det bör införas regler som begränsar 
möjligheten att förvärva fast egendom i anslutning till kritiska sam-
hällsfunktioner (se närmare i avsnitt 4.3).  

Det förekommer i dagsläget ingen systematisk kartläggning och 
dokumentation av vilka aktörer som bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet i Sverige. Det finns inte heller någon förteckning över antalet 
överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Vi kan därför inte med 
säkerhet uttala oss om antalet överlåtelser. Mot bakgrund av vad vi 
har redovisat ovan så står det enligt vår bedömning dock klart att 
överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet är en företeelse som är 
högst aktuell och som medför ökade sårbarheteter. Sådana sårbar-
heter kan utnyttjas av hotaktörer, vilket kan leda till konsekvenser 
för Sveriges säkerhet. Det finns därför anledning att överväga före-
byggande åtgärder som syftar till att minska sårbarheterna vid över-
låtelser av säkerhetskänslig verksamhet.  

7.5.2 Brister i säkerhetsskyddet accentueras vid överlåtelse 

I avsnitt 6.4 beskriver vi ett antal problem som förekommer i sam-
band med bl.a. utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet. Det 
är bl.a. fråga om brister i det egna säkerhetsskyddsarbetet som är 
generella i den meningen att de inte specifikt rör utkontraktering 
men yttrar sig vid bl.a. utkontraktering. Till denna kategori av brister 
hör att det finns verksamheter av stor betydelse för Sveriges säkerhet 
som inte tillämpar reglerna om säkerhetsskydd och att det finns 

                                                                                                                                                          
9 SCB, http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/49601 i dess lydelse den 16 april 2018. 
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verksamhetsutövare som har bristande kunskap om vilka skydds-
värden som finns i den egna verksamheten (avsnitt 6.4.2 och 6.4.3). 

Vi utgår ifrån att samma generella brister i det egna säkerhetsskydds-
arbetet även förekommer hos verksamhetsutövare som avser att över-
låta hela eller delar av sin säkerhetskänsliga verksamhet. Tänkbara kon-
sekvenser är bl.a. att verksamhetsutövaren försummar att anmäla 
överlåtelsen till tillsynsmyndigheten eller att lämna en upplysning till 
förvärvaren om att verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen. 
Dålig kunskap om de egna skyddsvärdena kan även leda till att över-
låtelse sker i fall där det är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt 
eller till en olämplig förvärvare. Detta framstår som särskilt allvarligt 
eftersom överlåtelse är en definitiv åtgärd som normalt inte kan gå 
åter, till skillnad från utkontraktering och upplåtelse av sådan verk-
samhet. 

Bristerna i det egna säkerhetsskyddsarbetet kan även aktualiseras 
vid överlåtelse av viss egendom. Verksamhetsutövaren kan t.ex. vilja 
överlåta någon viss egendom – som kan vara fysisk eller immateriell, – 
som på något sätt har betydelse för Sveriges säkerhet. Det kan handla 
om såväl fast som lös egendom. Ett exempel skulle kunna vara en 
uppfinning eller produkt som har stor betydelse för någon säkerhets-
känslig verksamhet. Om uppfinningen eller produkten kommer i 
olämpliga ägares händer skulle det kunna innebära allvarlig skada för 
Sveriges säkerhet, eftersom kunskap om eller tillgång till den kan 
underlätta för olika slags antagonistiska handlingar. Att en produkt 
eller uppfinning kommer i fel händer kan också leda till att förmågor 
som är väsentliga för Sveriges säkerhet drastiskt försämras. Ett annat 
exempel kan vara viktig infrastruktur. En förutsättning för att verksam-
hetsutövaren ska kunna göra en bedömning av om en viss överlåtelse 
är lämplig är att verksamhetsutövaren har kunskap om uppfinning-
ens eller produktens betydelse, dvs. om de aktuella skyddsvärdena. 
Om denna kunskap saknas ökar sannolikheten för att en olämplig 
överlåtelse sker, vilket i sin tur kan leda till konsekvenser för Sveriges 
säkerhet. 
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7.5.3 Ingen uttrycklig skyldighet för verksamheten 
att pröva lämpligheten 

Det ställs inte något krav på en verksamhetsutövare som står i begrepp 
att överlåta hela eller delar av den säkerhetskänsliga verksamheten 
att bedöma om överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. 
Detta, tillsammans med att tillsynsmyndigheterna saknar befogen-
heter att ingripa i eller hindra överlåtelser, kan leda till allvarliga kon-
sekvenser för Sveriges säkerhet. Följden av att verksamhetsutövaren 
inte får någon ledning inför sitt beslut om överlåtelse är nämligen att 
andra intressen än Sveriges säkerhet kan komma att prioriteras, till 
exempel företagsekonomiska överväganden eller krav på effektiviser-
ing av offentligt driven verksamhet. Denna problematik måste också 
ses i ljuset av att den som överväger att överlåta säkerhetskänslig 
verksamhet inte kan förväntas ha samma intresse av och inte heller 
samma möjligheter att tillse att säkerhetsskyddet upprätthålls hos 
förvärvaren som om det skulle vara fråga om att utkontraktera eller 
upplåta delar av den egna verksamheten. Vi menar därför att det är 
problematiskt att det inte krävs att verksamhetsutövaren gör en be-
dömning av om överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt.  

Som antytts i avsnitt 7.5.2 kan det även finnas ett behov av en 
lämplighetsprövning när det gäller överlåtelse av viss egendom som 
inte utgör själva verksamheten. Om egendomen har betydelse för 
Sveriges säkerhet kan en olämplig överlåtelse leda till skadekonse-
kvenser av betydelse för Sveriges säkerhet. 

7.5.4 Inga befogenheter att ingripa i eller hindra överlåtelser  

Som nämnts i föregående avsnitt finns det i den nya säkerhetsskydds-
regleringen endast bestämmelser om anmälningsskyldighet och upp-
lysningsskyldighet när det kommer till överlåtelser av säkerhetskäns-
lig verksamhet. Det är enligt vår mening problematiskt att anmälnings-
skyldigheten endast leder till att tillsynsmyndigheten får information 
om statliga myndigheter som har för avsikt att överlåta säkerhets-
känslig verksamhet, utan att tillsynsmyndigheten ges befogenheter 
att ingripa i eller hindra olämpliga överlåtelser. 

Den omständigheten att en överlåtelse som regel är en oåter-
kallelig åtgärd gör behovet av förebyggande åtgärder desto mer påtag-
ligt. Om förvärvaren fortsätter att bedriva den säkerhetskänsliga 
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verksamheten i Sverige omfattas den förvisso av säkerhetsskyddsre-
gleringen. Men om det visar sig att förvärvet har skett med t.ex. 
antagonistiska syften eller om förvärvaren inte har ett fullgott säker-
hetsskydd så finns det alltså, till skillnad från vid exempelvis en 
utkontraktering eller upplåtelse, normalt ingen möjlighet att återta 
rådigheten över den säkerhetskänsliga verksamheten och de säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifterna. Behovet av en möjlighet att i 
angelägna fall kunna ingripa framstår därför som än mer angeläget 
än vid t.ex. utkontraktering eller upplåtelse. Det är enligt vår mening 
därför en brist att det saknas möjligheter att ingripa i eller hindra 
överlåtelser som är olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt. 

Det anförda gäller även vid överlåtelse av sådan egendom som 
inte utgör själva verksamheten men som har betydelse för Sveriges 
säkerhet. En sådan överlåtelse kan vara olämplig av flera skäl. Ett 
exempel kan vara att överlåtelsen kan leda till att egendomen inte 
längre kan användas på det sätt som behövs för att upprätthålla skyd-
det för Sveriges säkerhet. Ett exempel kan vara att den som förvärvar 
egendomen genom förvärvet får viktig kunskap om säkerhetskäns-
liga verksamheter och att denna kunskap kan användas vid t.ex. sabo-
tage, terroristbrott eller andra antagonistiska handlingar som kan 
hota verksamheten.  

7.6 Inledning till våra överväganden om 
förebyggande åtgärder vid överlåtelse 

I vår kartläggning över problem har vi identifierat följande huvud-
sakliga problem. 

• Generella brister i säkerhetsskyddet utgör en sårbarhet vid över-
låtelse (problem 1). 

• Det finns ingen skyldighet för verksamhetsutövaren att pröva 
lämpligheten av en överlåtelse (problem 2).  

• Det saknas befogenheter för tillsynsmyndigheterna att ingripa i 
eller hindra olämpliga överlåtelser (problem 3). 
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7.7 Det behövs särskilda förebyggande 
åtgärder avseende överlåtelse 

Bedömning: Utöver våra övriga förslag behövs det särskilda före-
byggande åtgärder som avser överlåtelse av säkerhetskänslig verk-
samhet och viss egendom i sådan verksamhet. 

 
I föregående avsnitt har vi anfört att det finns ett antal generella bris-
ter i säkerhetsskyddet som kan yttra sig vid överlåtelse av säkerhets-
känslig verksamhet. Det är troligt att sådana brister kan öka i och med 
att ytterligare aktörer kommer att omfattas av den nya säkerhets-
skyddslagen. Med anledning av bristerna lägger vi i kapitel 5, 6 och 8 
fram vissa förslag som syftar till en generell förbättring av säkerhets-
skyddet. Ett sådant förslag är att alla verksamhetsutövare som om-
fattas av säkerhetsskyddslagen utan dröjsmål ska anmäla verksamheten 
till tillsynsmyndigheten (se avsnitt 8.14). Ett annat förslag handlar 
om att stärka säkerhetsskyddschefens ställning i verksamheten (se 
avsnitt 6.6). Vi har också lämnat förslag i kapitel 5 om en utvidgad 
skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal. Detta förslag innebär att 
skyldigheten att träffa ett sådant avtal i många fall kommer att träffa 
verksamhetsöverlåtelser och, i vissa fall, försäljning av egendom. De 
förslag av generell karaktär som vi lämnar i andra kapitel har natur-
ligtvis betydelse också när det gäller överlåtelse av säkerhetskänslig 
verksamhet. Vi lämnar också förslag i kapitel 8 och 9 om tillsyn och 
sanktioner, som syftar till att förbättra verksamhetsutövarnas efter-
levnad av säkerhetsskyddsregleringen. 

Sammantaget anser vi att sårbarheterna vid överlåtelser motverkas 
av de förslag som vi nyss har nämnt. Vår bedömning är att de är till-
räckliga för att hantera det som vi har kallat problem 1, dvs. generella 
brister i säkerhetsskyddet. Frågan är då om det behövs ytterligare före-
byggande åtgärder utöver dessa. Vår bedömning är att det finns ett 
sådant behov. Dagens regler om överlåtelse innebär endast ett krav 
på att överlåtelsen ska anmälas och att förvärvaren ska upplysas om 
att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten. Vår bedömning, 
som illustreras av problembeskrivningen i avsnitt 7.5, är att dessa be-
stämmelser inte tillgodoser behovet av förebyggande åtgärder. 
Varken dessa regler eller våra övriga förslag löser nämligen problemet 
att det inte finns någon möjlighet för statsmakten att ingripa när en 
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överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet är olämplig (problem 3) och 
inte heller någon skyldighet för en verksamhetsutövare enligt säker-
hetsskyddslagen att pröva om en viss överlåtelse är lämplig eller 
olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt (problem 2). Bestämmelserna 
gäller inte i fråga om någon annan egendom än själva verksamheten, 
fastän det kan finnas egendom som har stor betydelse för Sveriges 
säkerhet. Bestämmelserna träffar dessutom bara i situationer där en 
verksamhetsutövare överlåter en säkerhetskänslig verksamhet till 
någon enskild. Som vi kommer att utveckla i det följande finns det 
även andra situationer där det kan finnas behov av förebyggande 
åtgärder.  

En överlåtelse kan vara olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt 
av olika skäl. Det kan handla om situationer där det över huvud taget 
inte är lämpligt att en överlåtelse sker, t.ex. eftersom verksamheten 
bör bedrivas av en myndighet eller en viss aktör, dels om situationer 
där det är olämpligt att överlåta verksamheten till en viss förvärvare. 
I vissa fall kan det vara olämpligt att överlåta en verksamhet eller viss 
egendom till en utländsk förvärvare, medan det i andra fall kan vara 
något förhållande som specifikt rör förvärvaren som gör det olämpligt 
att överlåta verksamheten eller egendomen till denne. 

Det bör tilläggas att säkerhetsskyddsavtal kan ha en roll att spela 
inför en överlåtelse men att avtalen inte har någon funktion efter en 
överlåtelse. Det beror på att säljaren efter överlåtelsen inte längre 
förfogar över verksamheten och dess skyddsvärden. Med andra ord 
kan säkerhetsskyddsavtal endast fylla en funktion så länge den säker-
hetskänsliga verksamheten inte har övergått till köparen. Detta accen-
tuerar enligt vår mening riskerna vid en överlåtelse jämfört med ett 
pågående förfarande, såsom en upplåtelse eller utkontraktering. 

Frågan är då vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att mot-
verka riskerna vid överlåtelse. Vi diskuterar denna fråga i de kommande 
avsnitten. 
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7.8 Ett system med kontrollstationer bör gälla 
även vid vissa överlåtelser 

Bedömning: Inför en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet 
och viss egendom i sådan verksamhet bör det ställas krav på att 
verksamhetsutövaren gör en särskild säkerhetsbedömning och en 
lämplighetsprövning. Det bör vidare finnas ett samrådsförfarande. 

 
I kapitel 6 har vi lämnat förslag om ett system med kontrollstationer 
som måste passeras i samband med vissa förfaranden som kräver 
säkerhetsskyddsavtal. Kontrollstation 1 innebär ett krav på att verk-
samhetsutövaren innan förfarandet inleds gör en särskild säkerhets-
bedömning och en prövning av förfarandets lämplighet. Kontroll-
station 2, som har ett snävare tillämpningsområde, innebär ett krav på 
samråd med tillsynsmyndigheten och en möjlighet för tillsynsmyn-
digheten att meddela förelägganden och ytterst att förbjuda förfaran-
det i fråga. Kontrollstation 3 består av en möjlighet för tillsynsmyn-
digheten att, under det att förfarandet pågår, meddela förelägganden 
som är nödvändiga för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Ett 
sådant föreläggande kan gå ut på att förfarandet ska avslutas och att 
kontrollen över t.ex. utkontrakterad verksamhet eller överlämnade 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska återtas av verksamhets-
utövaren. 

Vår bedömning är att de första två kontrollstationer som vi före-
slagit i kapitel 6 är väl lämpade även för att förebygga de problem som 
förekommer i samband med överlåtelser. Vi har övervägt om man 
i stället för ett krav på egen lämplighetsprövning följt av ett samråds-
förfarande borde införa någon form av mer renodlad tillståndspröv-
ning. Vi har dock svårt att se några väsentliga fördelar med en sådan 
ordning. Tvärtom är det även vid överlåtelser viktigt att så mycket 
av ansvaret som möjligt läggs på verksamhetsutövarna själva, vilket 
talar för ett krav på särskild säkerhetsbedömning och lämplighets-
prövning som ska föregå en inblandning från någon gransknings-
myndighet. Vi anser vidare att en samrådsskyldighet och en möjlighet 
att meddela förelägganden skulle ha ett stort värde i samband med 
överlåtelser, liksom en möjlighet att i sällsynta fall kunna förhindra 
överlåtelser.  
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Ett annat skäl för att tillämpa i huvudsak motsvarande ordning 
som vid t.ex. upplåtelse och utkontraktering är att det underlättar för 
både verksamhetsutövare och andra om systemet är så enhetligt som 
möjligt. Om man i stället inför parallella system där en ordning gäller 
vid t.ex. utkontraktering och en annan vid överlåtelse, kan det inne-
bära nackdelar både på så sätt att det kan medföra ökade kostnader 
och att det blir svårhanterligt för verksamhetsutövarna. Även om 
överlåtelser har vissa viktiga särdrag i förhållande till de förfaranden 
som diskuteras i kapitel 6, finns det också många likheter. Säkerhets-
skyddsregleringen har samma syfte oavsett vilket slags förfarande det 
är fråga om. Vidare är en av våra generella utgångspunkter att det bör 
vara de potentiella konsekvenserna av ett förfarande som är avgör-
ande för åtgärderna, inte hur förfarandet rubriceras. 

En annan fråga är om de första två kontrollstationerna fyller samma 
funktion vid överlåtelser som vid t.ex. en utkontraktering eller säker-
hetsskyddad upphandling av annat slag. Samrådsförfarandet och möj-
ligheten till förelägganden syftar till stor del till att man ska kunna 
lösa eventuella problem, t.ex. genom att andra krav ställs i säkerhets-
skyddsavtalet. Säkerhetsskyddsavtalet har visserligen en mer begrän-
sad betydelse när det gäller överlåtelser eftersom dess betydelse 
främst gäller under avtalsförhandlingarna och inte efter det att över-
låtelsen fullbordats. Dock ser vi att det även i samband med en 
överlåtelse, eller en förhandling om en överlåtelse, kan finnas ett 
behov av samråd om vilka krav på säkerhetsskyddsåtgärder som bör 
ställas upp och att, om diskussionen inte leder till åtgärder, att före-
lägga verksamhetsutövaren att göra det som krävs, t.ex. att förbättra 
kravställningen i säkerhetsskyddsavtalet, om ett sådant har ingåtts. 
Vidare kan samrådet även fylla funktionen att verksamhetsutövaren 
får klart för sig att en viss överlåtelse är olämplig och därför självmant 
avstår från att gå vidare med den, antingen helt eller genom att söka 
en annan förvärvare eller att på något sätt begränsa överlåtelsen så att 
den blir godtagbar.  

Eftersom kontrollstationerna ytterst innebär en möjlighet att för-
hindra en planerad överlåtelse, kan det förväntas att verksamhetsut-
övarna visar stor följsamhet mot de synpunkter som tillsynsmyn-
digheten framför under samrådet. Inom en samrådslösning kan man 
även tänka sig att det finns utrymme för förhandlingar om att viss 
verksamhet ska övertas av någon myndighet, om detta är en förutsätt-
ning för att verksamheten ska kunna drivas vidare och den behövs av 
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säkerhetsskyddsskäl. Samrådet kan alltså vara en väg in i diskussioner 
av olika lösningar som kan vara gynnsamma både för verksamhets-
utövaren och från ett nationellt säkerhetsskyddsperspektiv. 

Med hänsyn till det anförda gör vi bedömningen att vissa överlåtel-
ser bör omfattas av system med krav på dels särskild säkerhetsbe-
dömning och lämplighetsprövning (kontrollstation 1), dels samråd och 
en möjlighet att meddela förelägganden och förbud (kontrollsta-
tion 2). Vi anser att regleringen inte bör begränsas till fall där för-
värvaren är en enskild aktör, eftersom det i vissa fall kan vara minst 
lika angeläget med förebyggande åtgärder när förvärvaren är en offent-
lig aktör och i synnerhet en utländsk sådan. Vi utvecklar våra över-
väganden om de närmare förutsättningarna och formerna för kon-
trollstationerna i de följande avsnitten.  

Den tredje kontrollstationen enligt våra förslag i avsnitt 6.9 ut-
görs av en möjlighet att utfärda förelägganden för att komma till 
rätta med brister eller få till stånd ett avslut av ett pågående för-
farande. Vi bedömer att denna kontrollstation inte utan vidare kan 
överföras på överlåtelser, eftersom den verksamhetsutövare som 
överlåtit verksamheten inte längre har någon kontroll över den. Det 
krävs i stället vissa särskilda överväganden i fråga om konsekven-
serna av att en verksamhet eller viss egendom överlåts i strid med ett 
förbud eller villkor, eller utan att kontrollstationerna har passerats. 
Vi återkommer till den frågan i avsnitt 7.11. 

Avslutningsvis bör det påpekas att säkerhetsskyddslagen givetvis 
gäller för var och en som förvärvar och därefter fortsätter att bedriva 
säkerhetskänslig verksamhet, under förutsättning att detta sker i 
Sverige. Oavsett om man har passerat kontrollstationerna eller inte 
gäller alltså säkerhetsskyddslagen så länge det rör sig om säkerhets-
känslig verksamhet (se 1 kap. 1 § nya säkerhetsskyddslagen). 

Det bör också påpekas att regleringen enbart föreslås gälla vid 
överlåtelser. Den omständighet att en verksamhetsutövare kan välja 
att lägga ner en viss verksamhet omfattas alltså inte av våra övervägan-
den i det följande.  
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7.9 Den första kontrollstationen 

Förslag: Det införs i nya säkerhetsskyddslagen vissa särskilda skyl-
digheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och 
som avser att överlåta 

1. hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, 
eller  

2. någon egendom i den säkerhetskänsliga verksamheten som har 
betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktan-
de internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 

 
En sådan verksamhetsutövare som nyss sagts ska genom en sär-
skild säkerhetsbedömning identifiera vilka säkerhetsskyddsklassifi-
cerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt 
som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhets-
skydd. Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsbedömningen 
och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om den 
planerade överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt 
(lämplighetsprövning). Skyldigheterna ska fullgöras innan ett förfar-
ande för överlåtelse inleds. 

Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att den 
planerade överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, 
får den inte inledas.  

7.9.1 Det övergripande innehållet i den första 
kontrollstationen 

På de skäl som vi tidigare har anfört bör den första kontrollstationen 
ha motsvarande innehåll som enligt våra förslag i avsnitt 6.7. Den 
bör alltså innebära ett krav på att den som omfattas av kontroll-
stationen ska göra en särskild säkerhetsbedömning och en lämplig-
hetsprövning. Den särskilda säkerhetsbedömningen bör, liksom när 
det gäller utkontraktering och andra förfaranden som omfattas av 
förslagen i kapitel 6, gå ut på att den som avser att göra överlåtelsen 
identifierar vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken 
säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som den utomstående parten 
(dvs. förvärvaren) kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. 
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Bedömningen bör utgå ifrån verksamhetsutövarens säkerhetsskydds-
analys.  

I likhet med vad vi föreslagit i avsnitt 6.7 bör nästa steg vara en 
lämplighetsprövning som ska utmynna i en bedömning av om över-
låtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. Bedömningen bör 
göras med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsbedömningen och 
övriga omständigheter. En överlåtelse som är olämplig från säkerhets-
skyddssynpunkt bör inte få inledas. Detta bör anges uttryckligen (jfr 
våra förslag i avsnitt 6.7). Det bör råda en skyldighet att dokumen-
tera den särskilda säkerhetsbedömningen och lämplighetsprövningen. 
Att så sker är viktigt för att dokumentationen ska kunna vara ett 
underlag i både samrådsprocessen i den andra kontrollstationen (se 
vidare i avsnitt 7.10) och tillsynsverksamheten. 

7.9.2 Den första kontrollstationen bör bara gälla 
verksamhetsutövare 

Den nya säkerhetsskyddslagens bestämmelser gäller för den som be-
driver säkerhetskänslig verksamhet, dvs. verksamhetsutövare. Våra för-
slag i betänkandet tar därför i allt väsentligt sikte på verksamhetsut-
övare och på myndigheter som utövar tillsyn över verksamhetsutövare. 
Som vi har utvecklat i avsnitt 7.1 finns det dock skäl till vissa avsteg 
från den principen när det gäller överlåtelse av verksamheter. Det 
blir nämligen allt för lätt för verksamhetsutövare att kringgå bestäm-
melserna om dessa inte också träffar även aktieägare och andelsägare. 
En första fråga är därför om den första kontrollstationen, dvs. kravet 
på särskild säkerhetsbedömning och lämplighetsprövning, bör gälla 
bara för verksamhetsutövare eller om den också bör träffa bl.a. aktie-
ägare.  

Vår uppfattning är att den första kontrollstationen bör begränsas 
till verksamhetsutövare. Skälen för bedömningen är följande. Kraven 
på särskild säkerhetsbedömning och lämplighetsprövning är ett uttryck 
för att ansvaret för säkerhetsskyddet vilar på verksamhetsutövarna 
och inte på tillsynsmyndigheterna. Meningen är att verksamhetsut-
övarna själva ska tänka till inför t.ex. utkontrakteringar och överlåtel-
ser, och göra en analys av vilka såbarheteter det planerade förfarandet 
kan innebära, om det är lämpligt och vilka säkerhetsskyddsåtgärder 
som i så fall behövs. Detta syfte gör sig inte gällande i fråga om den 
som inte är verksamhetsutövare. Vidare kan det inte förväntas att 
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andra än verksamhetsutövare har tillgång till den information och de 
kunskaper som krävs för att man ska kunna göra en särskild säker-
hetsbedömning och lämplighetsprövning. Man kan inte utgå ifrån att 
en aktieägare har inblick i vilka säkerhetsskyddsklassificerade upp-
gifter som ingår i en överlåtelse. Man kan inte heller förvänta sig att 
aktieägare i allmänhet har kunskap om olika hot mot Sveriges säkerhet, 
eller inblick i vilka förvärvare som kan vara lämpliga eller olämpliga 
av olika skäl. Med hänsyn till det anförda bör kraven på särskild säker-
hetsbedömning och lämplighetsprövning enbart omfatta verksamhets-
utövare. 

7.9.3 Överlåtelse av hela eller någon del av  
den säkerhetskänsliga verksamheten 

Vår bedömning är att överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet 
generellt kan leda till sådana skadekonsekvenser att den första kon-
trollstationen alltid bör tillämpas vid sådana överlåtelser. Av särskild 
betydelse för vår bedömning är att överlåtelsen innebär att verksam-
heten övergår permanent, vilket skiljer sig från t.ex. en utkontrak-
tering. Om överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt 
kan det vara betydligt svårare, eller rentav omöjligt, att i efterhand 
komma till rätta med problemet. Det bör därför inte ställas något 
krav på att överlåtelsen innefattar säkerhetsskyddsklassificerade upp-
gifter på en viss nivå eller andra sådana kvalificerande villkor. Det bör 
alltså vara tillräckligt att verksamheten är säkerhetskänslig på det sätt 
som avses i 1 kap. 1 § nya säkerhetsskyddslagen. Denna bedömning 
innebär att det alltid bör ställas ett krav på särskild säkerhetsbedöm-
ning och lämplighetsprövning inför en överlåtelse av en säkerhets-
känslig verksamhet.  

Nästa fråga är om det bör krävas att hela verksamheten överlåts, 
eller om det är tillräckligt att det handlar om en del av verksamheten, 
och i så fall hur stor den delen bör vara. Vår bedömning är att det 
bör vara tillräckligt att någon del av verksamheten överlåts. Ett skäl 
för den bedömningen är att det inte behöver vara avgörande för de 
potentiella skadekonsekvenserna om verksamhetsutövaren överlåter 
hela eller delar av sin säkerhetskänsliga verksamhet. Om en verksam-
hetsutövare exempelvis avknoppar en del av sin säkerhetskänsliga 
verksamhet genom att sälja inkråmet och låta förvärvaren ta över 
personalen, kan det mycket väl vara så att denna del av verksamheten 
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är absolut mest säkerhetskänslig. Det går alltså inte att på förhand 
säga att överlåtelser av en del av verksamheten är mindre känsliga 
från säkerhetsskyddssynpunkt.   

Det väsentliga för att det ska vara fråga om en verksamhetsöver-
låtelse bör enligt vår mening vara att det handlar om att någon utom-
stående aktör tar över möjligheten att bedriva den säkerhetskänsliga 
verksamheten, t.ex. genom ett övertagande av de relevanta fysiska 
tillgångarna och personal. Enbart övertagande av vissa fysiska till-
gångar bör däremot normalt inte ses som en verksamhetsöverlåtelse.  

Vem som i ett konkret fall överlåter verksamheten beror på vem 
som har rådighet över den. Om en verksamhetsutövare avser att 
knoppa av en del i verksamheten för att den i stället ska bedrivas i ett 
dotterbolag åligger skyldigheterna verksamhetsutövaren, eftersom 
det är verksamhetsutövaren som sådan som har rådighet över frågan. 
Om den säkerhetskänsliga verksamheten bedrivs inom ramen för 
forskningsverksamhet, t.ex. vid ett universitet eller annat lärosäte, 
måste man inför en förestående överlåtelse av en säkerhetskänslig 
forskningsverksamhet ställa sig frågan vem som bedriver och har 
rådighet över den säkerhetskänsliga verksamhet som ska överlåtas. 
Det kan t.ex. vara lärosätet, som i så fall är skyldig att vidta de åtgär-
der som ingår i den första kontrollstationen.  

7.9.4 Överlåtelse av annan egendom än själva verksamheten 

Vårt uppdrag omfattar även överlåtelse av viss egendom som inte ut-
gör säkerhetskänslig verksamhet i och för sig. För att man ska kunna 
motivera inskränkningar av enskildas rätt att fritt disponera över sin 
egendom måste det enligt vår mening vara fråga om egendom som 
tydligt knyter an till Sveriges säkerhet eller ett förpliktande interna-
tionellt åtagande om säkerhetsskydd. Vidare måste åtgärden framstå 
som proportionerlig. Det kan alltså inte krävas att verksamhetsutöv-
arna vidtar särskilda åtgärder inför överlåtelse av vilken slags egen-
dom som helst som på något sätt tillhör verksamheten, eftersom 
många av de tillgångar som finns i en säkerhetskänslig verksamhet inte 
har någon egentlig betydelse för Sveriges säkerhet eller våra interna-
tionella åtaganden om säkerhetsskydd. 
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Med tanke på att säkerhetskänslig verksamhet kan vara av många 
olika slag är det inte möjligt att skapa någon mer preciserad förteck-
ning över vilken sorts egendom som bör omfattas av kontrollstatio-
nerna. Det är viktigt att regleringen är utformad på ett sådant sätt att 
en mängd olika slags egendom kan fångas upp, och att tillämpningen 
fungerar allteftersom tekniken, samhället och omvärlden förändras. 
Regleringen bör därför ges en tämligen generell utformning.  

Vi har övervägt om man exempelvis skulle kunna bygga en avgräns-
ning på om egendomen är av väsentlig betydelse för verksamheten 
eller någon annan säkerhetskänslig verksamhet. Vi har dock kommit 
fram till att detta är en mindre lyckad avgränsning. Till att börja med 
knyter den inte an till några andra begrepp i säkerhetsskyddslagen 
och det är dessutom inte helt lätt att säga vad som kan anses ha sådan 
väsentlig betydelse. Man kan fråga sig om en viss egendom över huvud 
taget kan sägas ha en väsentlig betydelse i verksamheten om egen-
domen kan överlåtas samtidigt som verksamheten ändå kan drivas 
vidare. Rimligen torde beslutet att avyttra egendomen inte sällan 
grundas på en bedömning just att egendomen faktiskt inte behövs i 
verksamheten, och då är det tveksamt om den samtidigt anses som 
väsentlig. Det främsta skälet till att vi avstår från att välja denna av-
gränsning är dock att den inte fångar in alla de situationer där kontroll-
stationerna kan fylla en viktig funktion. Syftet med kontrollstationerna 
är ju att upprätthålla säkerhetsskyddslagens intressen, dvs. skyddet för 
Sveriges säkerhet och våra internationella säkerhetsskyddsåtaganden 
(jfr 1 kap. 1 § nya säkerhetsskyddslagen). Det bör därför inte vara 
betydelsen för verksamheten utan för säkerhetsskyddslagens över-
gripande intressen som är avgörande.  

Vi har även övervägt om det borde krävas att egendomen stadig-
varande används i verksamheten. Därigenom skulle sådan egendom 
som normalt omsätts i verksamheten inte omfattas. Vi har dock kom-
mit fram till att en sådan avgränsning inte är önskvärd. Det skydds-
värda i en verksamhet kan nämligen mycket väl vara en produkt som 
är avsedd att omsättas. Det kan handla om en fysisk produkt, men 
även om t.ex. ett patent på en uppfinning som tagits fram inom ramen 
för verksamheten. Man kan t.ex. tänka sig att en viss produkt an-
vänds inom någon verksamhet av stor betydelse för Sveriges säker-
het och att det därför kan vara mycket olämpligt från säkerhets-
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skyddssynpunkt att tillverkaren säljer produkten, eller hemliga instruk-
tioner om hur produkten kan tillverkas, till exempelvis ett statsägt 
utländskt bolag.  

I vissa fall kan man också tänka sig att viss egendom har betydelse 
för ett för Sverige internationellt förpliktande åtagande om säkerhets-
skydd och att det därför är olämpligt att överlåta den. 

Med hänsyn till det anförda anser vi att avgränsningen bör kopp-
las till egendomens betydelse för Sveriges säkerhet, eller för ett för 
Sverige internationellt förpliktande åtagande om säkerhetsskydd. Be-
dömningen av om den aktuella egendomen har sådan betydelse bör 
grundas på den obligatoriska säkerhetsskyddsanalys som alla verk-
samhetsutövare som omfattas av lagen måste göra (2 kap. 1 § nya säker-
hetsskyddslagen). Med ordet egendom avses både fast och lös egen-
dom, inklusive exempelvis infrastruktur och immateriella tillgångar. 

7.9.5 Lämplighetsprövningen 

Åtgärderna i den första kontrollstationen ska utmynna i en lämplig-
hetsprövning. Denna prövning bör utgå ifrån att överlåtaren vid en 
överlåtelse oftast förlorar rådigheten över såväl den säkerhetskänsliga 
verksamheten som de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som 
ingår i verksamheten. I praktiken innebär det alltså att den som står 
i begrepp att överlåta säkerhetskänslig verksamhet varken har kun-
skap om eller möjlighet att påverka hur den säkerhetskänsliga verk-
samheten och de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna kommer 
att användas efter överlåtelsen. Om förvärvaren fortsätter bedriva 
säkerhetskänslig verksamhet i Sverige kommer säkerhetsskyddslagen 
förvisso att fortsätta vara tillämplig på verksamheten, men det har 
enligt vår bedömning ingen avgörande betydelse eftersom förvärv-
arens avsikter kan vara okända vid den tidpunkt då lämpligheten ska 
bedömas. Var en verksamhet geografiskt bedrivs är dessutom en om-
ständighet som relativt snabbt kan förändras. Skulle verksamheten 
flyttas till ett annat land kommer den inte längre vara underkastad 
säkerhetsskyddslagens krav och tillsynsmyndigheternas befogen-
heter. Ovanstående måste beaktas vid lämplighetsprövningen. 

En annan fråga som behöver uppmärksammas är vilket perspektiv 
som lämplighetsprövningen bör utgå från. Det är enligt vår mening 
rimligt att anta att överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet kan 
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inverka negativt på den aktuella verksamheten och på annan säker-
hetskänslig verksamhet. Det finns många ömsesidiga beroenden mellan 
säkerhetskänsliga verksamheter. Bland annat är de flesta säkerhets-
känsliga verksamheter beroende av fungerande energiförsörjning, 
elektronisk kommunikation och transporter. En aspekt som kan ha 
särskild aktualitet vid överlåtelser jämfört med utkontrakteringar 
och upplåtelser är frågan om vilka verksamheter som måste bedrivas 
– eller i vart fall kontrolleras – från Sverige för att man ska kunna 
upprätthålla skyddet av landets säkerhet. Vad som avses är alltså verk-
samheter som måste vara tillgängliga för att andra verksamhets-
utövare ska kunna upprätthålla funktioner och förmågor som är nöd-
vändiga för Sveriges säkerhet. Ett exempel är förmågan att försvara 
Sveriges territorium, vilket i huvudsak är en uppgift för Försvars-
makten. Försvarsmakten är i sin tur beroende av ett flertal andra verk-
samheter för att kunna upprätthålla förmågan att försvara landets 
territorium, inte minst gäller det verksamheter inom forskning, utveck-
ling och produktion av försvarsmateriel (prop. 2017/18:89 s. 44). En 
annan sådan verksamhet kan tänkas vara flygtrafiktjänsten som till-
handahålls av Luftfartsverket. Ur ett säkerhetsskyddsperspektiv är det 
enligt vår mening stor skillnad mellan att utkontraktera en sådan verk-
samhet och att överlåta den, inte minst utifrån möjligheten att garan-
tera verksamhetens tillgänglighet för annan säkerhetskänslig verksam-
het.  

Det är mot denna bakgrund rimligt att anta att överlåtelser av säker-
hetskänslig verksamhet, i större utsträckning än vid utkontraktering 
och upplåtelse av sådan verksamhet, kan medföra konsekvenser även 
för andra säkerhetskänsliga verksamheter. Om en myndighet t.ex. 
utkontrakterar driften av ett it-system som styr kraftöverföring, finns 
det fortfarande möjligheter att återta driften till myndigheten om det 
skulle visa sig att säkerhetsskyddet inte kan upprätthållas. Om myndig-
heten däremot skulle välja att överlåta verksamheten och senare upp-
täcka att den används som en fasad för antagonistisk verksamhet mot 
Sverige skulle förutsättningarna för att ingripa mot överlåtelsen vara 
begränsade samtidigt som skadan skulle kunna bli betydligt mer om-
fattande. 
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Syftet med lämplighetsprövningen och exempel på relevanta faktorer 

Syftet med kravet på lämplighetsprövning är att alla verksamhetsut-
övare utifrån sin bästa förmåga och de kunskaper och den informa-
tion man har tillgång till ska göra en analys av om en viss överlåtelse 
är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. Ytterst är det en del av den 
allmänna ambitionshöjning som behöver ske i fråga om säkerhets-
skydd både hos verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Där-
emot kan det givetvis inte krävas att verksamhetsutövare ska ta hänsyn 
till information som man inte har tillgång till, t.ex. underrättelse-
information. Det kan inte heller krävas att verksamhetsutövare i all-
mänhet ska förmå att göra komplicerade omvärldsanalyser av det slag 
som åligger Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det som bör krä-
vas är i stället att verksamhetsutövare gör en så ambitiös prövning som 
är möjlig med utgångspunkt i en gedigen säkerhetsskyddsanalys och 
särskild säkerhetsbedömning och sådan information om t.ex. hot-
bilder och beroenden mellan verksamheter som verksamhetsutövaren 
fått från sin tillsynsmyndighet. 

Det är inte möjligt att uttömmande besvara frågan om vilka fak-
torer som verksamhetsutövaren bör ta med i sin lämplighetspröv-
ning. Det beror helt enkelt på att det inte är möjligt att på förhand 
specificera vilka faktorer som kan vara relevanta i varje enskilt fall. 
Att uttömmande ange dessa faktorer skulle dessutom innebära att 
man bygger in begränsningar i systemet, vilket kan skapa oavsiktliga 
avgränsningar. Några exempel på faktorer kan dock ges. En första 
fråga är om det över huvud taget är lämpligt att överlåta den aktuella 
verksamheten. Kanske är verksamheten så känslig att den bör be-
drivas av t.ex. en myndighet. Det kan också vara så att förhållanden 
på köparens sida innebär att det är olämpligt att verksamheten över-
låts just till denna förvärvare. Frågor som kan behöva beaktas i möj-
lig mån är vad köparen avser och om köparen i själva verket kan vara 
en bulvan för någon aktör med antagonistiska avsikter, eller stå i ett 
beroendeförhållande till någon sådan aktör. Närmare bestämmelser 
om vad lämplighetsprövningen ska avse bör lämpligen meddelas ge-
nom myndighetsföreskrifter. Det bör vidare åligga Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten att ta fram vägledningar om hur lämplighets-
prövningen ska ske.  
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När det gäller annan egendom än själva verksamheten har vi tidi-
gare i kapitlet gett ett antal exempel på när en överlåtelse kan vara 
olämplig. Även här kan det både handla om att det är olämpligt att 
över huvud taget överlåta egendomen, eller att det är något förhåll-
ande på förvärvarens sida som gör att överlåtelsen är olämplig.  

Eftersom verksamhetsutövare många gånger inte kan förväntas ha 
de kunskaper och den överblick som behövs för att göra en fullstän-
dig lämplighetsprövning är det av stor vikt att någon myndighet som 
har sådana kunskaper kopplas in om verksamhetsutövaren själv gör 
bedömningen att överlåtelsen kan ske. Detta accentuerar vikten av 
den andra kontrollstationen, som vi diskuterar under nästa rubrik. 

7.10 Den andra kontrollstationen 

Förslag: I nya säkerhetsskyddslagen införs bestämmelser om en 
andra kontrollstation, med följande innebörd. Om lämplighets-
prövningen i den första kontrollstationen leder till bedömningen 
att överlåtelsen får ske, ska den som avser att överlåta verksamhe-
ten eller egendomen samråda med tillsynsmyndigheten. Tillsyns-
myndigheten får förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder 
enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har med-
delats i anslutning till lagen. Om ett föreläggande inte följs eller 
om tillsynsmyndigheten bedömer att överlåtelsen är olämplig från 
säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får 
tillsynsmyndigheten besluta att överlåtelsen inte får genomföras. 
Samrådet får även avslutas med föreläggande som innebär att över-
låtelsen endast får genomföras på vissa angivna villkor, vid påföljd 
att överlåtelsen annars är ogiltig. 

Bestämmelserna gäller även den som avser att överlåta aktier 
eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i pub-
lika aktiebolag. 

Om förutsättningarna för samrådsskyldighet är uppfyllda får 
även tillsynsmyndigheten ta initiativ till samråd. Bestämmelserna 
om föreläggande och förbud gäller även då. 

Förvaltningslagen (2017:900) gäller för handläggningen, även 
hos Säkerhetspolisen. Under förfarandet om samråd, förelägg-
ande och förbud tillämpar tillsynsmyndigheterna dock inte delar 
av förvaltningslagens bestämmelser om försenad handläggning. 
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Om samrådet inte utmynnar i ett förbud eller föreläggande med 
villkor ska ärendet avslutas med ett beslut om att samrådet avslutas 
utan vidare åtgärd. 

 
Bedömning: Överlämnande av sekretessbelagda uppgifter till 
tillsynsmyndigheten inom ramen för samrådet omfattas av reglerna 
om nödvändigt utlämnande i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Eftersom bestämmelserna i 10 kap. 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen tillgodoser behovet av skydd för känsliga upp-
gifter i samrådsärendet finns det inte anledning att inskränka regler-
na om partsinsyn och kommunikation. Utrymmet för att utelämna 
beslutsmotiveringar är tillräckligt för att skydda känsliga uppgifter 
i samrådsärendet.  

7.10.1 Den andra kontrollstationen bör omfatta även  
aktie- och andelsägare 

I avsnitt 7.9.2 har vi gjort bedömningen att den första kontrollsta-
tionen enbart bör gälla för verksamhetsutövare. De skäl som ligger 
till grund för vår bedömning i den delen har inte relevans när det 
gäller den andra kontrollstationen. Det framstår tvärtom som rimligt 
och angeläget att ställa krav på att en aktie- eller andelsägare i en 
säkerhetskänslig verksamhet tar initiativ till ett samrådsförfarande. 
Här handlar det inte om att markera verksamhetsutövarens eget 
ansvar för den säkerhetskänsliga verksamheten, utan först och främst 
om att det måste finnas en möjlighet för statsmakten att förhindra 
en olämplig överlåtelse. Det finns förmodligen inte särskilt många 
situationer där det är relevant att meddela förelägganden mot t.ex. 
en aktieägare, men det är inte uteslutet att även sådana fall kan finnas. 

Vår bedömning är därför att den andra kontrollstationen – dvs. 
regler om samråd, förelägganden och förbud – bör gälla både verk-
samhetsutövare och ägare till en säkerhetskänslig verksamhet. Vem 
som är samrådsskyldig i det enskilda fallet blir då beroende av vem 
det är som avser att genomföra överlåtelsen. Som vi anfört i av-
snitt 7.1 bör samrådskravet dock inte omfattas den som äger aktier i 
ett publikt aktiebolag. 
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Bedömningen innebär att det är viktigt att verksamhetsutövare 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet i formen av ett privat aktie-
bolag informerar aktieägarna om samrådsskyldigheten. 

7.10.2 Tillämpningsområdet bör i övrigt överensstämma 
med den första kontrollstationen 

Våra förslag i kapitel 6 bygger på att kontrollstationerna till stor del 
är ett avsmalnande rör, där den första stationen träffar relativt brett 
medan kontrollstation 2, dvs. samråd, förelägganden och förbud, har 
ett betydligt snävare tillämpningsområde. Som vi anfört i det före-
gående anser vi att överlåtelse skiljer sig från exempelvis utkontrak-
tering och de andra förfaranden som tas upp i kapitel 6, bl.a. genom 
att det som utgångspunkt är en oåterkallelig åtgärd som innebär att 
verksamhetsutövaren permanent förlorar kontrollen över det som 
överlåts. Till detta kommer, som vi nyss konstaterat, att lämplighets-
prövningen kan behöva omfatta faktorer som verksamhetsutövare i 
allmänhet inte har förutsättningar att känna till eller bedöma. Vår 
bedömning är därför att kontrollstation 2 bör gälla för alla överlåtel-
ser av säkerhetskänslig verksamhet och alla överlåtelser av egendom 
som har betydelse antingen för Sveriges säkerhet eller för ett förplik-
tande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Skyldigheten att 
samråda bör alltså gälla vid alla sådana överlåtelser, liksom möjlig-
heten att utfärda förelägganden för att komma till rätta med brister 
i förhållande till säkerhetsskyddsregleringen och att förbjuda över-
låtelsen.  

7.10.3 Tillsynsmyndigheterna bör ansvara för den andra 
kontrollstationen 

Vi har i kapitel 6 gjort bedömningen att samrådet bör ske med res-
pektive tillsynsmyndighet, som också fattar beslut om eventuella före-
lägganden och förbud mot förfarandet. Det skäl som anförts där gör 
sig i allt väsentligt gällande även när det är fråga om överlåtelser. Vår 
bedömning är därför att saken lämpligen kan hanteras av tillsyns-
myndigheterna på motsvarande sätt som utkontrakteringar och andra 
förfaranden som vi diskuterar i avsnitt 6.8.  
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7.10.4 Samrådets omfattning 

Hur omfattande samrådet bör vara bör avgöras från fall till fall. I vissa 
fall kan det vara enkelt att konstatera att överlåtelsen inte är proble-
matisk från säkerhetsskyddssynpunkt, t.ex. för att det handlar om 
överlåtelse av ett mindre aktieinnehav. Då kan man tänka sig att 
tillsynsmyndigheten relativt omgående avslutar samrådet utan vidare 
åtgärd. I ett sådant fall får begäran om samråd i princip samma funk-
tion som den anmälningsskyldighet som gäller enligt 2 kap. 9 § första 
stycket nya säkerhetsskyddsförordningen, nämligen att tillsynsmyn-
digheten får vetskap om överlåtelsen. Även om den aktuella överlåtel-
sen i sig är oproblematisk, kan denna kunskap vara av värde ur ett 
större kartläggningsperspektiv. Det kan t.ex. vara intressant för till-
synsmyndigheten att veta att vissa aktörer köper upp aktier eller 
andelar i ett antal olika säkerhetskänsliga verksamheter.  

7.10.5 Förutsättningar för ett förbud 

Nästa fråga är under vilka förutsättningar som det ska vara möjligt 
för tillsynsmyndigheten att besluta att en överlåtelse inte ska få genom-
föras. Det är inte möjligt att uttömmande beskriva vilka situationer 
som skulle kunna medföra ett sådant beslut. När det gäller utkontrak-
tering, upplåtelse och andra förfaranden som träffas av våra förslag i 
kapitel 6 är det tillräckligt att överlåtelsen anses olämplig från säker-
hetsskyddssynpunkt. Frågan är om detta är ett tillräckligt högt ställt 
krav även när det gäller överlåtelser. En sådan lösning framstår som 
mest konsekvent med systemet i övrigt. Samtidigt kan den diskuteras 
eftersom det är fråga om en ingripande åtgärd som innebär en kraftig 
begränsning av verksamhetsutövares möjligheter att disponera över 
sin egendom. Detta kan tala för att man lägger ribban högre. 

Ett sätt att kvalificera vilka överlåtelser som inte bör få genomföras 
är att utgå från säkerhetsskyddsklassificeringens system, som i sin 
tur bygger på vilken skada som ett röjande kan medföra för Sveriges 
säkerhet. Man skulle på detta sätt kunna dra gränsen vid överlåtelser 
som kan medföra en synnerligen allvarlig skada för Sverige. För en 
sådan restriktiv begränsning talar bl.a. att det är fråga om en mycket 
ingripande åtgärd ur den enskildes perspektiv och att denna typ av 
åtgärd inte tidigare har funnits. Mot en sådan ordning talar givetvis 
att överlåtelser som bedöms kunna medföra en något lägre grad av 
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skada också kan påverka Sveriges säkerhet. Ett alternativ kan vara att 
dra gränsen vid allvarlig skada, eller redan vid en inte obetydlig skada.  

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att det är tillräckligt att 
överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, men att det 
uttryckligen ställs ett krav på att åtgärden är proportionerlig. Detta 
skulle likna den lösning som vi förordar i fråga om möjligheten att 
ingripa i en pågående upphandling, utkontraktering eller annat pågå-
ende samarbete (se avsnitt 6.9).  

Vår bedömning är att det tredje alternativet är mest ändamåls-
enligt. Det passar bäst in i det system som vi föreslår och lämnar ett 
lämpligt utrymme för tillsynsmyndigheterna att ingripa när det är 
angeläget. Genom att det införs ett uttryckligt krav på proportionali-
tet måste tillsynsmyndigheten väga de potentiella skadekonsekvenserna 
för Sveriges säkerhet mot de skador eller olägenheter som orsakas 
motstående intressen. 

Tillsynsmyndighetens lämplighetsprövning bör inte bara avse kon-
sekvenser utifrån tillgänglig kunskap vid en given tidpunkt utan också 
innefatta en framåtsyftande bedömning av vad en överlåtelse kan inne-
bära på längre sikt. En fråga som bör analyseras är hur omvärldsför-
ändringar kan tänkas påverka behovet av att en säkerhetskänslig verk-
samhet finns kvar i Sverige. Även detta perspektiv bör finnas med i 
bedömningen.  

7.10.6 Samrådet bör kunna avslutas med föreläggande 

I vissa fall kan en överlåtelse vara godtagbar från säkerhetsskydds-
synpunkt under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Det kan exem-
pelvis vara fråga om krav på att en viss del av verksamheten även i 
fortsättningen bedrivs i Sverige. Det bör därför vara möjligt att av-
sluta samrådet med ett beslut som går ut på att överlåtelsen bara får 
genomföras på vissa angivna villkor. Detta kan lämpligen ske genom 
att samrådet får avslutas med föreläggande med detta innehåll. Vi 
återkommer i avsnitt 7.11 till konsekvenserna av att en överlåtelse 
sker i strid med ett förbud eller med villkor som ställts upp i ett före-
läggande.  
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7.10.7 Handläggningen 

Vi har i avsnitt 6.8.10 fört ingående resonemang om vad som bör 
gälla i fråga om handläggningen av samrådsärenden vid utkontraktering 
m.m. Det som sagts där är i allt väsentligt relevant även i fråga om 
sådana ärenden i samband med en överlåtelse. Vi hänvisar därför till 
den framställningen och de bedömningar vi där gjort i fråga om bl.a. 
sekretess, beslutsmotivering och kommuniceringsplikt. Detta inne-
bär i korthet följande.  

• Förvaltningslagen (2017:900, FL) gäller, och bör gälla även för 
Säkerhetspolisens handläggning.  

• Det finns inte behov av några nya undantag från reglerna om parts-
insyn och kommunikation. 

• Samrådet bör undantas från vissa av reglerna i FL om försenad 
handläggning. 

• Det behöver inte göras något undantag i fråga om skyldigheten 
att motivera tillsynsmyndighetens beslut. 

• Om det behövs bör tillsynsmyndigheten kunna bestämma att ett 
beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. 

Vi anser att Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen även i överlåtelse-
ärenden bör få tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehöv-
ligt. Till skillnad från vad vi föreslagit i det nyss nämnda avsnittet 
anser vi dock att detta bör gälla i alla samrådsärenden i samband med 
en planerad överlåtelse, oavsett om tillsynsmyndigheten överväger 
att förbjuda överlåtelsen eller att avsluta samrådet utan åtgärd. Detta 
kan regleras i säkerhetsskyddsförordningen.  

7.10.8 Tillsynsmyndigheten bör kunna initiera ett samråd 

Man kan utgå ifrån att risken för att drabbas av sanktioner för den 
som inte samråder (se våra förslag i kapitel 9) är så pass avskräckande 
att det blir ovanligt att verksamhetsutövare och andra genomför 
samrådspliktiga överlåtelser utan att samråda. Det kan trots det inte 
uteslutas att detta kan inträffa i enstaka fall, t.ex. på grund av okun-
skap om reglerna. På de skäl som vi har anfört i avsnitt 6.8.11 anser 
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vi att det är nödvändigt att även tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet 
att ta initiativ till ett samråd och att då använda sig av möjligheterna 
till föreläggande och förbud. Man bör då också kunna använda sig av 
de tvångsåtgärder som vi föreslår i avsnitt 7.13.  

7.11 Verkan av att man genomför en överlåtelse 
utan samråd eller trots ett förbud 

Förslag: I nya säkerhetsskyddslagen införs bestämmelser om ogil-
tighet och förelägganden med följande innebörd.  

En överlåtelse är ogiltig om den har genomförts i strid med ett 
förbud eller ett föreläggande som meddelats vid påföljd av ogiltig-
het. Om en överlåtelse har gjorts utan att samråd skett och förut-
sättningarna för ett förbud är uppfyllda, får tillsynsmyndigheten 
i efterhand meddela ett sådant förbud. Överlåtelsen är även då 
ogiltig. 

Om en överlåtelse är ogiltig får tillsynsmyndigheten meddela 
de förelägganden mot överlåtaren och förvärvaren som behövs 
för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Ett sådant förelägg-
ande får förenas med vite. 

 
Bedömning: Eftersom möjligheten att ingripa är avgörande för 
upprätthållande av Sveriges säkerhet bör den inte begränsas i 
tiden. Det bör dock vid proportionalitetsbedömningen beaktas 
om lång tid har gått och konsekvenserna blir stora av att över-
låtelsen blir ogiltig. 

7.11.1 Överlåtelser bör i vissa fall vara ogiltiga 

En viktig fråga är vilka konsekvenser som bör inträda om en verk-
samhetsutövare genomför en överlåtelse i strid med ett förbud eller 
i strid med villkor som tillsynsmyndigheten har beslutat om i ett 
föreläggande när ärendet avslutas. Till att börja med bör det, som vi 
utvecklar i kapitel 9, tas ut en kännbar sanktionsavgift av verksam-
hetsutövaren och även av den aktie- och andelsägare som försummar 
att samråda eller som överlåter aktier eller andelar i strid med ett 
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meddelat förbud. Vår bedömning är att risken att drabbas av sank-
tionsavgift i sig torde ha en kraftigt avskräckande verkan och att 
risken redan därigenom minskar för att verksamhetsutövare och andra 
kringgår bestämmelserna om samråd m.m. vid överlåtelse.  

 Frågan är nu om det bör finnas någon ytterligare konsekvens i 
fall där man har genomfört överlåtelsen i strid med ett förbud, ett 
villkor som tillsynsmyndigheten har beslutat om i ett föreläggande 
eller utan att samråda över huvud taget. Med hänsyn till våra förslag 
om sanktionsavgift är det troligt att det skulle bli mycket ovanligt 
att verksamhetsutövare och andra medvetet går fram med en över-
låtelse i strid med ett förbud eller villkor eller utan att samråda. 
Däremot kan det något oftare tänkas förekomma att verksam-
hetsutövare eller aktie- och andelsägare av oaktsamhet underlåter att 
inleda samråd, kanske för att de inte har kunskap om regelverket. 
Risken för att olämpliga överlåtelser i enstaka fall genomförs trots 
de förebyggande åtgärder som vi har föreslagit tidigare i detta kapitel 
och förslagen om sanktionsavgift i kapitel 9 aktualiserar frågan om 
en ogiltighetskonsekvens.  

Överlåtelse i strid med förbud eller villkor 

Vår uppfattning är att en överlåtelse som genomförts i strid med för-
bud eller villkor i ett föreläggande inte bör tillmätas civilrättslig giltig-
het. En sådan överlåtelse bör alltså enligt vår mening vara ogiltig. 
Ogiltighet är en civilrättslig konsekvens som innebär att parterna inte 
kan kräva av den andra parten att fullgöra sin del av avtalet. Den som 
inte fullföljer avtalet begår alltså inget kontraktsbrott, varför det inte 
kan bli aktuellt med t.ex. kontraktsvite eller skadestånd på kontrakts-
rättslig grund. En domstol kan inte heller döma till fullgörelse av 
avtalet. En regel om ogiltighet kan därför förväntas avskräcka verksam-
hetsutövare och potentiella förvärvare ytterligare från att genomföra 
överlåtelser i strid med förbud eller villkor. I den mån förvärvet 
måste registreras på något sätt, torde myndigheter inte vara skyldiga 
att medverka till detta. Om förvärvet t.ex. omfattar fastigheter torde 
ogiltigheten innebära att inskrivningsmyndigheten inte ska utfärda 
lagfart (20 kap. 6 § 9 jordabalken). Redan risken för att motparten gör 
gällande ogiltigheten, med allt vad det innebär, kan förväntas ha en 
kraftigt avskräckande effekt.  
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Överlåtelse utan samråd 

En annan situation kan vara att verksamhetsutövaren genomför en 
överlåtelse utan att ha genomgått det föreskrivna samrådsförfaran-
det, eller innan samrådet har avslutats. Detta behöver givetvis inte 
betyda att det hade funnits skäl för tillsynsmyndigheten att förbjuda 
överlåtelsen om samråd hade skett, men förhållandena kan också 
vara sådana att ett förbud skulle ha meddelats, eller att det hade ställts 
krav på villkor. Eftersom ogiltighet är en ingripande följd, som kan 
få stora ekonomiska och andra konsekvenser, bör överlåtelsen inte 
automatiskt anses ogiltig i sådana fall. I stället bör det finnas en regel 
som går ut på att frågan om ogiltighet bedöms på samma sätt som 
om ett samråd hade genomförts. Detta innebär att tillsynsmyndig-
heten bör ges möjlighet att förbjuda överlåtelsen i efterhand, om den 
är sådan att den skulle ha förbjudits i samrådet. Ogiltighet bör i så 
fall vara konsekvensen. 

Närmare om ogiltigheten 

Vår bedömning är att ogiltighet i samtliga fall bör vara en automatisk 
följd av de beslut som tillsynsmyndigheten fattar i de enskilda fallen. 
Det bör alltså inte krävas någon särskild ogiltighetstalan eller liknande 
för att ogiltighet ska inträda. En annan sak är att tillsynsmyndig-
hetens beslut bör kunna överklagas, vilket vi återkommer till i 
avsnitt 7.12. Att påföljden för den som genomför överlåtelsen i strid 
med uppställda villkor är ogiltighet bör framgå av föreläggandet där 
villkoren ställs upp. Detta bör uttryckligen anges i lagtexten.  

Föremålet för ogiltigheten bör enligt vår mening vara den del av 
avtalet som gäller överlåtelsen av verksamheten eller egendomen som 
omfattas av kravet på samråd. Ogiltigheten bör alltså innebära ett retro-
aktivt upphörande av överlåtelsen (jfr prop. 2009/10:180 s. 136). Det 
finns dock inte skäl för att utsträcka ogiltigheten till andra delar av 
avtalet. Tvärtom kan det finnas villkor i avtalet som reglerar just den 
situationen att överlåtelsen inte kommer till stånd, och som bör gälla.  
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Förutsättningar för att besluta om förbud i efterhand  

Vi har tidigare utvecklat under vilka förutsättningar som tillsynsmyn-
digheten kan besluta om förbud i samrådet. I detta avsnitt ser vi när-
mare på förutsättningarna för att besluta om förbud efter att en över-
låtelse genomförts.  

Eftersom konsekvenserna för parterna kan bli stora bör ett förbud 
i efterhand bara beslutas om det är proportionerligt med hänsyn till 
de potentiella skadekonsekvenserna för Sveriges säkerhet och de mot-
stående intressen som står på spel. Ju längre tid som har gått och ju 
mer parterna har inrättat sig efter överlåtelsen, desto högre krav bör 
ställas för att ett förbud i efterhand ska kunna komma i fråga. Det 
bör också ha betydelse om förbudet leder till att skador kan förhin-
dras eller läkas, eller om ett förbud är meningslöst när överlåtelsen 
väl skett. 

Om överlåtelsen visserligen har skett utan ett samråd men i och 
för sig är godtagbar, bör något förbud i efterhand inte meddelas. Då 
bör överlåtelsen inte heller anses ogiltig. Däremot aktualiseras även 
i en sådan situation möjligheten att meddela sanktionsavgift i enlig-
het med våra förslag i kapitel 9. 

Så snart ett förbud eller föreläggande i efterhand aktualiseras bör 
tillsynsmyndigheten underrätta Säkerhetspolisen respektive Försvars-
makten, beroende på vilken av dessa myndigheter som har ansvaret 
för tillsyn över tillsynsmyndigheten. 

Enligt vår uppfattning står det inte i strid med förbudet mot dubbel-
bestraffning att ett och samma förfarande kan bli både ogiltigt och för-
anleda en sanktionsavgift. Ogiltighet kan nämligen inte ses som en 
sådan sanktion som omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning. 
Om det dessutom hanteras inom ramen för ett och samma förfar-
ande är det under alla förhållanden godtagbart.  

7.11.2 Tillsynsmyndigheten bör kunna meddela förelägganden 
mot både överlåtaren och förvärvaren 

Ofta uppkommer frågan om avtals ogiltighet som ett resultat av en 
parts ovilja att fullfölja avtalet. Det skiljer sig från den situation som 
nu diskuteras, där ett avtal om överlåtelse av säkerhetskänslig verk-
samhet eller viss egendom är ett uttryck för parternas gemensamma 
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vilja. Drivkrafterna för att parterna ska väcka talan om att överlåtel-
sen ska återgå kan därför vara begränsade när ett sådant avtal förbjudits. 
Följden kan då bli att de negativa konsekvenserna för Sveriges säker-
het inte kan motverkas endast genom att överlåtelsen förbjuds och 
därmed blir ogiltig. Detta accentuerar vikten av att man till varje pris 
förebygger olämpliga överlåtelser hellre än att försöka avhjälpa skadan 
när överlåtelsen redan har ägt rum.  

Som framgått i det föregående är ogiltighet en civilrättslig konse-
kvens mellan parterna. En följd av det är att tillsynsmyndigheten inte 
har någon möjlighet att se till att prestationerna faktiskt återgår. Om 
förvärvaren driver den säkerhetskänsliga verksamheten vidare i Sverige 
kan tillsynsmyndigheten visserligen meddela förelägganden som går 
ut på att förvärvaren ska förbättra sitt säkerhetsskyddsarbete på 
olika sätt. Detta har dock mindre betydelse om förvärvet i sig är 
olämpligt, t.ex. därför att det företag som förvärvat verksamheten är 
en bulvan för någon fientlig aktör som redan har fått del av t.ex. 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Frågan är om det är möjligt 
och i så fall lämpligt att införa någon ytterligare möjlighet för till-
synsmyndigheterna, eller någon annan, att ingripa. 

Man kan tänka sig olika lösningar. En skulle kunna vara att tillsyns-
myndigheten får en möjlighet att väcka talan vid domstol, som i sin 
tur får möjlighet att besluta om att avtalsprestationerna ska återgå. 
En annan möjlighet är att tillsynsmyndigheterna ges möjlighet att med-
dela de förelägganden som behövs för att förhindra skada för Sveriges 
säkerhet. För att en sådan möjlighet skulle bli effektiv måste före-
lägganden kunna riktas mot både överlåtaren och förvärvaren. En 
ordning av detta slag har flera fördelar. Det framstår för det första 
som mest konsekvent med våra förslag i övrigt att tillsynsmyndig-
heterna även kan fatta beslut om de åtgärder som kan krävas när över-
låtelsen har skett i strid med ett förbud, eller ett förbud har meddelats 
i efterhand. Det är också väl förenligt med den omständigheten att 
tillsynsmyndigheterna har stor kompetens på området och föreslås 
ha behörighet att meddela andra förelägganden på säkerhetsskydds-
området. Denna lösning ger tillsynsmyndigheten ett batteri av åtgär-
der som kan anpassas till den aktuella situationen. Vi anser också att 
det är principiellt godtagbart att även förvärvaren träffas av sådana 
förelägganden, och detta även i det fallet att förvärvaren inte bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet i Sverige. En annan sak är att det inte är 
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säkert att ett föreläggande i alla situationer kan verkställas om för-
värvaren finns i utlandet, eftersom detta många gånger kräver med-
verkan från det andra landet. Det är nämligen inte tillåtet med svensk 
maktutövning på främmande stats territorium.  

Tillsynsmyndigheten bör alltså ha möjlighet att meddela de före-
lägganden som behövs för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. 
Ett föreläggande till en förvärvare av viss säkerhetskänslig egendom 
kan t.ex. gå ut på att förvärvaren ska återlämna egendomen till säljaren 
eller ett förbud mot att föra ut egendomen ur landet.  

För att vara tillräckligt verkningsfullt bör föreläggandet kunna för-
enas med vite. Vid utdömande av vitet bör bestämmelserna i lagen 
(1985:206) om viten tillämpas.  

När det gäller handläggningen hänvisas till våra bedömningar i 
avsnitt 7.10.7. 

7.11.3 Det bör inte införas någon tidsgräns för ogiltighet 
och ingripande 

Från säkerhetsskyddssynpunkt är det avgörande att tillsynsmyndig-
heten agerar omedelbart när den får vetskap om att en överlåtelse har 
genomförts utan samråd eller i strid med ett förbud eller villkor. Om 
tillsynsmyndigheten vill meddela ett förbud i efterhand, bör det alltså 
ske så snabbt som möjligt. Detsamma gäller om den vill framtvinga 
en överlåtelses återgång genom förelägganden. Ju längre det dröjer, 
desto större är risken att eventuella skador inte kan undvikas. Att 
ingripandet sker snabbt är dessutom viktigt med hänsyn till parterna, 
som snabbt inrättar sig efter en överlåtelse och kan ha berättigade 
förväntningar på dess fortlevnad. Eftersom möjligheten att ingripa 
är avgörande för upprätthållande av Sveriges säkerhet bör den trots 
detta inte begränsas i tiden. Som sagts tidigare bör det dock vid propor-
tionalitetsbedömningen beaktas om lång tid har gått och konsekven-
serna blir stora av att överlåtelsen blir ogiltig. 
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7.12 Överklagande 

Förslag: Beslut om föreläggande inom samrådet överklagas till För-
valtningsrätten i Stockholm. Vid överklagande av ett sådant beslut 
är tillsynsmyndigheten motpart. Det krävs prövningstillstånd vid 
överklagande till kammarrätten. 

Beslut om förbud mot överlåtelse överklagas till regeringen. Det-
samma gäller beslut om förelägganden som avser en genomförd 
och ogiltig överlåtelse. 

 
Beslut om förelägganden eller om förbud för en enskild att överlåta en 
viss verksamhet eller egendom torde som regel påverka den enskil-
des civila rättigheter och skyldigheter. Därmed är artikel 6 i Europa-
konventionen om rätt till domstolsprövning tillämplig. Det som vi 
har anfört om överklagande av förelägganden i avsnitt 6.10 är i allt 
väsentligt relevant även när det gäller överlåtelser. Det innebär att 
det enligt vår mening bör finnas en möjlighet att överklaga föreläggan-
den som beslutas under samrådet till Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Möjligheten bör gälla även för en myndighet som drabbats av ett före-
läggande, trots att rättigheterna enligt artikel 6 inte gäller för dem.  

Förbud mot överlåtelse kan ofta aktualisera den sorts utrikes-, för-
svars- och säkerhetspolitiska överväganden som bör hanteras av reger-
ingen. Överklagande av sådana beslut bör därför ske till regeringen. 
Detta överensstämmer med vår bedömning avseende förbud mot 
t.ex. en viss utkontraktering eller upplåtelse, se avsnitt 6.10.3. Både 
enskilda och myndigheter bör, på i allt väsentligt samma skäl som an-
förts i det nyss nämnda avsnittet, kunna klaga på beslutet om det gått 
dem emot. I den mån artikel 6 är tillämplig kan kravet på domstols-
prövning tillgodoses genom möjligheten att begära rättsprövning i 
Högsta förvaltningsdomstolen. Övervägandena om förbud gör sig gäll-
ande oavsett om förbudet meddelas i förväg eller efter att en överlåtelse 
redan skett. 

En särskild fråga är vad som bör gälla i fråga om förelägganden som 
utfärdas i efterhand, dvs. förelägganden som avser ogiltiga överlåtelser. 
Vi anser att frågan har en så stark koppling till frågan om förbud att 
även sådana förelägganden bör överklagas till regeringen. 
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7.13 Det bör införas tvångsåtgärder  

Förslag: Om det behövs för att ändamålet med ett förbud eller 
föreläggande inte ska motverkas får Stockholms tingsrätt på yrkan-
de av tillsynsmyndigheten besluta om kvarstad och andra sådana 
åtgärder som avses i 15 kap. 1–3 §§ rättegångsbalken. En åtgärd 
får beslutas även om föreläggandet eller förbudet inte fått laga 
kraft. Vid behandlingen av en fråga om tvångsåtgärder ska rätten 
tillämpa vad som gäller när en fråga om åtgärd enligt 15 kap. 1, 2 
eller 3 § rättegångsbalken uppkommer i en rättegång. 
Ett yrkande får inte bifallas utan att motparten har fått tillfälle att 
yttra sig. Om det är fara i dröjsmål får dock rätten omedelbart 
bevilja åtgärden till dess annat beslutas.  

Tillsynsmyndigheten ska genast meddela rätten när syftet med 
en tvångsåtgärd har uppnåtts, eller det av någon annan anledning 
inte längre finns skäl för åtgärden. Rätten ska omedelbart upphäva 
en tvångsåtgärd om det inte längre finns skäl för åtgärden. Rätten 
ska ompröva åtgärden med fyra veckors mellanrum. Åtgärden får 
inte upphävas utan hörande av tillsynsmyndigheten. 

 
Vår bedömning är att de åtgärder som vi har föreslagit tidigare i detta 
kapitel ger goda möjligheter att förebygga överlåtelser som är olämp-
liga från säkerhetsskyddssynpunkt. De förelägganden som vi före-
slagit i avsnitt 7.11 kan i många fall antas ge tillsynsmyndigheterna 
goda verktyg för att förhindra skada för Sveriges säkerhet i samband 
med överlåtelser. Det kan dock finnas fall där det behöver vidtas 
omedelbara åtgärder för att förhindra sådan skada. Ett exempel kan 
vara att en utländsk aktör har förvärvat egendom av betydelse för 
Sveriges säkerhet med antagonistiska syften, och att det finns en 
överhängande risk för att egendomen förs ut ur landet. Med hänsyn 
till att svenska myndigheter inte kan ingripa på främmande territorium, 
och till att man inte kan räkna med att en främmande stat medverkar 
– eller att medverkan i så fall sker skyndsamt – kan det många gånger 
vara helt avgörande att man kan förhindra utförsel av egendom. Det 
kan även finnas andra situationer där det är nödvändigt med ett 
omedelbart ingripande för att förhindra att en skada för Sveriges säker-
het sker.  
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Vår bedömning är att de förelägganden som vi har föreslagit i det 
föregående inte fullt ut tillgodoser behovet av att snabbt kunna 
ingripa. Behovet tillgodoses inte heller av det straffprocessuella regel-
verket, eftersom det många gånger inte kommer att pågå någon för-
undersökning. Vi anser att behovet inte heller fullt ut tillgodoses av 
regler som kan finnas på andra områden, t.ex. export av krigsmate-
riel. Med hänsyn till det anser vi att den möjlighet som vi föreslagit 
i avsnitt 6.12 att vid domstol begära tvångsåtgärder enligt 15 kap. rätte-
gångsbalken bör gälla också vid överlåtelser. De överväganden och 
bedömningar som vi gjort där om förutsättningarna för tvångsmedel, 
behörig domstol och förfarandet m.m. gäller även här. Det innebär 
följande.  

Om det behövs för att ändamålet med ett förbud eller förelägg-
ande inte ska motverkas bör Stockholms tingsrätt på yrkande av till-
synsmyndigheten kunna besluta om kvarstad och andra sådana åtgär-
der som avses i 15 kap. 1–3 §§ rättegångsbalken. En åtgärd bör få be-
slutas även om föreläggandet eller förbudet inte fått laga kraft. Vid 
behandlingen av en fråga om tvångsåtgärder bör samma bestämmelser 
gälla som när en fråga om åtgärd enligt 15 kap. 1, 2 eller 3 § rätte-
gångsbalken uppkommer i en rättegång. Utgångspunkten bör vara 
att ett yrkande inte får bifallas utan att motparten har fått tillfälle att 
yttra sig, men om det är fara i dröjsmål bör dock rätten få omedelbart 
bevilja åtgärden till dess annat beslutas.  

Tillsynsmyndigheten bör vara skyldig att bevaka att behov av åtgär-
den fortfarande finns och att meddela rätten om behovet har upphört. 
Rätten bör vara skyldig att omedelbart upphäva en tvångsåtgärd om 
det inte längre finns skäl för åtgärden, och dessutom att ompröva 
åtgärden med fyra veckors mellanrum. Åtgärden bör dock inte få upp-
hävas utan hörande av tillsynsmyndigheten. Proportionalitetsregeln 
bör gälla även i fråga om tvångsåtgärderna. 

7.14 Förslagens förhållande till egendomsskyddet  
och rätten till ersättning 

Bedömning: Förslagen är förenliga med regeringsformens och 
Europakonventionens skydd för egendom. Någon rätt till ersätt-
ning vid rådighetsinskränkning som grundas på säkerhetsskydds-
lagen bör inte införas.  
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Vi har i avsnitt 3.6 och 6.13 ganska ingående redogjort för bestäm-
melser om egendomsskydd i regeringsformen och första tilläggspro-
tokollet till Europakonventionen. Vi har i det sistnämnda avsnittet 
kommit fram till att våra förslag i kapitel 6 om förbud mot upplåtel-
ser kan vara en sådan inskränkning av rätten att använda mark och 
byggnader som avses i 2 kap. 15 § regeringsformen, dvs. en rådighets-
inskränkning. Vi gör samma bedömning när det gäller förbud mot över-
låtelser som avser eller omfattar fast egendom. På motsvarande skäl 
som anförts i det nyssnämnda avsnittet anser vi alltså att rådighets-
inskränkningen är godtagbar.  

Med hänsyn till de tungt vägande intressen som säkerhetsskydds-
lagen skyddar och till att tillsynsmyndigheten bara får hindra en över-
låtelse när det är proportionerligt anser vi även att regleringen som 
föreslås i det här kapitlet är förenlig med Sveriges åtaganden enligt 
artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.  

De skäl som vi har anfört i avsnitt 6.13 till grund för bedömningen 
att det inte bör införas en särskild reglering om rätt till ersättning vid 
rådighetsinskränkningar som grundas på säkerhetsskyddslagen är i allt 
väsentligt relevanta även i fråga om överlåtelser. Regleringen rör näm-
ligen enbart de allra mest skyddsvärda verksamheterna i samhället 
och det får antas bli mycket ovanligt att förbud mot överlåtelser 
meddelas. Denna bedömning stöds av erfarenheter från det s.k. snabb-
spåret, dvs. möjligheten att med stöd av 16 a § säkerhetsskyddsför-
ordningen hindra vissa säkerhetsskyddade upphandlingar. Hittills har 
nämligen följsamheten varit stor inom samrådsförfarandet och något 
förbud har inte behövt meddelas. Bedömningen stöds även av erfar-
enheter från Finland, där det hittills aldrig har meddelats förbud mot 
ett utländskt förvärv med stöd av den särskilda regleringen som gäller 
där (se avsnitt 4.3). Man kan även snegla på konkurrenslagstiftningen, 
enligt vilken det finns en möjlighet att förbjuda olagliga företagskon-
centrationer. Såvitt vi känner till har ingen koncentration ännu slut-
giltigt förbjudits av den domstol som är sista instans i sådana mål. 
I stället har problemen undanröjts genom s.k. frivilliga åtaganden (se 
4 kap. 4 § konkurrenslagen) eller genom att förvärvsparterna valt att 
inte genomföra den planerade koncentrationen.10 
  

                                                                                                                                                          
10 Carlsson & Bergman, Konkurrenslagen (Zeteo 2018-05-29), kommentaren till 4 kap. kon-
kurrenslagen. 
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Med hänsyn till det anförda föreslår vi alltså inte någon särskild 
rätt till ersättning vid förbud mot överlåtelse. I de sällsynta fall då 
förbud kan komma att meddelas får alltså andra lösningar sökas, om 
det är motiverat. Ett alternativ är att regeringen utnyttjar sin möj-
lighet att besluta om ersättning ex gratia. En annan möjlighet är att 
statsmakten förvärvar verksamheten i fråga om det bedöms som lämp-
ligt. En sådan situation kan aktualiseras när en säkerhetskänslig verk-
samhet är olönsam och verksamhetsutövaren avser att lägga ned den 
om den inte får överlåtas. Om verksamheten bedöms viktig i förhåll-
ande till Sveriges säkerhet, t.ex. därför att den försörjer andra viktiga 
verksamheter på något sätt, kan det alltså finnas skäl för statsmakten 
att förvärva verksamheten. Sådan kunskap kan regeringen t.ex. få i 
myndighetsdialogen med tillsynsmyndigheterna, som enligt våra för-
slag ska ha kunskap om verksamhetsutövare och skyddsvärden inom 
respektive tillsynsområde. Hur ovanstående ska lösas i varje enskilt 
fall låter sig enligt vår mening dock inte regleras i författning.  

7.15 Anmälnings-, upplysnings- och rapporteringsplikt 

Förslag: Anmälningsplikten vid överlåtelser av säkerhetskänslig 
verksamhet upphävs till följd av våra förslag om samråd. Denna 
ersätts av en rapporteringsplikt för en verksamhetsutövare som 
får kännedom om att någon annan än verksamhetsutövaren plane-
rar att överlåta eller har överlåtit verksamheten eller sådan egen-
dom i verksamheten som har betydelse för Sveriges säkerhet eller 
för ett för Sverige förpliktande åtagande om säkerhetsskydd. 
Verksamhetsutövaren ska i ett sådant fall skyndsamt anmäla för-
hållandet till tillsynsmyndigheten. 

Skyldigheten för en verksamhetsutövare som överlåter säker-
hetskänslig verksamhet att upplysa förvärvaren om att säkerhets-
skyddslagen gäller görs tillämplig även i fall där överlåtelsen sker 
till en offentlig aktör. Bestämmelsen flyttas från nya säkerhets-
skyddsförordningen till nya säkerhetsskyddslagen.  

 
Våra förslag om en obligatorisk samrådsskyldighet gör att bestäm-
melserna i 2 kap. 9 § första stycket nya säkerhetsskyddsförordningen 
om anmälningsskyldighet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksam-
het till någon enskild framstår som överflödig. Däremot anser vi att 
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det även i fortsättningen finns behov av att den som överlåter en 
säkerhetskänslig verksamhet upplyser förvärvaren om detta (andra 
stycket i den nyss nämnda paragrafen). Bestämmelsen bör gälla både 
för offentliga och enskilda verksamhetsutövare och oavsett om för-
värvaren är en enskild eller en offentlig aktör. Den innebär åliggan-
den för enskilda och kommuner och bör därför flyttas upp till lagnivå. 

Vidare ser vi att det kan finnas behov av en rapporteringsplikt i 
de fall där verksamhetsutövaren inte själv har en skyldighet att sam-
råda men får kännedom om att en överlåtelse av verksamheten eller 
egendom i verksamheten förbereds, genomförs eller har genomförts. 
En sådan rapporteringsplikt skulle t.ex. aktualiseras när verksamhets-
utövaren får kännedom om att enskilda aktieägare eller andelsägare 
avser att genomföra en överlåtelse. Denna bestämmelse skulle ge 
tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar att agera i tid och för-
bygga att överlåtelser som är olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt 
genomförs. En bestämmelse med detta innehåll kan lämpligen införas 
genom att det tas in ett nytt tredje stycke i 2 kap. 10 § nya säkerhets-
skyddsförordningen. Rapporteringsplikten, som är en sådan rapporter-
ingsplikt som avses i 2 kap. 1 § tredje stycket nya säkerhetsskydds-
lagen, bör vara sanktionerad. Detta utvecklas närmare avsnitt 9.8.  

7.16 Bemyndiganden 

Som vi anfört i avsnitt 6.14 bör det införas ett bemyndigande för 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med-
dela ytterligare föreskrifter om samråd, föreläggande, förbud och 
tvångsåtgärder. Vi hänvisar till det som sagts där. 
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8 Tillsyn 

8.1 Uppdraget 

Bakgrund till uppdraget 

Ansvaret för tillsyn över säkerhetsskyddet är i dag uppdelat mellan 
flera myndigheter, varvid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har 
ett huvudansvar. Den ordning som gäller enligt säkerhetsskyddslagen 
(1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), i det följande 
kallade gamla säkerhetsskyddslagen respektive gamla säkerhetsskydds-
förordningen, har i allt väsentligt förts över till säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), i det följande 
kallade nya säkerhetsskyddslagen respektive nya säkerhetsskyddsför-
ordningen.  

I säkerhetsskyddsregleringen ges inga befogenheter för tillsynsmyn-
digheterna att ingripa. En grundläggande förutsättning för tillsynen 
av säkerhetsskyddet är därför att de som omfattas av säkerhetsskydds-
lagen samarbetar med tillsynsmyndigheterna och rättar sig efter de 
anvisningar och rekommendationer som lämnas inom ramen för till-
synsverksamheten.  

Utredningen om säkerhetsskyddslagen konstaterade i betänkan-
det En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) att formerna för tillsynen 
av säkerhetsskyddet i väsentliga avseenden avviker från hur offentlig 
tillsyn normalt är ordnad. Utredningen framhöll att tillsynen har ett 
stort inslag av råd och stöd till verksamhetsutövarna. Man konsta-
terade också att ingripandebefogenheter vid tillsyn är av betydelse. 
Samtidigt underströk utredningen att det finns svårigheter med att 
förena en rådgivande roll med en kontrollerande roll och att det vore 
olyckligt med en utveckling mot att myndigheter som utövar tillsyn 
är så restriktiva i sin rådgivning att det innebär ett försämrat säker-
hetsskydd. Vidare framhöll man att det finns en betydande risk för 
att varningar, vitessanktionerade åtgärdsförelägganden och liknande 

382



Tillsyn SOU 2018:82 

340 

skulle kunna medföra att värdefullt erfarenhetsutbyte motverkas 
(s. 482–484). Utredningen stannade för bedömningen att det vid tid-
punkten inte fanns tillräckliga skäl för att förändra tillsynens inrikt-
ning och genomförande. Utredningen lade däremot fram vissa förslag 
om ändringar i fråga om placeringen av tillsynsansvaret. Man före-
slog nämligen att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
(MSB) ska ta över tillsynsansvaret för kommuner och landsting från 
Säkerhetspolisen och även länsstyrelsernas ansvar för enskilda verk-
samheter som inte ligger under någon annan myndighets tillsynsom-
råde. Förslaget beträffande MSB fick ett blandat mottagande i sam-
band med remitteringen av betänkandet.  

Uppdraget 

Vi har fått i uppdrag att lämna förslag på hur tillsynen över säkerhets-
skyddet ska utformas. Närmare bestämt ska vi 

• föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen ska 
bedrivas, bl.a. mot bakgrund av införandet av sanktioner i säker-
hetsskyddslagen,  

• analysera och föreslå vilka myndigheter, utöver Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten, som ska ha ansvar för tillsyn enligt lagstift-
ningen, och 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag. 

Enligt direktiven finns det anledning att på nytt utreda vilka myndig-
heter som bör ha uppgifter för tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstift-
ningen, bl.a. mot bakgrund av de synpunkter som har lämnats under 
remitteringen av betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) 
och genomförandet av det s.k. NIS-direktivet.1 En eventuellt ny 
tillsynsstruktur ska dock, som i dag, bygga på att det huvudsakliga 
ansvaret för tillsynen vilar på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 
inom respektive myndighets ansvarsområde. Om sanktioner införs i 
lagstiftningen, vilket vi föreslår i kapitel 9, blir det enligt direktiven nöd-
vändigt att tillsynen inriktas mot tillsyn i mer traditionell mening. 

                                                                                                                                                          
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam 
nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. Sedan den 1 augusti 2018 
gäller lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.  
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Där sägs det vidare att man behöver analysera hur tillsyn, rådgivning 
och stödverksamhet ska bedrivas och att det eventuellt behöver ske 
ändringar jämfört med i dag, t.ex. i fråga om tillsynsmyndigheternas 
befogenheter. 

Definitioner och avgränsningar 

Begreppet tillsyn definieras varken i gamla säkerhetsskyddslagen 
eller säkerhetsskyddsförordningen. I betänkandet Säkerhetsskydd 
(SOU 1994:149) anges att med tillsyn menas utövande av kontroll 
över annans verksamhet. Vidare anges att det får anses falla inom till-
synsmyndigheternas ansvar att i möjligaste mån biträda myndigheter 
och andra med råd om säkerhetsskydd (s. 243 och 245). I propositio-
nen Säkerhetsskydd (prop. 1995/96:129) anges att tillsyn är utövande 
av kontroll över annans verksamhet (s. 70). 

I avsnitt 8.3, 8.4.2 och 8.8 kommer vi att närmare utveckla vad vi 
menar att begreppet tillsyn omfattar. Det finns dock redan nu an-
ledning att kortfattat belysa frågan i förhållande till vårt uppdrag.  

Enligt regeringens skrivelse En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn 
(skr. 2009/10:79) bör begreppet tillsyn främst användas för verksam-
het som avser en självständig granskning för att kontrollera om till-
synsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande 
föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar 
till att åstadkomma rättelse av den som är ansvarig för tillsynsobjektet 
(s. 15). Tillsyn ska därmed skiljas från internkontroll som är kontroll 
av den egna verksamheten, även om den i vissa delar utförs av annan, 
t.ex. genom utkontraktering. Att verksamhetsutövaren har ett ansvar 
att kontrollera säkerhetsskyddet framgår av 2 kap. 1 § tredje stycket 
nya säkerhetsskyddslagen. Vårt uppdrag och våra överväganden hand-
lar om tillsyn och inte om internkontroll. Tillsyn bör också skiljas 
från rådgivning, som inte är en del av tillsyn. Som vi kommer att 
återkomma till i avsnitt 8.17 är det problematiskt om den som ska 
utöva tillsyn också har i uppgift att lämna råd till den som bedriver 
den verksamhet som tillsynen gäller. 
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Riksdagens tillkännagivanden 

I samband med att den nya säkerhetsskyddslagen antogs gjorde riks-
dagen vissa tillkännagivanden till regeringen, varav två handlar om 
tillsyn (bet. 2017/18:JuU21 och rskr. 2017/18:289).  

Riksdagen tillkännagav för det första att tillsynsmyndigheternas 
ansvar och befogenheter bör regleras i den nya säkerhetsskyddslagen 
och inte, som regeringen föreslagit i prop. 2017/18:89, i en förord-
ning. Enligt riksdagens mening är t.ex. Försvarsmaktens och Säker-
hetspolisens ansvar när det gäller tillsyn och möjligheter att stoppa 
en överlåtelse eller utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet 
av sådan vikt att dessa befogenheter bör regleras i lag och inte i en 
förordning. Detta skulle enligt riksdagen ge ett mer robust regelverk. 
Regeringen bör enligt utskottets mening skyndsamt återkomma till 
riksdagen med ett sådant förslag.  

För det andra tillkännagav riksdagen att det behöver genomföras 
en bred översyn av samtliga tillsynsmyndigheters ansvar, organisation 
och resursfördelning. Riksdagen framhöll det ökade stöd som myn-
digheter och andra aktörer kommer att behöva från tillsynsmyndig-
heterna när den nya lagen ska tillämpas, varför det ansågs viktigt att 
dessa myndigheter har en ändamålsenlig organisation och på ett 
effektivt sätt kan främja säkerhetsskyddet hos aktörerna.  

8.2 Den relevanta regleringen 

8.2.1 Säkerhetsskyddslagen och 
säkerhetsskyddsförordningen 

Säkerhetsskyddsregleringen innehåller i dag få bestämmelser om till-
syn. I 5 kap. 4 § nya säkerhetsskyddslagen anges endast följande. Den 
myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över säker-
hetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för. Den myn-
dighet som regeringen bestämmer får utöva tillsyn hos leverantörer 
som har träffat säkerhetsskyddsavtal. 

I 7 kap. 1 § nya säkerhetsskyddsförordningen finns bestämmel-
serna om vilka myndigheter som utövar tillsynen. Strukturen överens-
stämmer i princip med vad som har gällt hittills (jfr 39 och 40 §§ 
gamla säkerhetsskyddsförordningen). Av paragrafen framgår följande. 
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Tillsyn över säkerhetsskyddet ska utövas av  

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvars-
högskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdeparte-
mentet,  

2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter, utom Justitie-
kanslern, samt kommuner och landsting,  

3. Affärsverket svenska kraftnät när det gäller enskilda verksamhets-
utövare som bedriver elförsörjningsverksamhet, 

4. Transportstyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst 
för militär luftfart och verksamhet som i övrigt är av betydelse 
för luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd, 

5. Post- och telestyrelsen (PTS) när det gäller enskilda verksamhets-
utövare som bedriver verksamhet som avser elektronisk kommuni-
kation och posttjänst, och 

6. länsstyrelserna när det gäller enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver andra säkerhetskänsliga verksamheter än sådana som an-
ges i 3–5.  

De angivna myndigheter får inom sitt tillsynsområde utöva tillsyn över 
säkerhetsskyddet hos leverantörer som omfattas av ett säkerhets-
skyddsavtal enligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen. Sådan tillsyn 
får också avse enskilda verksamhetsutövare som leverantören har 
anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet.  

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får även utöva tillsyn inom 
de andra tillsynsmyndigheternas ansvarsområden (7 kap. 2 § nya för-
ordningen). När en sådan tillsynsåtgärd har vidtagits ska den ordi-
narie tillsynsmyndigheten underrättas. Säkerhetspolisen och För-
svarsmakten får även utöva tillsyn över leverantörer som har uppdrag 
för flera verksamhetsutövare om leverantörens samlade uppdrag är av 
stor betydelse för Sveriges säkerhet.  

I 7 kap. 3 § nya förordningen finns det bestämmelser om anmälan 
till regeringen i vissa fall. Om det vid utövande av tillsyn över säker-
hetsskyddet konstateras allvarliga brister som trots påpekanden inte 
rättas till, ska Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten anmäla förhåll-
andet till regeringen. Det gäller dock inte brister hos sådana enskilda 
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verksamhetsutövare där villkoren för säkerhetsskyddet angetts i ett 
säkerhetsskyddsavtal. Om sådana allvarliga brister som nyss sagts kon-
stateras av någon annan av tillsynsmyndigheterna, ska tillsynsmyndig-
heten i fråga informera Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 

8.2.2 Tillsyn enligt lagen om informationssäkerhet 
för samhällsviktiga och digitala tjänster 

Sedan den 1 augusti 2018 gäller lagen (2018:1174) om informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (i det följande kallad 
NIS-lagen). Genom NIS-lagen genomförs det s.k. NIS-direktivet. 
Direktivet innebär att leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom 
sektorerna energi, transporter, bankverksamhet, finansmarknads-
infrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricks-
vatten och digital infrastruktur samt leverantörer av digitala tjänster, 
blir skyldiga att vidta säkerhetsåtgärder, förebygga och hantera inci-
denter i sina nätverk och informationssystem och rapportera inci-
denter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna. Direktivets inrikt-
ning medför att säkerhetsskyddsregleringen och bestämmelserna 
om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
angränsar till varandra och har många beröringspunkter. NIS-lagen 
och dess förarbeten är intressanta för vårt arbete, eftersom man i det 
sammanhanget har övervägt hur tillsyn på området ska gå till. Till-
synsfrågorna har i huvudsak reglerats enligt följande. 

Tillsynen fördelas på sex myndigheter enligt följande uppställ-
ning. 

Tillsynsmyndighet     Sektor  

Statens energimyndighet   Energi  
Transportstyrelsen    Transport  
Finansinspektionen    Bankverksamhet  
Finansinspektionen    Finansmarknadsinfrastruktur  
Inspektionen för vård och omsorg  Hälso- och sjukvård  
Livsmedelsverket    Leverans och distribution av dricksvatten  
Post- och telestyrelsen   Digital infrastruktur 

  
Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att den nya lagen och 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsyns-
åtgärder i förhållande till leverantörer av digitala tjänster får vidtas 
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endast när tillsynsmyndigheten har befogad anledning att anta att en 
sådan leverantör inte uppfyller de krav på säkerhetsåtgärder och inci-
dentrapportering som lagen ställer.  

Den som står under tillsyn ska på begäran ge tillsynsmyndigheten 
den information som behövs för tillsynen. Närmare bestämmelser om 
vilken information som leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
leverantörer av digitala tjänster ska vara skyldiga att tillhandahålla till-
synsmyndigheten meddelas i förordning eller myndighetsföreskrifter. 

Om det behövs för tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få 
tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i 
verksamhet som omfattas av den nya lagen. Tillträdesrätten omfattar 
dock inte bostäder. 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som står under tillsyn att 
tillhandahålla information och att ge tillträde till lokaler och liknande. 
Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten 
får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genom-
föra tillsynsåtgärder. 

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för 
att leverantörerna ska uppfylla kraven på utseende av företrädare, 
vissa säkerhetsåtgärder och incidentrapportering enligt NIS-lagen 
och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Ett 
sådant föreläggande får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten kan 
även besluta om sanktionsavgift för vissa överträdelser. 

Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut om föreläggande 
ska gälla omedelbart. 

Tillsynsmyndighetens beslut om bl.a. föreläggande kan överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol. I bestämmelsen anges det att tillsyns-
myndigheten vid ett sådant överklagande är motpart i domstolen. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

8.3 Utgångspunkter 

Bedömning: Tillsynen enligt säkerhetsskyddslagen bör vara för-
enlig med de bedömningar och principer som slagits fast i 
regeringens skrivelse En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn 
(skr. 2009/10:79).  
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I skrivelsen En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (skr. 2009/10:79) 
redovisar regeringen generella bedömningar om hur en tillsynsreglering 
bör vara utformad. I skrivelsen anges bland annat följande (s. 12–27). 

• Begreppet tillsyn bör främst användas för verksamhet som avser 
självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt upp-
fyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. 

• Tillsyn bör vid behov kunna leda till beslut om åtgärder som syf-
tar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige. 

• Det materiella innehållet och de krav som ställs skiljer sig mellan 
lagar inom olika sektorer. Så långt det är möjligt med hänsyn till 
förutsättningarna inom de specifika tillsynsområdena bör dock 
regelverket för tillsyn vara enhetligt.  

• De förhållanden som råder inom ett tillsynsområde kan utgöra 
skäl för att göra avsteg från de generella bedömningarna, och då 
kan enhetlighet och samordning mellan tillsynsregleringar be-
höva stå tillbaka.  

• Tillsyn bör utföras av ett organ som är självständigt från den 
verksamhet som tillsynen riktas mot. Detta garanterar trovärdig-
heten i tillsynen. I de fall då statliga myndigheter eller kommuner 
ska ansvara för både drift och tillsyn av en verksamhet bör själv-
ständigheten garanteras genom en tydlig åtskillnad av ansvaret 
för drift och tillsyn inom organisationen.  

• Tillsynsorgan bör ha rätt att av den som är ansvarig för tillsyns-
objektet få del av de upplysningar eller handlingar som behövs för 
tillsynen.  

• Tillsynsorgan bör ha tillträdesrätt till alla utrymmen som används 
i den tillsynspliktiga verksamheten. Tillträdesrätten bör dock enbart 
inkludera bostäder om det är nödvändigt för att tillsynsorganet ska 
kunna bedriva en effektiv tillsyn.  

• Bestämmelser om tillträdes- och undersökningsrätt bör bestå av 
två delar; en rätt att få vistas på ett visst område eller komma in i 
ett utrymme och en rätt att där ta föremål i anspråk för att ge-
nomföra granskning. I båda fallen bör åtgärden som huvudregel 
få vidtas även om den objektsansvarige motsätter sig detta.  
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• I de fall tillsynsorganet inte kan få tillträde till ett utrymme kan 
det vara nödvändigt med biträde från exempelvis Polismyndig-
heten eller Kronofogdemyndigheten.  

• Det är i allmänhet inte lämpligt att tillsynsmyndigheten uppträ-
der som konsult och ger råd om hur tillsynsobjekten ska agera i 
specifika ärenden. Det kan t.ex. uppstå svårigheter om tillsyns-
myndigheten tidigare lämnat mycket precisa råd i ärenden som 
sedan blir föremål för tillsyn. Tillsynsmyndigheten måste dock 
kunna lämna upplysningar om vad som utgör gällande rätt. Inom 
vissa tillsynsområden kan skäl tala för att även rekommendatio-
ner och vägledning ska vara en del av tillsynen.  

• Samordning mellan tillsynsorgan är viktig, framför allt för att till-
synen ska vara effektiv, men även för att den tillsynspliktiga verk-
samheten inte ska störas mer än nödvändigt.  

• Ett utökat informationsutbyte mellan tillsynsorgan bör främjas 
med beaktande av föreskrifter om sekretess och behandling av 
personuppgifter. Om det anses nödvändigt att införa en uppgifts-
skyldighet bör denna utformas så precist som möjligt. 

De ställningstaganden som regeringen gett uttryck för är enligt vår 
bedömning i högsta grad relevanta när det gäller tillsyn enligt säker-
hetsskyddslagen. Tillsynen bör därför vara ordnad i enlighet med dessa 
ställningstaganden. Dessa bör därför vara utgångspunkten såväl för 
vår analys av vilket utvecklingsbehov som finns, som hur tillsynen 
bör vara ordnad i framtiden. 

En annan utgångspunkt bör vara att den granskning som sker inom 
ramen för tillsynen bör ha en kvalitativ inriktning. Det bör alltså inte 
handla enbart om att tillsynsmyndigheten ”bockar av” t.ex. att en 
viss dokumentation finns, utan det bör också göras en bedömning 
av hur det som granskas fungerar i praktiken (jfr Tillitsdelegationens 
delbetänkande En lärande tillsyn – Statlig granskning som bidrar till 
verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg, SOU 2018:48).  
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8.4 Utvecklingsbehovet 

Bedömning: Vi har identifierat följande huvudsakliga brister när 
det gäller tillsynsverksamheten och regleringen av tillsynen på säker-
hetsskyddsområdet.  

• Det är inte definierat och avgränsat vad tillsynen syftar till och 
avser.  

• Ingen myndighet har en samlad bild över tillsynen. 

• Det är inte reglerat hur tillsynsmyndigheterna ska utbyta infor-
mation med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 

• Tillsynsmyndigheter saknar de befogenheter som krävs för att 
kunna genomföra en effektiv tillsyn och åstadkomma rättelse.  

• I dagsläget bedrivs tillsyn i alltför begränsad omfattning. 

• Tillsynskompetensen behöver öka hos många tillsynsmyndig-
heter. 

• På flera områden saknas det överblick av tillsynsobjekten och 
deras antal.  

8.4.1 Inledning 

I det här avsnittet analyserar vi vilket utvecklingsbehov som finns 
när det gäller tillsynen på säkerhetsskyddsområdet. Som nämndes i 
förra avsnittet utgår analysen från de principer som slagits fast i reger-
ingens skrivelse En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (skr. 2009/10:79). 
Därutöver beaktar vi de särskilda förhållanden som råder i fråga om 
säkerhetsskyddet.  

Som ett underlag för våra överväganden i fråga om tillsyn har vi med 
hjälp av en enkätundersökning kartlagt hur den nuvarande tillsynsverk-
samheten bedrivs. Utöver enkäten har vi samlat in information och 
synpunkter om tillsynsverksamheten och behoven av tillsyn vid ett 
antal sammanträden med myndigheter samt militära och civila företag 
vars verksamhet har anknytning till säkerhetsskydd, se avsnitt 2.3. 
Vidare har vi fått värdefulla synpunkter från utredningens experter 
och sakkunniga. 
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8.4.2 Tillsynen är inte definierad och avgränsad 

För att tillsynen ska vara verkningsfull och förutsägbar krävs det en-
ligt vår mening att det inte råder något tvivel om när en myndighet 
uppträder i rollen som tillsynsmyndighet, vad som är föremål för 
tillsyn och hur tillsynen ska gå till. Detta utvecklas i det följande.  

Som nämnts i avsnitt 8.1 har begreppet tillsyn inte definierats i 
lag. I propositionen Säkerhetsskydd (prop. 1995/96:129 s. 70) anges 
att det är fråga om utövande av kontroll över annans verksamhet. 
Någon uttrycklig avgränsning till närliggande verksamhet som vägled-
ning, rådgivning och utbildning finns inte.  

I 47 § gamla säkerhetsskyddsförordningen framgår att Säkerhets-
polisen på begäran ska lämna råd om säkerhetsskydd till Regerings-
kansliet, riksdagen och dess myndigheter och till Justitiekanslern. 
Det är alltså fråga om rådgivning som lämnas till myndigheter som 
inte står under tillsyn enligt säkerhetsskyddsregleringen (se 1 och 
2 §§ gamla säkerhetsskyddsförordningen). I övrigt finns inga bestäm-
melser om rådgivning eller vägledning i gamla säkerhetsskyddsregler-
ingen.  

När det gäller den nya säkerhetsskyddsregleringen följer det av 
bestämmelser i 7 kap. 10 och 11 §§ nya säkerhetsskyddsförordningen 
att tillsynsmyndigheterna är skyldiga att bedriva rådgivande verksam-
het. Bestämmelsen i 7 kap. 10 § första stycket motsvarar 47 § gamla 
säkerhetsskyddsförordningen. Enligt 7 kap. 11 § ska vidare de myndig-
heter som utövar tillsyn över enskilda verksamhetsutövare inom sina 
respektive ansvarsområden lämna råd om säkerhetsskydd. I förar-
betena till den nya säkerhetsskyddslagen (prop. 2017/18:89 s. 130 
och 131) anges att det kommer att föreligga ett ökat behov av 
rådgivning och stöd från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten när 
det gäller bl.a. säkerhetsskyddsanalys, informationssäkerhet och 
säkerhetsskyddsklassificering av information. Där anges också att 
tillsynsmyndigheterna kommer att behöva vägleda enskilda verk-
samheter i fråga om säkerhetsskyddslagens tillämplighet. Sådan 
vägledning kan innebära framtagande av manualer eller liknande som 
kan vara ett stöd för att kunna identifiera vad som inom det aktuella 
området utgör säkerhetskänslig verksamhet. 

Begreppet rådgivning har alltså inte definierats i säkerhetsskydds-
lagstiftningen. Enligt vår mening finns det därför en risk för att råd 
lämnas om vad som ska göras snarare än hur något bör göras. Detta 
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medför att råd som tillsynsmyndigheten lämnar kan utmynna i säker-
hetsskyddsåtgärder som senare blir föremål för tillsyn, vilket kan 
underminera själva syftet med tillsynen som en fristående granskning. 
En sådan ordning väcker också betänkligheter vad gäller objektivitet 
eftersom det kan ifrågasättas om tillsynsmyndighetens benägenhet 
att uppdaga brister härmed kan komma att minska. Det finns vidare 
en risk för att de dubbla rollerna motverkar en av lagstiftningens 
viktigaste hörnstenar, nämligen att det är verksamheten som i en 
egen säkerhetsskyddsanalys ska utreda verksamhetens behov av säker-
hetsskydd. Enligt vår mening är det viktigt att verksamhetens tydliga 
ansvar för sina analyser och åtgärder inte förskjuts i riktning mot till-
synsmyndigheterna, vilket det finns en risk för om tillsynsmyndighe-
terna ska utöva tillsyn och lämna råd till samma verksamhetsutövare.  

Ett tydliggörande av tillsynsverksamhetens inriktning och syfte 
skapar förutsägbarhet och minskar utrymmet för godtycklighet. I 
5 kap. 4 § nya säkerhetsskyddslagen framgår endast att den myndig-
het som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över säkerhetsskyddet. 
Vad tillsynen närmare innebär eller syftar till framgår inte. Vår be-
dömning är att regleringen inte ger tillräcklig ledning i fråga om till-
synsverksamhetens inriktning och syfte. Vidare är ramarna för till-
synens omfattning av betydelse för att kunna fastställa hur långt till-
synsmyndigheternas befogenheter sträcker sig.  

Hur tillsynsverksamheten ska bedrivas har inte heller närmare regle-
rats. Behov av klargörande finns, utöver själva tillsynsarbetet, även 
vad gäller tillsynens omfattning och räckvidd. I andra författningar 
om tillsyn förekommer det som exempel krav på att tillsynsmyndig-
heterna upprättar register över tillsynsobjekt med tillhörande tillsyns-
planer, liksom krav på behovsutredningar över tillsynsmyndigheter-
nas ansvarsområden (se 1 kap. miljötillsynsförordningen [2011:13]). 
Enligt utredningen är den nuvarande och kommande regleringen 
otillräcklig även i detta avseende. 

8.4.3 Den samlade bilden över tillsynen saknas 

I den nuvarande tillsynsstrukturen finns det ingen myndighet med 
överblick över hur tillsynsverksamheten, och i förlängningen säker-
hetsskyddsarbetet, bedrivs. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har 
i och för sig en särställning i tillsynssystemet eftersom de kan utföra 
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kontroll av säkerhetsskyddet även hos bolag, föreningar, stiftelser och 
enskilda som i första hand kontrolleras av de sektorsansvariga myndig-
heterna. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har dock inte någon 
författningsreglerad skyldighet att upprätthålla en sammantagen bild 
över tillsynen som bedrivs. Något generellt ansvar för övriga tillsyns-
myndigheter att rapportera till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten 
finns inte. Genom vår kartläggning har det framkommit att det inte 
heller på ett informellt plan har etablerats något system som medför 
att Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten har en samlad bild över till-
synen. När det gäller möjligheten att överblicka tillsynsverksamheten 
bör det också vägas in att den nuvarande decentraliserade tillsynsstruk-
turen inrymmer ett stort antal myndigheter; de sektorsansvariga myn-
digheterna är 24 till antalet när samtliga länsstyrelser räknas in.  

Utan en samlad bild är det inte möjligt att systematiskt följa upp, 
utvärdera och utveckla tillsynen. Det finns en risk för att viktig infor-
mation om brister i säkerhetsskyddet eller om verksamheter som 
eventuellt står utan skydd inte tas om hand. Förutsättningarna för att 
prioritera de tillsynsinsatser som ger störst nytta minskar dessutom. 
Utan en överblick är det överhuvudtaget svårt att avgöra om den 
tillsynsverksamhet som bedrivs är ändamålsenlig och kostnadseffek-
tiv, vilket får anses vara berättigade krav på all verksamhet i offentlig 
regi. 

Riksrevisionen har i rapporten Informationssäkerheten i den civila 
statsförvaltningen (RIR 2014:23, s. 19, 75 och 76) anfört att effektivt 
informationssäkerhetsarbete i statsförvaltningen kräver systematisk 
och regelbunden uppföljning som ger underlag för förbättringar. I 
rapporten understryks också behovet av att regeringen och dessa myn-
digheter vidtar åtgärder så att det går att få en samlad bild av läget 
och utifrån detta anpassa säkerheten till de behov som finns. Det 
sagda har relevans också på säkerhetsskyddsområdet. 

8.4.4 Informationsutbytet är inte reglerat  

Det finns inte något författningsreglerat ansvar för Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten att delge övriga tillsynsmyndigheter sådan infor-
mation som behövs för att kunna kontrollera att verksamhetsutöv-
arna har ett väl dimensionerat säkerhetsskydd. Såvitt vi har erfarit så 
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sker det i dagsläget inget systematiskt utbyte av hotinformation. Sam-
tidigt måste man naturligtvis beakta att delar av den underrättelse-
information som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har är av det 
slaget att den inte kan eller bör spridas till andra myndigheter. Ett 
exempel på det kan vara att man har fått informationen genom ett 
internationellt underrättelsesamarbete och på villkor att man inte delar 
med sig av informationen till andra myndigheter.  

Tillsynsmyndigheternas behov av hotinformation har belysts i en 
promemoria som har ställts till utredningen.2 I promemorian anges 
bl.a. följande. Säkerhetsskyddet har bl.a. till syfte att försvåra för en 
angripare att genomföra exempelvis spionage eller sabotage som kan 
medföra allvarliga skadekonsekvenser för verksamheten som ska skyd-
das. Spionage och sabotage genomförs med hjälp av ett antal resurser 
och förmågor i form av t.ex. personal, teknik och metoder. För att 
säkerhetsskyddet ska bli väl anpassat, är det därför avgörande att ha 
rätt kunskap om dessa resurser och förmågor för att kunna planera, 
etablera, vidmakthålla och utveckla säkerhetsskyddet vid en verksam-
het. Det som behövs för ett långsiktigt säkerhetsskyddsarbete är ett 
slags ”medelvärdesbeskrivning” över förmågor som en mängd hotak-
törer bedöms eller antas besitta.  

Mot ovanstående bakgrund ser vi att det finns behov av att klargöra 
att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har ett ansvar för att för-
medla relevant hotinformation till tillsynsmyndigheterna.  

8.4.5 Nödvändiga befogenheter saknas 

Några särskilda befogenheter för utövande av tillsyn finns inte i den 
nuvarande säkerhetsskyddslagstiftningen. Tillsynen utgår ifrån att 
tillsynsobjekten samarbetar med tillsynsmyndigheterna och själv-
mant vidtar de åtgärder som rekommenderas. Så sker dock inte 
alltid. Det förekommer att brister som påpekats inte rättas till, vilket 
utvecklas i SOU 2015:25 (s. 476–478). 

Att tillsynsmyndigheterna i dag saknar såväl tillträdesrätt till loka-
ler som ingripandemöjligheter för att framtvinga regelefterlevnad inne-
bär att tillsynsmyndigheterna inte har de verktyg som behövs för en 
effektiv tillsyn (jfr skr. 2009/10:79).  

                                                                                                                                                          
2 Strålsäkerhetsmyndighetens promemoria den 26 februari 2018 med diarienummer SSM 2018-
1070. 
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8.4.6 Tillsynen som bedrivs är begränsad 

Den kartläggning som vi har genomfört visar att tillsyn bedrivs i rela-
tivt begränsad omfattning och att vissa tillsynsmyndigheter inte har 
bedrivit någon tillsyn. Det är naturligtvis viktigt att alla tillsynsmyn-
digheter bedriver ett strukturerat och planerat tillsynsarbete så att 
brister i säkerhetsskyddet kan uppmärksammas och rättas till. Vår slut-
sats är att det krävs en ambitionshöjning, som på vissa håll behöver 
vara betydande. I avsnitt 8.7 återkommer vi till resultaten av vår kart-
läggning när vi diskuterar hur tillsynsansvaret bör fördelas.  

8.4.7 Tillsynskompetensen behöver öka 

Utredningens kartläggning av den nuvarande tillsynsverksamheten ger 
en delad bild av sak- och tillsynskompetensen. 

Det är vår bedömning att det inom såväl Säkerhetspolisen som 
Försvarsmakten finns hög kompetens om säkerhetsskyddslagstift-
ningen och tillsyn. Detta är positivt. Samtidigt uppger samtliga 
sektorsansvariga myndigheter att de helt eller delvis saknar sak- och 
tillsynskompetens för säkerhetsskyddet. Bristen på kompetens inne-
bär inte bara att dessa myndigheter i dagsläget saknar förutsättningar 
för att bedriva ändamålsenlig tillsyn, det innebär också att startsträckan 
är betydligt längre än vad som annars skulle vara fallet den dag ambiti-
onerna för tillsynen höjs. Detta eftersom rekrytering och utbildning 
kommer att ta tid i anspråk.  

8.4.8 Antalet tillsynsobjekt kan inte anges 

Flertalet tillsynsmyndigheter har under utredningens kartläggning 
haft svårt att ange hur många tillsynsobjekt de har ansvar för. Vi ser 
i detta avseende en tydlig koppling till vad som utvecklats i av-
snitt 8.4.6 om att tillsynen som bedrivs är begränsad. 

Vi menar att det måste anses vara en förutsättning för att kunna be-
driva ändamålsenlig tillsyn att myndigheten har en uppfattning om 
vilka verksamheter som man har i uppdrag att kontrollera.  
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8.5 Vi lämnar inte förslag om en central 
tillsynsmyndighet  

Bedömning: Det finns vissa skäl för att överväga en ordning som 
bygger på att det finns en central tillsynsmyndighet med ett över-
gripande ansvar för tillsynen samt därutöver tillsynsmyndigheter 
på sektorsnivå. Vi anser det dock inte lämpligt att lämna sådana 
förslag.  

 
I det föregående har vi analyserat vilket utvecklingsbehov som finns 
när det gäller tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen. Vi övergår nu till 
att överväga hur tillsynen bör vara ordnad. En första fråga är då om 
det bör införas en central tillsynsmyndighet. I Statskontorets rapport 
Tänk till om tillsynen framhålls betydelsen av att statsmakten ser till-
synen som ett sammanhållet system, där de olika delarna – reglering, 
organisering, styrning, finansiering och ingripandemöjligheter – sam-
spelar för att bästa möjliga resultat av verksamheten ska kunna åstad-
kommas (s. 93). Vi delar den uppfattningen. Flera av de brister som vi 
har identifierat i vår analys av utvecklingsbehovet (avsnitt 8.4) kan del-
vis kopplas till regleringen av och förhållandet mellan myndigheterna i 
tillsynsstrukturen. Det kan vidare diskuteras om det nuvarande till-
synssystemet är utformat helt i linje med regeringens skrivelse En 
tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (skr. 2009/10:79). Det anges där 
att för varje tillsynsområde där tillsynen utförs av mer än ett organ 
bör regeringen bemyndigas att utse en statlig myndighet att ansvara 
för samordningen av tillsynen (s. 27–30). 

Ett sätt att åstadkomma en mer sammanhållen tillsyn är att sam-
manföra all tillsyn i en myndighet. Så har man gjort i Norge. Där har 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet ansvar för tillsyn över samtliga sektorer 
inom säkerhetsskyddet, med undantag för objektsäkerhet. Att sam-
manföra all tillsyn i en central tillsynsmyndighet skulle kunna för-
bättra förutsättningarna för att överblicka verksamheten och verka 
sammanhållet. Vår bedömning är dock att en sådan konstruktion inte 
är kostnadsmässigt försvarbar med hänsyn till den stora variation av 
verksamheter och antalet tillsynsobjekt som finns inom säkerhets-
skyddslagens tillämpningsområde. Kostnaden för att skaffa och upp-
rätthålla kompetens inom säkerhetsskyddets alla sektorer inom en 
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myndighet blir sannolikt så höga att de inte skulle stå i rimlig pro-
portion till vinsterna som kan förväntas.  

En alternativ lösning skulle kunna vara att man har en central till-
synsmyndighet som kompletteras av tillsynsmyndigheter på sektors-
nivå. Den centrala myndigheten skulle då ge förutsättningarna för till-
synen på sektorsnivå i form av metodstöd, normgivning om tillsyn 
och förmedling av hotinformation, medan tillsynen skulle bedrivas 
av myndigheter som redan har sakkunskap och är etablerade i sektorn. 
Genom en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan den cen-
trala tillsynsmyndigheten och sektorsmyndigheterna skulle det kunna 
vara möjligt att upprätthålla en sammantagen bild av hur tillsynsverk-
samheten, och i förlängningen säkerhetsskyddsarbetet, bedrivs.  

Vad som främst talar för en modell med central tillsynsmyndig-
het och tillsyn på sektorsnivå är möjligheten att upprätthålla en hög 
sakkunskap i varje sektor som granskas. I betänkandet Statlig tillsyn 
– Granskning på medborgarnas uppdrag (SOU 2002:14) understryks 
att i sektorer där tillsynsobjekten är resursstarka och har hög egen 
kompetens är tillsynsmyndighetens kompetens särskilt viktig (s. 86). 
Detta gör sig rimligen gällande både för kvaliteten i tillsynen och för 
förtroendet hos den som är föremål för tillsyn. I betänkandet Styra 
och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118) 
anges att det bara är sådan tillsyn som kräver högt specialiserad kom-
petens som bör utföras av separata tillsynsmyndigheter (s. 12). Vi in-
stämmer i detta uttalande och gör bedömningen att flera av de verk-
samheter som bedrivs på säkerhetsskyddslagens område har en sådan 
komplexitet att specialiserad kompetens är nödvändig hos tillsynsmyn-
digheten. Som exempel kan nämnas finanssektorn och kärnteknisk 
verksamhet. Det finns därför goda skäl för att låta tillsynen utföras 
på sektorsnivå. Därigenom kan risken minskas för att tillsynsobjekten 
blir föremål för oförenliga krav genom tillsyn av olika myndigheter. 
Möjligheten att utnyttja sakkompetens och tillsynskompetens som 
redan finns i sektorerna talar också för denna typ av struktur.  

Det anförda talar sammantaget att för att det skulle finnas vissa 
fördelar med ett system som bygger på en central tillsynsmyndighet 
och ett antal tillsynsmyndigheter på sektorsnivå. Införande av ett 
sådant system skulle dock fordra en djupgående analys även av olika 
nackdelar. Potentiella nackdelar är att det skulle kräva en stor kun-
skapsöverföring till den centrala myndigheten, vare sig denna cen-
trala myndighet skulle vara Försvarsmakten, Säkerhetspolisen eller 
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en nybildad myndighet. Vi har kunnat konstatera att arbetet med 
säkerhetsskydd hos Försvarsmakten och Säkerhetspolisen är nära 
kopplat till annan verksamhet som myndigheterna bedriver, bl.a. 
sådan verksamhet som genererar information om hotbilder m.m. En 
övergång till en ny central tillsynsmyndighet skulle därför kräva 
noggranna överväganden om hur Säkerhetspolisens och Försvars-
maktens övriga verksamhetsinriktningar ska vara organiserade. Även 
en konsolidering av tillsynsansvaret till en myndighet skulle behöva 
föregås av en djupare analys. Det kan finnas vissa risker med att kun-
skapen om såväl inre som yttre hot samlas hos en myndighet. Om 
exempelvis Försvarsmakten skulle ges rollen som central tillsynsmyn-
dighet är det inte givet vilken funktion Säkerhetspolisen skulle ha, 
och vice versa. Till detta kommer att det kan finnas vissa risker med 
att kunskapen om såväl inre som yttre hot samlas hos en myndighet. 
Vi kan även konstatera att regeringen i angränsande lagstiftning, t.ex. 
lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster, stannat för ett system med flera tillsynsmyndigheter. 
Erfarenheter från Norge talar också för att en central tillsynsmyn-
dighet får svårt att genomföra sitt uppdrag utan biträde av myndig-
heter med mer sektorsspecifik kunskap. Slutligen ingår det inte i vårt 
uppdrag att lämna förslag om en sådan ordning som nu diskuteras. 
Det framgår nämligen av direktiven att en eventuellt ny tillsynsstruk-
tur ska bygga på att det huvudsakliga ansvaret för tillsynen vilar på 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inom respektive myndighets 
ansvarsområde. Utöver det som sagts i detta avsnitt redovisar vi där-
för inte några överväganden om detta alternativ.  

8.6 Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 
bör vara samordningsmyndigheter 

Förslag: Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska vara samord-
ningsmyndigheter. I egenskap av samordningsmyndigheter ska 
dessa två myndigheter få i uppdrag att  

1. följa upp, utvärdera och utveckla tillsynsarbetet,  

2. i samråd utveckla och tillhandahålla metodstöd för tillsyn,  

3. verka för erfarenhetsutbyte och 
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4. förmedla relevant hotinformation till tillsynsmyndigheterna. 
 
Bedömning: Samordningsmyndigheternas förmedling av hotin-
formation kan ske med stöd av den sekretessbrytande bestämmel-
sen i 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400).   

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bör vara samordningsmyndigheter 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är i dag huvudansvariga tillsyns-
myndigheter för säkerhetsskyddet och har omfattande kompetens 
och erfarenhet på området. Att de även i fortsättningen bör ha ett 
huvudansvar för tillsynen framgår av våra direktiv. Dessa myndig-
heter bedriver själva underrättelseinhämtning och har särskild kun-
skap om de civila och militära hotbilderna mot Sverige samt hur de på-
verkar säkerhetsskyddet. Mot den bakgrunden bedömer vi att fördel-
arna med en central tillsynsmyndighet som lyfts fram i förra avsnittet i 
stor utsträckning kan uppnås genom att låta Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten få motsvarande roller. Vi kallar denna roll för samord-
ningsmyndighet och utvecklar i det följande vilka uppdrag som bör 
ingå i rollen.  

Ansvarsfördelningen för tillsynsmyndigheterna behandlas i av-
snitt 8.7. Vi anser att ansvarsfördelningen mellan samordningsmyndig-
heterna bör följa samma indelning. Detta innebär att Försvarsmakten 
bör vara samordningsmyndighet för Försvarets materielverk och att 
Säkerhetspolisen bör vara samordningsmyndighet för övriga tillsyns-
myndigheter.  

Samordningsmyndigheterna bör ansvara för uppföljning, 
utvärdering och utveckling av tillsynen 

I vår analys av utvecklingsbehovet har vi konstaterat att ingen myn-
dighet har den samlade bilden över tillsynen och att detta försvårar 
systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling av tillsynsverk-
samheten. I linje med vad som förts fram under föregående rubrik 
anser vi att uppföljning, utvärdering och utveckling av den tillsynen 
är ansvar som bör ligga hos samordningsmyndigheterna.  
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Med uppföljning menas i detta sammanhang att följa hur verksam-
heten bedrivs över tid. Underlaget för att följa upp tillsynen bör i 
första hand komma från en dialog med tillsynsmyndigheterna som 
inrymmer iakttagelser från den löpande tillsynsverksamheten.  

Med utvärdering avses i detta sammanhang att granska och bedöma 
tillsynsverksamheten. Skillnaden mellan tillsyn och utvärdering ligger 
i att kriterierna vid utvärdering kan väljas utifrån vad den som utvär-
derar bedömer är relevant (se SOU 2015:57 s. 62). Hur tillsynen ska 
utvärderas och vilka kriterier som ska användas bör vara en fråga för 
samordningsmyndigheterna.  

Samordningsmyndigheterna bör ha i uppdrag att ta fram metodstöd 

Vi lämnar i avsnitt 8.7 förslag till en ny tillsynsstruktur. Förslagen 
innebär att vissa myndigheter som inte tidigare har haft något sådant 
uppdrag får uppdrag att bedriva tillsyn på säkerhetsskyddsområdet. 
Vidare har vi i vår analys av utvecklingsbehovet kommit fram till att 
det behövs en bred ambitions- och kunskapshöjning när det gäller 
tillsyn på området. Dessutom föreslår vi längre fram i det här kapitlet 
att tillsynsmyndigheterna ges en rad nya verktyg för att bedriva 
tillsynen (se bl.a. avsnitt 8.10 och 8.11). Med hänsyn till dessa för-
hållanden, till våra förslag om samråd m.m. i kapitel 6 och 7 och till 
behovet av en effektiv tillsyn överlag, anser vi att tillsyns-
myndigheterna kan behöva tillgång till skriftligt metodstöd. Det är 
naturligt att uppdraget att ta fram och uppdatera sådant metodstöd 
läggs på samordningsmyndigheterna.  

Metodstödet bör i första hand vara ett praktiskt hjälpmedel som 
underlättar tillsynsarbetet. Syftet är att metodstödet ska bidra till att 
tillsynen bedrivs metodiskt, effektivt och så enhetligt som möjligt. 
Hur metodstödet ska utvecklas och tillhandahållas bör vara en fråga 
för samordningsmyndigheterna. Här kan emellertid informations-
säkerhetsområdet nämnas som ett exempel på hur metodstöd kan 
utvecklas i samverkan mellan myndigheter. Metodstödet avseende 
ledningssystem för informationssäkerhet har tagits fram av Samverk-
ansgruppen för informationssäkerhet, där Försvarsmakten, Försvarets 
materielverk, Försvarets radioanstalt, Post- och telestyrelsen, Polis-
myndigheten, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ingår.  
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Samordningsmyndigheterna bör verka för erfarenhetsutbyte 

Inom ramen för ansvaret att utveckla tillsynsarbetet bör samordnings-
myndigheterna också ha i uppdrag verka för att det bedrivs erfaren-
hetsutbyten mellan tillsynsmyndigheterna, vilket är något som har 
efterfrågats under utredningens arbete. Möjligheten att höja tillsyns-
kompetensen genom just erfarenhetsutbyten är något som påtalas i 
Statskontorets rapport Tänk till om tillsynen (s. 91).  

Samordningsmyndigheterna bör förmedla relevant hotinformation 
till tillsynsmyndigheterna  

I linje med slutsatserna om utvecklingsbehovet i avsnitt 8.4.4 anser 
vi att rollen som samordningsmyndighet bör innefatta ett ansvar att 
förmedla den hotinformation som är relevant för respektive tillsyns-
myndighet. Informationen bör vara dimensionerad utifrån vad myn-
digheten behöver för sin tillsynsverksamhet. I detta ingår inte bara 
den egentliga tillsynen utan också de övriga uppgifter som enligt våra 
förslag ligger på tillsynsmyndigheterna, däribland att i vissa situatio-
ner samråda med verksamhetsutövare och meddela förelägganden 
och förbud mot vissa förfaranden (se våra förslag i kapitel 6 och 7). 
Utan en relevant hotbeskrivning är det inte möjligt för tillsynsmyn-
digheterna att fullt ut granska att verksamheter som omfattas av lag-
stiftningen uppfyller dess krav och har ett väl anpassat säkerhetsskydd. 
I rollen som tillsynsmyndighet ingår nämligen att i samråd med 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ta fram underlag i fråga om 
vilka hot som säkerhetsskyddet inom det berörda området behöver 
vara dimensionerat för (prop. 2017/18:89 s. 131). 

Något formaliserat ansvar för att förmedla hotinformation finns 
i dag inte och det är enligt utredningen så centralt att det bör följa av 
författning att en sådan skyldighet finns. Som vi har utvecklat i av-
snitt 8.4.4 handlar det inte i första hand om förmedling av ren under-
rättelseinformation, eftersom sådan information mer sällan kan an-
vändas för utveckling av ett långsiktigt säkerhetsskydd. I stället 
handlar det snarare om förmedling av ett slags ”medelvärdesbeskriv-
ning” över förmågor som en mängd hotaktörer bedöms eller antas 
besitta.  
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Samordningsmyndigheternas uppdrag som vi har utvecklat i det 
föregående bör komma till uttryck i författning, lämpligen genom 
att en ny paragraf införs i nya säkerhetsskyddsförordningen. 

I 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) finns 
bl.a. sekretessbrytande bestämmelser. Enligt 28 § i kapitlet hindrar 
inte sekretess att en uppgift lämnas till en annan myndighet om 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Enligt vår bedöm-
ning medger denna bestämmelse utlämnande av sådan hotinforma-
tion som nu är i fråga.   

Samordningsmyndigheterna har också rollen som tillsynsmyndigheter 

Ovan har vi föreslagit att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bör 
vara samordningsmyndigheter för tillsynen och därigenom bl.a. få 
ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av tillsynen. Som 
vi utvecklar i avsnitt 8.7 bedömer vi att Säkerhetspolisen och För-
svarsmakten också bör fortsätta vara tillsynsmyndigheter men att 
deras tillsynsansvar ska vara begränsat till de allra mest skyddsvärda 
verksamheterna. Detta innebär att Säkerhetspolisen och Försvars-
makten kommer att uppträda i olika roller inom tillsynssystemet.  

8.7 En ny tillsynsstruktur 

Förslag: Försvarsmakten ska vara tillsynsmyndighet för Fortifika-
tionsverket, Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till 
Försvarsdepartementet. 

Säkerhetspolisen ska vara tillsynsmyndighet för domstolarna 
som inte hör till Försvarsdepartementet, Domstolsverket, Åklagar-
myndigheten, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminal-
vården, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Försäkrings-
kassan, Pensionsmyndigheten, Statens servicecenter, Riksgälds-
kontoret, Finansinspektionen, Statens fastighetsverk, Inspektionen 
för strategiska produkter, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Transportstyrel-
sen, Affärsverket svenska kraftnät, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
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Statens energimyndighet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Läns-
styrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Försvarets materielverk ska vara tillsynsmyndighet för enskilda 
verksamhetsutövare inom området försvarsmateriel. 

Affärsverket svenska kraftnät ska vara tillsynsmyndighet för en-
skilda verksamhetsutövare inom området elförsörjning samt för 
enskilda verksamhetsutövare inom området dammanläggningar.  

Transportstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet för Sjöfarts-
verket, Trafikverket, Luftfartsverket och enskilda verksamhetsut-
övare inom områdena civil luftfart, vägtrafik, sjöfart och järnväg. 

Post- och telestyrelsen ska vara tillsynsmyndighet för enskilda 
verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation 
och posttjänster. 

Finansinspektionen ska vara tillsynsmyndighet för enskilda verk-
samhetsutövare inom området finansiella företag samt för mot-
svarande utländska företag som är etablerade i Sverige. 

Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet för enskilda 
verksamhetsutövare inom områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- 
och drivmedelsförsörjning. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara tillsynsmyndighet för en-
skilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk verksamhet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska, om inte någon annan myn-
dighet har ansvar för tillsynen, vara tillsynsmyndighet för myn-
digheter, kommuner och landsting som hör till Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Gotlands, 
Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län och enskilda verksam-
hetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, utom Säker-
hetspolisen. 

Länsstyrelsen i Skåne län ska, om inte någon annan myndighet 
har ansvar för tillsynen, vara tillsynsmyndighet för myndigheter, 
kommuner och landsting som hör till Kronobergs, Blekinge, 
Kalmar eller Skåne län och för enskilda verksamhetsutövare som 
har sitt säte i något av dessa län. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska, om inte någon annan 
myndighet har ansvar för tillsynen, vara tillsynsmyndighet för 
myndigheter, kommuner och landsting som hör till Hallands, 
Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län och en-
skilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län. 
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Länsstyrelsen i Norrbottens län ska, om inte någon annan myn-
dighet har ansvar för tillsynen, vara tillsynsmyndighet för myn-
digheter, kommuner och landsting som hör till Västernorrlands, 
Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och enskilda verk-
samhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län. 

Ingen myndighet utövar tillsyn över Justitiekanslern. 

8.7.1 Inledning 

Vi har i avsnitt 8.4 analyserat det nuvarande systemet för tillsyn och 
kommit till slutsatsen att det finns ett tydligt utvecklingsbehov. 
I detta avsnitt redovisar vi våra överväganden och förslag till vilka 
myndigheter som, utöver Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, i 
framtiden bör ha ansvar för tillsynen. Förslaget utgår ifrån att sank-
tioner införs i säkerhetsskyddslagen i enlighet med våra förslag i kapi-
tel 9.  

8.7.2 Utgångspunkter för våra överväganden 
om tillsynsstrukturen 

När det gäller frågan om vilka myndigheter som ska bedriva tillsyn 
enligt den nya säkerhetsskyddslagen och hur tillsynsansvaret ska för-
delas mellan myndigheterna tar våra överväganden fasta på följande 
utgångspunkter. 

a) Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har en särställning inom 
säkerhetsskyddet genom den kompetens och erfarenhet som har 
upparbetats inom myndigheterna. Försvarsmaktens och Säker-
hetspolisens resurser bör därför i första hand användas för tillsyn 
över de allra mest skyddsvärda verksamheterna och för det sam-
ordnande ansvar som de föreslås få (se avsnitt 8.6). Tillsyns-
ansvaret bör som utgångspunkt begränsas till myndigheter.  

b) Inom varje område där det typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig 
verksamhet bör det finnas en utpekad tillsynsmyndighet. Befint-
lig sak- och tillsynskompetens bör utnyttjas vid valet av tillsyns-
myndighet. För att avgöra inom vilka områden som det typiskt 
sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet har vi utgått från uttal-
andena i propositionen Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges 
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säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (prop. 2017/18:89) om vilka verk-
samheter som den nya säkerhetsskyddslagen omfattar.  

c) En och samma verksamhetsutövare bör inte bli föremål för tillsyn 
enligt säkerhetsskyddsregleringen av fler än en tillsynsmyndighet 
eftersom det kan bli kostnadsdrivande samt medföra risk för 
oförenliga krav och sanktioner. 

8.7.3 Fördelningen av tillsynsansvaret 

Som nämnts ovan ska den tillsynsstruktur som vi föreslår även i fort-
sättningen bygga på att det huvudsakliga ansvaret för tillsynen vilar 
på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inom respektive myndig-
hets ansvarsområde. Vi börjar därför med våra överväganden om vilken 
roll dessa två myndigheter bör ha i framtiden. Därefter överväger vi 
hur tillsynsansvaret i övrigt bör fördelas. 

Försvarsmaktens ansvarsområde  

Vi börjar med frågan om hur Försvarsmaktens tillsynsansvar bör av-
gränsas i framtiden. Enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen 
har Försvarsmakten ansvar för tillsyn över Fortifikationsverket, För-
svarshögskolan och de myndigheter som hör till Försvarsdeparte-
mentet (se 7 kap. 1 § första stycket 1 nya säkerhetsskyddsförord-
ningen). Bland dessa myndigheter finns Försvarets materielverk, Total-
försvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsunderrättelsedomstolen 
och Försvarets radioanstalt.  

Det militära försvaret är en central del av lagstiftningens skydds-
område. Försvarsmaktens tillsynsområde inrymmer därmed myndig-
heter med höga skyddsvärden. Vår kartläggning visar att Försvars-
makten bedriver ett systematiskt tillsynsarbete och att myndigheten 
regelbundet genomför tillsyn hos verksamheterna som står under 
myndighetens ansvar. Försvarsmakten har hög kompetens inom både 
tillsyn och säkerhetsskydd. Vi bedömer därför att Försvarsmakten 
bör behålla tillsynen över de myndigheter som man i dag har tillsyns-
ansvaret för.  
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Nästa fråga är om Försvarsmaktens ansvarsområde bör utökas. Ett 
möjligt utökat uppdrag för Försvarsmakten skulle kunna vara att överta 
tillsynsansvaret för kommuner och landsting eftersom vissa av För-
svarsmaktens skyddsvärden finns på lokal och regional nivå. Ett ex-
empel är totalförsvarets signalskyddstjänst som leds och samordnas 
av Försvarsmakten. Signalskydd kan beskrivas som åtgärder för att 
förhindra obehörig insyn i och påverkan av tele- och radiokommu-
nikationer (SOU 2003:27 s. 13). Signalskyddstjänsten är en verksamhet 
som vid ett bortfall eller en störning kan medföra allvarliga konse-
kvenser. Vi kan dock konstatera att Försvarsmakten, vid sidan av säker-
hetsskyddslagstiftningen, redan aktivt stödjer signalskyddstjänsten ge-
nom uppföljning (se 3 b § 3 förordningen [2007:1266] med instruk-
tion för Försvarsmakten och SOU 2003:27 s. 13). Vidare bedömer vi 
att den säkerhetskänsliga verksamhet som typiskt sett bedrivs på lokal 
och regional nivå framför allt rör det civila försvaret snarare än det 
militära. Att utöka Försvarsmaktens ansvar till kommuner och lands-
ting är inte heller i linje med vår utgångspunkt att Försvarsmaktens 
och Säkerhetspolisens resurser i första hand ska användas för de allra 
mest skyddsvärda myndigheterna. Vi föreslår därför inte någon sådan 
utökning. 

Säkerhetspolisens ansvarsområde  

Vi fortsätter med frågan om vilket tillsynsansvar som bör vila på 
Säkerhetspolisen. Enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen har 
Säkerhetspolisen tillsynsansvar för kommuner och landsting samt alla 
myndigheter som inte hör till Försvarsmaktens ansvarsområde eller 
sorterar under riksdagen (se 7 kap. 1 § första stycket 2, 1 kap. 1 § 
andra stycket och 3 §). Vår kartläggning visar att Säkerhetspolisen, i 
förhållande till det mycket stora antalet tillsynsobjekt, har utfört ett 
relativt begränsat antal tillsyner varje år. Tillsynen har i första hand 
inriktats mot verksamheter med höga skyddsvärden där skador har 
bedömts kunna medföra omfattande konsekvenser. För andra verk-
samheter som Säkerhetspolisen har tillsynsansvar över har myndig-
heten bedömt att rådgivning och andra insatser har gett snabbare och 
bättre effekt för att stärka säkerhetsskyddet. 
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I avsnitt 8.16 utvecklar vi varför vi anser att alla verksamheter som 
omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen bör bli föremål för tillsyn 
med viss regelbundenhet. Vi ser inte att det är möjligt för Säkerhets-
polisen att regelbundet utföra tillsyn över samtliga nuvarande till-
synsobjekt utan en omfattande resursförstärkning. En sådan resurs-
förstärkning bedömer vi inte som ändamålsenlig eftersom det skulle 
innebära att Säkerhetspolisens kompetens och erfarenhet används 
för tillsyn över ett stort antal verksamheter inom vitt skilda verk-
samhetsområden med varierande skyddsvärden. Vår utgångspunkt 
är i stället att Säkerhetspolisens resurser ska användas för tillsyn över 
de allra mest skyddsvärda verksamheterna och för det samordnande 
ansvar som myndigheten föreslås få tillsammans med Försvarsmakten. 

Eftersom de mest skyddsvärda verksamheterna normalt inte finns 
hos kommuner och landsting föreslår vi att Säkerhetspolisen frigörs 
från det tillsynsansvaret.  

Som nämnts ovan har Säkerhetspolisen i dag ansvar för tillsyn över 
alla myndigheter som inte hör till Försvarsmaktens ansvarsområde 
eller sorterar under riksdagen. Vid ingången av 2017 fanns det samman-
lagt 325 myndigheter under regeringen om man räknar bort försvars-
myndigheterna.3 Bland dessa finns myndigheter med verksamheter 
som typiskt sett saknar eller har mycket begränsade skyddsvärden. 
Vi kan exempelvis konstatera att över 110 av myndigheterna finns 
inom verksamhetsområdena utbildning och näringslivsfrågor. Säker-
hetspolisens nuvarande tillsynsansvar över dessa myndigheter är enligt 
vår bedömning inte ändamålsenligt utifrån våra utgångspunkter om 
hur myndighetens resurser bör användas. Vår slutsats är därför Säker-
hetspolisens ansvar för tillsyn över myndigheter behöver begränsas 
kraftigt. 

Vår nästa fråga är därför vilka myndigheter som typiskt sett har 
så höga skyddsvärden att det är motiverat att låta dem vara kvar inom 
Säkerhetspolisens tillsynsansvar.  

Först och främst anser vi att det handlar om myndigheter som 
ansvarar för att upprätthålla kritiska funktioner inom rättsväsende, 
lag och ordning (prop. 2017/18:89 s. 44 och 134). Det handlar enligt 
vår bedömning om en fungerande rättskipning, brottsbekämpande 
förmågor, kontroll och övervakning av gränser och territorier, utlän-

                                                                                                                                                          
3 Statskontorets rapport Den offentliga sektorn i korthet 2017, diarienummer 2017/20-5 s. 34 
och 37. 
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ningskontroll och liknande verksamhet. I den kategorin finns Dom-
stolsverket, domstolarna, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen och Tull-
verket. Som nämnts ovan har Försvarsmakten ansvar för tillsyn över 
Försvarsunderrättelsedomstolen enligt den nya säkerhetskyddsför-
ordningen. Vi menar att det är lämpligt att Försvarsmakten även i 
fortsättningen har kvar detta ansvar. Säkerhetspolisens ansvar för 
tillsyn över domstolarna bör därför inte avse domstolar under Försvars-
departementet. 

Det finns också stora skyddsvärden hos ett begränsat antal myn-
digheter som ansvarar för system som i princip berör hela Sveriges 
befolkning. Framför allt handlar det om folkbokföring, socialför-
säkring och beskattning. Utöver att myndigheterna i sig har höga 
skyddsvärden är andra vitala samhällsfunktioner beroende av att upp-
gifterna i deras system är tillgängliga och riktiga (jfr prop. 2017/18:89 
s. 65 och 66 och SOU 2015:25 s. 301). I denna kategori finns enligt 
vår bedömning Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyn-
digheten. Vi anser vidare att det är motiverat att låta Säkerhets-
polisen ha tillsynsansvar över Statens servicecenter eftersom den 
myndigheten levererar löne- och ekonomiadministrativa tjänster till 
över 150 svenska myndigheter. De uppgifter som ackumulerats lik-
som de beroenden som skapats till Statens servicecenters tjänster 
talar för att det finns betydande skyddsvärden i verksamheten. 

Höga skyddsvärden finns också hos myndigheter som ansvarar 
för att det råder finansiell stabilitet i samhället. Enligt Riksbankens 
definition handlar finansiell stabilitet om att upprätthålla tre grund-
läggande funktioner – förmedling av betalningar, omvandling av 
sparande till finansiering och riskhantering – och att systemet har 
motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner.4 An-
svaret för att främja finansiell stabilitet delas mellan Finansdeparte-
mentet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgäldskontoret.5 
Med hänsyn till de höga skyddsvärdena bedömer vi att Säkerhets-
polisen bör ha kvar ansvaret för tillsyn över Riksgäldskontoret och 
Finansinspektionen. Något utrymme för att utöva tillsyn över Riks-
banken finns inte eftersom Riksbanken är en myndighet under riks-
dagen som inte omfattas av gamla eller nya säkerhetsskyddslagen.6  
                                                                                                                                                          
4 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet (2016:2). 
5 Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/artiklar/2015/02/ansvar-for-finansiell-stabilitet/ 
i dess lydelse den 24 oktober 2018. 
6 För Riksbanken gäller lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter. 
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Det bedrivs vidare verksamhet med höga skyddsvärden i fastig-
heter som förvaltas av Statens fastighetsverk och på fastigheter där 
Statens fastighetsverk utför ny- och ombyggnation. Främst gäller 
det regeringsbyggnader och ambassader. Vår bedömning är därför 
att det är nödvändigt att låta Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen 
utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos Statens fastighetsverk. Ovan 
föreslår vi att Försvarsmakten har kvar ansvaret för tillsyn över 
Fortifikationsverket, som enligt 1 och 3 §§ förordningen (2007:758) 
med instruktion för Fortifikationsverket bl.a. förvaltar fastigheter 
avsedda för försvarsändamål och bistår Försvarsmakten i lokalförsörj-
ningsfrågor. Såvitt vi kunnat utröna bedrivs ingen militär verksamhet 
på de fastigheter som Statens fastighetsverk förvaltar och där myndig-
heten utför ny- och ombyggnation (SOU 2013:61 s. 162 och 163). 
Med hänsyn till det bör tillsynen över Statens fastighetsverk lämp-
ligen vara kvar hos Säkerhetspolisen.  

En myndighet som har höga skyddsvärden och som anknyter till 
både Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens verksamhet är Inspek-
tionen för strategiska produkter (ISP). ISP är bl.a. tillstånds- och 
tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med 
dubbla användningsområden samt nationell myndighet för kemva-
penkonventionen.7 Enligt vår mening handhar ISP så höga skydds-
värden att tillsynen över verksamheten bör anförtros Försvarsmakten 
eller Säkerhetspolisen. Eftersom Säkerhetspolisen enligt 3 § första 
stycket 6 förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhets-
polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig 
verksamhet samt utreda och beivra brott som rör krigsmateriel och 
produkter med dubbla användningsområden bedömer vi att Säker-
hetspolisen är en lämplig tillsynsmyndighet för ISP. 

MSB har enligt 1 och 3 §§ förordningen (2008:1002) med instruk-
tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvar för 
frågor om civilt försvar i den utsträckning någon annan myndighet 
inte har ansvaret samt ansvar för att företräda det civila försvaret på 
central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila 
och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer 
av särskilda föreskrifter. Ur ett säkerhetsskyddsperspektiv kan vi sär-
skilt notera att det civila försvaret är en central del av säkerhets-
skyddslagens skyddsområde tillsammans med det militära försvaret 

                                                                                                                                                          
7 Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och använd-
ning av kemiska vapen samt om deras förstöring.  
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(prop. 2017/18:89 s. 41). Därtill har MSB, enligt myndighetens in-
struktion, i uppdrag att stödja och samordna arbetet med samhällets 
informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutveck-
lingen inom området. MSB svarar för att Sverige har en nationell funk-
tion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och 
hantera it-incidenter. Arbetet sker genom CERT-verksamheten 
(Computer Emergency Response Team) som har benämningen CERT-
SE. Till CERT-SE:s uppgifter hör bl.a. att agera skyndsamt vid in-
träffade incidenter genom att sprida information, vid behov arbeta 
med samordning av åtgärder, medverka i arbetet med att avhjälpa 
eller lindra effekter av det inträffade och att samverka med myndig-
heter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet. 
MSB är vidare nationell kontaktpunkt för säkerhet i nätverk och 
informationssystem enligt NIS-lagen. Sammantaget gör vi bedöm-
ningen att MSB:s verksamhet inrymmer så höga skyddsvärden att 
verksamheten bör stå under Försvarsmaktens eller Säkerhetspolisens 
tillsyn. Eftersom det är fråga om verksamhet av i huvudsak civil 
karaktär bedömer vi att Säkerhetspolisen bör få ansvaret för tillsyn.  

Lantmäteriet har en viktig roll när det gäller skyddet av geografisk 
information som är av betydelse för totalförsvaret. Enligt vår mening 
är det fråga om mycket höga skyddsvärden, särskilt när det gäller 
uppgifter om skyddsobjekt. Ansvaret för tillsyn över Lantmäteriet 
bör därför ankomma på Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen. Mot 
bakgrund av att Lantmäteriet är en civil myndighet bedömer vi att 
Säkerhetspolisen bör få ansvaret för tillsynen över myndigheten.  

Vi kan vidare konstatera att de myndigheter som enligt våra för-
slag i det följande får ansvar för att utöva tillsyn kommer att få till-
gång till säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassifi-
cerade uppgifter i stor omfattning. Dessutom har flera av dem höga 
skyddsvärden i sin ursprungliga verksamhet. Mot den bakgrunden 
bedömer vi att de föreslagna tillsynsmyndigheterna kommer att han-
tera så höga skyddsvärden att tillsynen över dem bör utövas av Säker-
hetspolisen eller Försvarsmakten.  

Eftersom Försvarets materielverk är en myndighet under Försvars-
departementet bör myndigheten som redan förslagits stå under tillsyn 
av Försvarsmakten. Övriga föreslagna tillsynsmyndigheter är Affärs-
verket svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, 
Finansinspektionen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndig-
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heten och länsstyrelserna i Stockholms län, Skåne län, Västra Göta-
lands län och Norrbottens län. Eftersom det är fråga om myndig-
heter med civil inriktning8 bör de stå under tillsyn av Säkerhetspolisen.  

Ovanstående förslag innebär att antalet tillsynsobjekt under 
Säkerhetspolisen minskar rejält men att Säkerhetspolisen fortfar-
ande har fler tillsynsobjekt än Försvarsmakten. Utgångspunkten för 
våra överväganden har som ovan nämnts varit att Försvarsmaktens 
och Säkerhetspolisens resurser i första hand bör användas för tillsyn 
över de allra mest skyddsvärda verksamheterna. Att flertalet av de 
mest skyddsvärda verksamheterna ligger utanför det militära om-
rådet får den följden att de föreslås stå under tillsyn av Säkerhets-
polisen. Att dessa verksamheter har den mest lämpade tillsynsmyn-
digheten är enligt vår mening överordnat att försöka uppnå en jämn 
fördelning mellan Försvarsmakten och Säkerhetspolisens tillsyns-
ansvar. Fördelningen mellan myndigheterna påverkar dock hur re-
surserna bör fördelas, vilket vi återkommer till i konsekvensanalysen 
(se kapitel 11). 

Försvarsmateriel 

Inom försvarsindustrin finns ett antal enskilda verksamhetsutövare 
som är viktiga för det militära försvarets förmåga att utföra sitt uppdrag. 
Det rör sig till exempel om forskning, utveckling och produktion av 
försvarsmateriel (se prop. 2017/18:89 s. 44). Försvarsindustrin är alltså 
ett område där det typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet 
med betydande skyddsvärden. 

I den nya säkerhetsskyddsförordningen finns inget särskilt utpekat 
tillsynsansvar över enskilda verksamhetsutövare i försvarsindustrin. 
Det innebär att det är länsstyrelsen i det län där verksamhetsutövaren 
har sitt säte som är ansvarig för tillsyn. Eftersom försvarsindustrin 
är mycket forsknings- och utvecklingsintensiv bedömer vi att det 
inte är lämpligt att tillsynsansvaret är placerat hos länsstyrelserna, 
som inte kan förväntas ha sådan specifik kompetens. Vår kartlägg-
ning visar dessutom att länsstyrelserna i princip inte har genomfört 
någon tillsyn. Vi bedömer med hänsyn till detta att någon annan 
myndighet bör ha tillsynsansvaret.  

                                                                                                                                                          
8 Se t.ex. 3 § 8 förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion om ansvaret för det civila 
försvaret. 
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Tillsynsområdet behöver definieras och avgränsas i förhållande 
till andra enskilda verksamhetsutövare. Det som är kännetecknande 
för de aktuella verksamheterna är att det är fråga om forskning, 
utveckling eller produktion av försvarsmateriel i någon form. Enligt 
vår bedömning inryms också tjänster som är relaterade till försvars-
materiel. Vi anser därför att begreppet försvarsmateriel är tillräckligt 
precist för att täcka det tillsynsområde det är fråga om.  

Nästa fråga är vilken myndighet som bör ta över ansvaret för till-
syn över området försvarsmateriel från länsstyrelserna. Som nämnts 
ovan har Försvarsmakten hög sak- och tillsynskompetens inom 
området försvarsmateriel. Att utöka Försvarsmaktens tillsynsansvar 
till att omfatta enskilda verksamhetsutövare skulle innebära en bety-
dande ökning av antalet tillsynsobjekt och är inte i linje med utred-
ningens utgångspunkt att myndighetens resurser bara ska användas 
för de allra mest skyddsvärda verksamheterna och det ansvar som 
Försvarsmakten föreslås få som samordningsmyndighet.  

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) sorterar under Försvars-
departementet och har bl.a. till uppgift att bedriva forskning, metod- 
och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret (1 § 
förordningen [2007:861] med instruktion för Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut). Försvarsmakten är en av FOI:s uppdragsgivare och 
FOI har medverkat med expertstöd i utvecklingen av Gripen-systemet 
och annan försvarsmateriel.9  

Försvarets materielverk är en annan myndighet med hög sak-
kompetens på området. Försvarets materielverk har i uppgift att 
upphandla byggentreprenader, varor och tjänster samt tillhandahålla 
logistiktjänster på uppdrag av Försvarsmakten (1 § förordningen 
[2007:854] med instruktion för Försvarets materielverk). Som en följd 
kontrollerar Försvarets materielverk säkerhetsskyddet hos ett stort 
antal leverantörer som myndigheten har tecknat säkerhetsskydds-
avtal med i egenskap av avtalsslutande myndighet. Försvarets mate-
rielverk har därmed god kännedom om verksamheterna på området 
liksom betydande erfarenhet av kontroll av säkerhetsskydd. Mot den 
bakgrunden bedömer vi att Försvarets materielverk ligger närmast 
till hands för uppdraget att utöva tillsyn över enskilda verksamhets-
utövare inom området försvarsmateriel.  

                                                                                                                                                          
9 FOI:s hemsida https://www.foi.se/kunder--partners/foi-och-forsvaret.html i dess lydelse 
den 24 oktober 2018. 
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Den föreslagna rollen innebär att Försvarets materielverk kom-
mer att uppträda både som avtalsslutande myndighet och som till-
synsmyndighet i förhållande till samma verksamhetsutövare. De frågor 
som kan uppstå i en sådan situation utvecklas närmare i avsnitt 8.7.5.  

Området finansiella företag  

I propositionen Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – 
ny säkerhetsskyddslag (prop. 2017/18:89) nämns finansiella tjänster 
som exempel på verksamheter som kan röra Sveriges säkerhet (s. 44). 
Skadekonsekvenserna kan exempelvis bestå av störningar eller bort-
fall av tjänster som är nödvändiga för samhällets funktionalitet ur ett 
nationellt perspektiv. Det centrala finans- och betalningssystemet är 
exempel på finansiella tjänster som kan utgöra skyddsvärda intressen 
(jfr SOU 2015:25 s. 300). Finansiella tjänster är därmed ett område 
där det typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet. 

I den nya säkerhetsskyddsförordningen finns inget särskilt ut-
pekat tillsynsansvar över enskilda verksamhetsutövare som verkar 
inom området finansiella tjänster. Det innebär att ansvaret för tillsyn 
över verksamhetsutövare inom området finansiella tjänster ligger på 
länsstyrelserna. Som vi tidigare nämnt visar vår kartläggning att 
länsstyrelserna i princip inte har genomfört någon tillsyn. Vi kan också 
konstatera att verksamheter på det finansiella området ofta är om-
fattande och komplicerade och att tillsynsobjekten som regel är 
resursstarka och har en hög egen kompetens.10 Vi bedömer mot den 
bakgrunden att det är lämpligt att länsstyrelserna frigörs från till-
synsansvaret på det finansiella området och att en myndighet får ett 
utpekat ansvar för tillsyn över området.  

Frågan är härefter hur tillsynsområdet bör ringas in. Ett begrepp 
som används i författning är finansiella företag. I begreppet ingår för-
säkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, börser, 
clearingorganisationer, värdepapperscentraler och vissa förvaltare en-
ligt vad som närmare anges i 2 § första stycket 3 lagen (2000:35) om 
byte av redovisningsvaluta i finansiella företag. Begreppet finansiella 
företag är dock inte heltäckande eftersom utländska företag som be-
driver sådan verksamhet i Sverige inte omfattas om de inte är regi-
strerade hos Finansinspektionen. Som exempel kan nämnas Nordea 

                                                                                                                                                          
10 Statskontorets rapport Tänk till om tillsynen s. 71. 
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Bank som är Sveriges största bank men inte utgör ett finansiellt före-
tag enligt lagen om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag 
eftersom det är en filial till moderbolaget i Finland.11 Detsamma 
gäller för Danske Bank. Enligt vår bedömning är det rimligt att av-
gränsa tillsynsområdet till den typ av verksamhet som ryms inom 
begreppet finansiella företag, dock utan något krav på att verksam-
heten ska vara föremål för registrering, tillstånd eller liknande. Vi före-
slår därför att tillsynsområdet definieras som finansiella företag och 
motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige.  

Härefter uppkommer frågan om vilken myndighet som bör få an-
svar för tillsyn över det nu diskuterade området. Finansinspektionen 
är den myndighet som har ansvar för att övervaka finansmarknaden 
och har i den egenskapen befogenhet att utöva tillsyn och besluta 
om sanktioner. Finansinspektionen är också tillsynsmyndighet enligt 
förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för vissa till-
handahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster för sek-
torerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur.  

Utifrån Finansinspektionens nuvarande uppdrag och vad som fram-
kommit under utredningens arbete är vår bedömning att det vid Finans-
inspektionen finns hög sak- och tillsynskompetens på området. Vi 
bedömer därför att Finansinspektionen är en lämplig myndighet att 
överta länsstyrelsernas tillsynsansvar över finansiella tjänster.  

Området kärnteknisk verksamhet 

Kärnteknisk verksamhet kan ha stor skadegenererande effekt med 
skadekonsekvenser över lång tid och över långa avstånd. Kärn-
teknisk verksamhet i form av kärnkraftverk har också stor betydelse 
för en fungerande energiförsörjning. Det är alltså fråga om verksam-
heter med mycket höga skyddsvärden. 

Det finns omfattande reglering om kärnteknisk verksamhet men 
enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen finns inget särskilt utpekat 
tillsynsansvar över sådan verksamhet. Eftersom Affärsverket svenska 
kraftnät har ansvar för tillsyn över elförsörjningsverksamhet utövar 
myndigheten dock tillsyn över kärnkraftverken ur ett elförsörjnings-
perspektiv. Tillsynsansvaret för övriga kärntekniska anläggningar, alltså 
de som inte är en del av elförsörjningen, är länsstyrelsernas eftersom 

                                                                                                                                                          
11 Svenska bankföreningen (2017), Bankerna i Sverige s. 8.  
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det är fråga om verksamhet som ligger utanför övriga tillsynsmyndig-
heters ansvarsområden. 

Vår bedömning är att den nuvarande ordningen för tillsyn över 
kärnteknisk verksamhet inte är ändamålsenlig. Det grundar vi i första 
hand på att tillsyn över kärntekniska anläggningar förutsätter djup 
och ingående specialistkompetens om denna komplexa verksamhet. 
Utifrån Affärsverket svenska kraftnäts och länsstyrelsernas författ-
ningsreglerade uppdrag kan det inte förväntas att de har sådan specia-
listkompetens. En annan aspekt som talar för att den nuvarande ord-
ningen inte är ändamålsenlig är att tillsynsansvaret över kärnteknisk 
verksamhet är fördelat mellan flera myndigheter. Det innebär att flera 
myndigheter kan komma att utöva tillsyn över samma område. Vi an-
ser att det inte är effektivt och att det dessutom ökar risken för att 
tillsynen inte bedrivs på ett enhetligt sätt och att tillsynsobjekt ut-
sätts för oförenliga krav.  

Ett alternativ till den nuvarande ordningen är att tillsynen över all 
kärnteknisk verksamhet hålls samman i en myndighet. Inte minst verk-
samhetens komplexitet och särart talar för en sådan lösning. Redan 
i dag är i princip all kärnteknisk verksamhet underkastad detaljerade 
krav enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Strålsäker-
hetsmyndigheten har ansvaret för att meddela föreskrifter, pröva 
tillstånd och bedriva tillsyn enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. 
Vi ser inga tungt vägande skäl för att tillsyn över kärnteknisk verk-
samhet ska hanteras på annat sätt när det gäller säkerhetsskydd. 
I stället bedömer vi att det finns stora samordningsvinster med att 
en och samma myndighet har det samlade ansvaret för tillsyn över 
kärnteknisk verksamhet. Vi noterar också att det internationella atom-
energiorganet IAEA har rekommenderat den svenska regeringen att 
se över säkerhetsskyddslagstiftningen och överväga om Strålsäker-
hetsmyndigheten bör få ansvar för tillsyn över all kärnteknisk verk-
samhet.12 

Affärsverket svenska kraftnät har till utredningen invänt mot att 
ändra den nuvarande ordningen och har framfört att en delning av 
säkerhetsskyddsarbetet inom elförsörjningen inte bidrar till ett homo-
gent säkerhetsskydd. Myndigheten har också framfört att det varken 

                                                                                                                                                          
12 IAEA (2011), International physical protection advisory service (IPPAS), Mission report: 
Sweden s. 60. 
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är optimalt eller oproblematiskt att företagen som äger kärnkraft-
verken ska behöva följa olika säkerhetsskyddsinstruktioner för olika 
produktionskällor.  

En av våra utgångspunkter har varit att det bör finnas en utpekad 
tillsynsmyndighet inom varje område där det typiskt sett bedrivs säker-
hetskänslig verksamhet, vilket inte är fallet när det gäller kärnteknisk 
verksamhet enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen. Att införa 
en utpekad tillsynsmyndighet inom varje område där det typiskt sett 
bedrivs säkerhetskänslig verksamhet kommer oundvikligen att inne-
bära att olika former av säkerhetskänsliga verksamheter överlappar, 
vilket vi utvecklar nedan under rubriken Aktörer som verkar på flera 
områden. I det här fallet är det fråga om att den kärntekniska verk-
samhet som bedrivs vid kärnkraftverken också är en central del i elför-
sörjningen. Med tanke på den kärntekniska verksamhetens särart och 
höga skyddsvärden anser vi att det är befogat att tillsynen på detta 
område hålls samman och bedrivs av en myndighet med sakkunskap 
på området. Eftersom vi bedömer att elförsörjningen är mindre homo-
gen anser vi att motsvarande argument inte väger lika tungt för att 
hålla samman elförsörjningen inom säkerhetsskyddet.  

Vi bedömer att Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som 
bör få ansvar för tillsyn av säkerhetsskyddet för kärnteknisk verksam-
het. Strålsäkerhetsmyndigheten är som ovan nämnts den myndighet 
som övervakar efterlevnaden av lagen om kärnteknisk verksamhet 
och har redan i dag mycket god kännedom om relevanta förhåll-
anden vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Därtill har myn-
digheten lång erfarenhet av tillsyn och sanktioner. Konsekvensen av 
vårt föreslag är att Affärsverket svenska kraftnät frigörs från tillsyns-
ansvaret för kärnkraftverken och att länsstyrelserna frigörs från till-
synsansvaret för övriga kärntekniska anläggningar. 

Eftersom området kärnteknisk verksamhet är väl avgränsat och 
tydligt reglerat i både i svensk lagstiftning och i internationella över-
enskommelser bör begreppet också användas för att definiera vad 
detta tillsynsansvar omfattar.  
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Energi- och elförsörjningsområdet  

Energiförsörjning har en central roll bland skyddsvärda funktioner 
eftersom så gott som alla verksamheter är beroende av energi för att 
fungera. Elektricitet har en särställning inom energiförsörjningen då 
avbrott i elförsörjningen kan medföra allvarliga skadekonsekvenser 
på många andra områden, till exempel i elektroniska kommunika-
tionsnät och centrala betalningssystem (se prop. 2017/18:89 s. 44). 
Det står alltså klart att elförsörjning är ett område där det typiskt 
sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet.  

Enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen har Affärsverket sven-
ska kraftnät ett utpekat ansvar för tillsyn över elförsörjningsverksam-
het. Det är enligt vår bedömning lämpligt att Affärsverket svenska 
kraftnät har kvar det ansvaret. Myndighetens uppdrag är bland annat 
att förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och 
miljöanpassat kraftöverföringssystem och att svara för tillsyn i frågor 
om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet (se 1 och 3 §§ förord-
ningen [2007:1119] med instruktion för Affärsverket svenska kraft-
nät). De uppdragen medför att myndigheten har både sak- och till-
synskompetens inom området som även i fortsättningen bör utnyttjas.  

I våra direktiv uppmärksammas att det under remissbehandlingen 
av betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) framförts 
att det bör införas ett särskilt tillsynsansvar över fjärrvärme-, natur-
gas-, olje- och drivmedelsförsörjning och att ansvaret bör ligga hos 
Statens energimyndighet.  

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningsformen i central-
orterna i cirka 250 av landets 290 kommuner och finns i ytterligare 
drygt 20 kommuner. Fjärrvärmesystemen är ofta lokala men sträcker 
sig i några fall över kommungränserna.13 Statens energimyndighet 
har i sitt remissyttrande över SOU 2015:25 framfört att fjärrvärme-
försörjningen har ett skyddsvärde eftersom ett längre värmeavbrott, 
särskilt i storstäderna, blir så omfattande att det innebär allvarliga 
nationella konsekvenser. I remissyttrandet framförs också att bero-
endet av olja och drivmedel är omfattande och att stora konsekven-
ser kan uppstå inom ett fåtal dygn vid uteblivna leveranser. Som 
exempel pekas på att samhällsviktig verksamhet vid elavbrott till stor 
del är beroende av fungerande reservkraft som drivs av oljeprodukter. 
I remissyttrandet framförs vidare att avbrott i naturgasförsörjningen 

                                                                                                                                                          
13 Energimyndighetens rapport Risken för avbrott i fjärrvärme (ER 2016:03) s. 11. 
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kan medföra allvarliga nationella konsekvenser, bland annat efter-
som naturgas är grunden för större delen av fjärrvärmeproduktionen 
i flera av landets största städer.14  

Med hänsyn till det anförda bedömer vi att även fjärrvärme-, 
naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning är områden där det typiskt 
sett kan bedrivas säkerhetskänslig verksamhet och som därför bör ha 
en utpekad tillsynsmyndighet. Den bedömningen grundar vi på de 
synpunkter som Statens energimyndighet framfört i remissyttrandet 
ovan. Vi väger också in att det finns många inbördes beroenden mellan 
energislagen samt mellan energislagen och andra verksamhetsom-
råden, såsom transportsektorns beroende av drivmedelsförsörjning 
för att kunna klara av skyddsvärda transporter på land, till sjöss eller 
i luften. Vi noterar också att det finns höga skyddsvärden i den 
infrastruktur och de system som används vid försörjning av de olika 
energislagen. Mot den bakgrunden föreslår vi att det införs ett ut-
pekat tillsynsansvar för fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedels-
försörjning.  

Frågan är därefter vilken myndighet som bör få ett sådant tillsyns-
ansvar. Ett alternativ är att Affärsverket svenska kraftnät, som i dag 
har ansvar för tillsyn över elförsörjningsverksamhet, får ansvar för 
tillsyn över hela energiområdet. Att hålla samman tillsynen över energi-
området i en myndighet kan ge samordningsvinster och en bättre 
möjlighet att överblicka området. Affärsverket svenska kraftnäts upp-
drag inom energiområdet är dock som ovan nämnts framför allt 
inriktat på försörjning av elektricitet, vilket talar emot att uppdraget ska 
gälla hela området. Ett annat alternativ är Statens energimyndighet, 
som har till uppgift att utveckla och samordna samhällets krisbered-
skap inom energiberedskapsområdet och verka för försörjningstrygg-
het.15 Vidare har myndigheten särskilda uppgifter inom samverkansom-
rådena teknisk infrastruktur och transporter enligt förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap. Statens energimyndighet har också 
ansvar för tillsyn över beredskapslagring av olja och har författnings-
reglerade uppgifter för fjärrvärme, naturgas och drivmedel.16 Ovan-
stående leder oss till bedömningen att Statens energimyndighet är 

                                                                                                                                                          
14 Energimyndighetens beslut med diarienummer 2015-3788.  
15 1 och 2 §§ 13 förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet.  
16 Förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet, förordningen (2012:275) 
om trygg naturgasförsörjning och förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja.  
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den myndighet som har den mest relevanta sak- och tillsynskom-
petensen på området. Vi föreslår därför att Statens energimyndighet 
får ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare inom verk-
samhetsområdena fjärrvärme-, naturgas- samt olje- och drivmedels-
försörjning.  

Området dammanläggningar 

En fråga med nära anknytning till energiområdet är dammanlägg-
ningar. I propositionen Dammsäkerhet anförde regeringen bl.a. följ-
ande (prop. 2013/14:38 s. 12–14).  

I Sverige finns uppskattningsvis 10 000 dammar av varierande storlek 
och ålder. Flertalet av dessa dammar används inte för någon form av 
vattenutnyttjande men kan ha stort kulturhistoriskt värde. Cirka 
190 dammar är vattenkraftdammar, som har en största höjd från grund-
läggningsnivån till krönet på 15 meter eller mer. […] Utöver de höga 
vattenkraftdammarna finns det i landet cirka 15 gruvdammar som är att 
beteckna som höga dammar. […] Med dammhaveri menas att dammen 
inte förmår hålla tillbaka det uppdämda vattnet utan det sker en okon-
trollerad utströmning av det uppdämda vattnet från magasinet. […] 
Konsekvenserna av ett dammhaveri kan variera starkt och beror främst 
på volymen hos den uppdämda vattenmängden, dammens höjd och 
längd samt beskaffenheten hos området nedanför dammen, dvs. det 
område som blir översvämmat till följd av dammhaveriet. […] Ett 
dammhaveri i en damm belägen högt upp i ett vattendrag med stor 
uppdämd volym i magasinet kan alltså få stora konsekvenser och 
översvämningsområdet kan sträcka sig ända ner till havet. Under olyck-
liga omständigheter får man räkna med att tusentals personer kan 
omkomma och att materiella skador för tiotals miljarder kronor kan 
uppstå. I vissa fall kan ett sådant dammhaveri leda till att infrastrukturen 
längs en hel älvdal slås ut på ett långvarigt och omfattande sätt. Viktiga 
samhällsfunktioner kan således slås ut eller allvarligt störas i hela eller 
stora delar av landet till följd av ett dammhaveri. Det gäller främst elför-
sörjningen och transporter på väg- och järnvägsnätet.  

Vår bedömning är att dammanläggningar är ett område där det typiskt 
sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet. Det grundar vi dels på vad 
som uttalades i propositionen ovan, dels på den omständigheten att 
cirka 25 dammanläggningar är aktuella för klassificering i den högsta 
dammsäkerhetsklassen eftersom regeringen har bedömt att ett haveri 
vid någon av dem kan få så allvarliga konsekvenser att det leder till 
en nationell kris (prop. 2013/14:38 s. 24 och 41).  
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Frågan är då hur ansvaret för tillsyn över dammanläggningar ser ut 
enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen. Flera av de dammanlägg-
ningar som är aktuella för klassificering i den högsta dammsäkerhets-
klassen är vattenkraftsdammar som producerar el (prop. 2013/14:38 
s. 24). Det innebär att Affärsverket svenska kraftnät får anses ha 
ansvar för tillsyn över de anläggningarna när det gäller elförsörjningen. 
Affärsverket svenska kraftnät har dock framfört till oss att myndig-
hetens tillsynsansvar enbart gäller för komponenter som rör elför-
sörjningen men inte för dammanläggningarna i sin helhet och att 
ansvaret i förhållande till länsstyrelserna är otydligt.  

Att Affärsverket svenska kraftnäts tillsynsansvar enligt nya säker-
hetsskyddsförordningen bara gäller elförsörjningen innebär enligt 
vår uppfattning dels att myndighetens kontroller av säkerhetsskyddet 
av vattenkraftsdammar inskränks, dels att länsstyrelserna har ansvar 
för säkerhetsskyddet i övriga avseenden vid dessa dammar. Tillsyns-
ansvaret för de dammanläggningar som inte är en del av elförsörj-
ningen ligger däremot i sin helhet på länsstyrelserna. 

Vi ser flera nackdelar med denna ordning. För det första kan det 
innebära att en och samma verksamhetsutövare blir föremål för till-
syn från fler än en tillsynsmyndighet, vilket kan bli onödigt kost-
nadsdrivande och medföra risk för oförenliga krav. För det andra 
noterar vi att olika typer av dammar kommer att ha olika tillsyns-
myndigheter. Slutligen ser vi risker med att Affärsverket svenska 
kraftnäts tillsynsansvar över dammarna inte omfattar den säkerhets-
känsliga verksamheten i sin helhet. Det begränsade tillsynsansvaret 
skulle exempelvis kunna medföra att Affärsverket svenska kraftnät 
inte kontrollerar säkerhetsskyddet när det gäller driftsystem och andra 
aspekter som inte bedöms vara en del av elförsörjningen. Just fel-
aktig drift är en faktor som har påtalats när det gäller dammsäkerhet 
(se prop. 2013/14:38 s. 15). Samtliga nackdelar som vi nu har påtalat 
har sin grund i att Affärsverket svenska kraftnäts tillsynsansvar är 
begränsat till elförsörjningsverksamhet. Vi bedömer att den mest 
lämpliga lösning som står till buds är att införa ett särskilt utpekat 
tillsynsansvar över dammanläggningar.  

Vi kommer härefter att behandla frågan om vilken myndighet som 
bör ha ansvar för tillsyn över säkerhetsskyddet vid dammanlägg-
ningar. I dag har Affärsverket svenska kraftnät i uppgift att lämna till-
synsvägledning till länsstyrelserna i frågor om dammsäkerhet (se 
3 kap. 3 § miljötillsynsförordningen och 11 kap. miljöbalken). Med 
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tillsynsvägledning avses utvärdering, uppföljning och samordning av 
operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndig-
heterna (se 1 kap. 3 § miljötillsynsförordningen). Det är länsstyrelserna 
som utövar den faktiska tillsynen över dammar (se 2 kap. 19 § 3 och 
29 § första stycket 2 miljötillsynsförordningen). 

Det som talar för att länsstyrelserna bör få ansvar för tillsyn över 
säkerhetsskyddet vid dammanläggningar är att de redan i dag bedriver 
tillsyn över dammar enligt miljötillsynsförordningen. Därmed har 
länsstyrelserna upparbetat en viss sak- och tillsynskompetens på 
området. Vad som enligt vår bedömning talar emot ett sådant ansvar 
är att det torde vara ett mycket begränsat antal dammanläggningar 
som har betydelse för Sveriges säkerhet och därmed omfattas av 
säkerhetsskyddslagen samt att dammanläggningar av sådan karaktär 
är utspridda över sju olika län (prop. 2013/14:38 s. 24). Därmed kan 
man förvänta sig att samordningsvinsterna blir få i jämförelse med 
att placera ansvaret vid en enda myndighet. 

Ett alternativ är att Affärsverket svenska kraftnät får ansvar för 
tillsynen över samtliga dammanläggningar där det bedrivs säkerhets-
känslig verksamhet. Utöver uppgiften att svara för tillsynsvägled-
ning mot länsstyrelserna i fråga om dammsäkerhet ska myndigheten 
enligt dess instruktion främja dammsäkerhet och verka för att riskerna 
för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga 
flöden i reglerade vattendrag minskar (se 3 § 7 och 5 § 2 förordningen 
med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät). Att Affärs-
verket svenska kraftnät redan i dag har en form av övergripande an-
svar för dammsäkerhet i Sverige talar enligt vår bedömning för att 
myndigheten bör få ansvar för tillsynen över säkerhetsskyddet vid 
landets samtliga dammanläggningar. Vår kartläggning visar dessutom 
att Affärsverket svenska kraftnät bedriver ett systematiskt, om än 
begränsat, tillsynsarbete över säkerhetsskyddet inom elförsörjningen. 
Mot den bakgrunden bedömer vi att övervägande skäl talar för att 
Affärsverket svenska kraftnät bör få ansvar för tillsyn över området 
dammanläggningar. 
  

422



Tillsyn SOU 2018:82 

380 

Transportområdet 

Inom området transporter finns skyddsvärden inom de olika färd-
medlen, de viktiga styrsystemen och den infrastruktur som behövs 
för transporterna (SOU 2015:25 s. 301). Det ligger enligt vår upp-
fattning nära till hands att antagonistiska handlingar mot exempelvis 
centrala knutpunkter i transportinfrastrukturen eller styrsystem myck-
et snabbt kan få nationella konsekvenser. Vi bedömer därmed att det 
typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet inom transportom-
rådet. Vi ser att störning eller bortfall inom trafikslagen luftfart, 
vägtrafik, sjöfart och järnväg skulle kunna medföra skadekonsekvenser 
på nationell nivå. 

Tillsyn över enskilda verksamhetsutövare 

Enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen har Transportstyrelsen 
ansvar för tillsyn när det gäller enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst för 
militär luftfart och verksamhet som i övrigt är av betydelse för luft-
fartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. Ovan har vi kommit till 
slutsatsen att det typiskt sett även bedrivs säkerhetskänslig verk-
samhet inom trafikslagen vägtrafik och järnväg. Eftersom det inte finns 
något särskilt utpekat tillsynsansvar för enskilda verksamhetsutövare 
inom trafikslagen vägtrafik och järnväg är det i dag länsstyrelserna 
som har ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare inom de 
trafikslagen.  

Den nuvarande ansvarsfördelningen inom transportområdet är 
inte i linje med vår utgångspunkt att det bör det finnas en utpekad 
tillsynsmyndighet inom varje område där det typiskt sett bedrivs 
säkerhetskänslig verksamhet. Vi ser inte att det finns skäl för att just 
inom transportområdet dela upp tillsynsansvaret. Tvärt om ser vi 
stora fördelar med att hålla samman samtliga trafikslag inom ett till-
synsområde, inte minst för att trafikslagen har ömsesidiga bero-
enden och kan sägas vara en del av samma transportsystem. Mot den 
bakgrunden anser vi det lämpligt att hålla samman tillsynen över hela 
transportområdet. 
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Transportstyrelsen är den myndighet som har till huvuduppgift att 
svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transport-
området (1 § förordningen [2008:1300] med instruktion för Transport-
styrelsen). Vår kartläggning visar förvisso att Tranportstyrelsen inte 
har bedrivit någon tillsyn enligt den gamla säkerhetsskyddsförord-
ningen eftersom myndigheten inte uppfattat att den haft ett sådant 
uppdrag. Samtidigt kan vi konstatera att Tranportstyrelsen har 
författningsreglerade tillsynsuppdrag inom bland annat hamnskydd, 
sjöfartsskydd, luftfart och järnväg samt att myndigheten genomför 
ett stort antal tillsynsaktiviteter per år utanför säkerhetsskydds-
området (se 3 § förordningen [2006:1213] om hamnskydd, 4 § för-
ordningen [2004:283] om sjöfartsskydd, 12 kap. 1 § luftfartsförord-
ningen [2010:770] och 1 kap. 2 § järnvägsförordningen [2004:526]). 
Transportstyrelsen är enligt vår bedömning den myndighet som har 
den mest relevanta områdes- och tillsynskompetensen för att bedriva 
tillsyn över säkerhetsskyddet på transportområdet. Vi föreslår 
därför att Transportstyrelsen får ansvar för tillsyn över enskilda 
verksamhetsutövare inom de trafikslag där vi bedömer att det typiskt 
sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet, nämligen civil luftfart, 
vägtrafik, sjöfart och järnväg. Förutom att denna definition av tillsyns-
området inrymmer vägtrafik och järnväg är den alltså inte begränsad 
till luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd utan gäller respek-
tive transportslag i sin helhet.  

Tillsyn över myndigheter på transportområdet 

Nästa fråga är om det finns skäl för att låta Transportstyrelsen utöva 
tillsyn över andra myndigheter inom transportområdet, och i första 
hand Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket. Sjöfartsverket 
har ansvar för de svenska farlederna, se 2 § förordningen (2007:1161) 
med instruktion för Sjöfartsverket. Trafikverket förvaltar järnvägs-
nätet som tillhör staten, se 2 § 9 förordningen (2010:185) med instruk-
tion för Trafikverket. Luftfartsverket tillhandahåller flygtrafiktjänst 
för civil och militär luftfart, se 1 § förordningen (2010:184) med in-
struktion för Luftfartsverket.  
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Det handlar i alla tre fall om verksamheter som inrymmer viktiga 
skyddsvärden och som har nära anknytning till Transportstyrelsens 
huvuduppdrag att svara för regelgivning, tillståndsprövning och till-
syn inom transportområdet. Som vi nämnt ovan utövar Transport-
styrelsen redan i dag tillsyn inom områdena sjöfart, luftfart och 
järnväg i stor omfattning, vilket innebär att Transportstyrelsen även 
har relevant områdes- och tillsynskompetens för att bedriva tillsyn 
av säkerhetsskyddet vid Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfarts-
verket. I sammanhanget bör det framhållas att den flygtrafiktjänst 
som Luftfartsverket ansvarar för även avser militär luftfart. I grun-
den är det fråga om en och samma flygtrafiktjänst, vilket medför att 
det finns stora samordningsvinster med att hålla samman tillsynen. 
Att flygtrafiktjänsten används för både civila och militära ändamål 
innebär enligt vår bedömning inte att det skulle vara olämpligt att 
låta Transportstyrelsen tillsyn avse flygtrafiktjänsten i dess helhet.  

Transportstyrelsen är den myndighet som har till huvuduppgift 
att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom tran-
sportområdet. Det kan samtidigt noteras att Trafikverket enligt 3 a § 
förordningen med instruktion för Trafikverket har i uppdrag sam-
verka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att utveckla 
och samordna krisberedskap och planering för höjd beredskap inom 
transportområdet. Vidare är såväl Transportstyrelsen som Trafikverket 
utpekade myndigheter med särskilda ansvar inom samverkansom-
rådet transporter enligt förordningen om krisberedskap och bevak-
ningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Trafikver-
ket har alltså i någon mening ett mer långtgående ansvar när det 
gäller krisberedskap och planering för höjd beredskap samtidigt som 
Transportstyrelsen utövar tillsyn över Trafikverket i verkets roll som 
infrastrukturhållare av det statligt ägda järnvägsnätet (se 2 § 9 förord-
ningen med instruktion för Trafikverket och 2 § 1 förordningen med 
instruktion för Transportstyrelsen). Med detta sagt är vår bedöm-
ning att Transportstyrelsens omfattande tillsynsuppdrag på transport-
området medför att myndigheten mest lämpad bland myndigheterna 
på området för att utöva tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen.  

Ett alternativ till att låta Tranportstyrelsen får ansvar för tillsyn 
över Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket är att placera 
det ansvaret hos Säkerhetspolisen. Eftersom vår utgångspunkt är att 
Säkerhetspolisens resurser i första hand bör användas för tillsyn över 
de allra mest skyddsvärda verksamheterna och för det samordnande 

425



SOU 2018:82 Tillsyn 

383 

ansvar som de föreslås få, anser vi inte att Säkerhetspolisen bör få ett 
sådant ansvar.  

Nedan, under rubriken Övriga verksamhetsutövare, föreslår vi att 
länsstyrelserna får ansvar för tillsyn över myndigheter som inte sär-
skilt har pekats ut som tillsynsobjekt. Vi ser inga direkta fördelar med 
att låta länsstyrelserna utöva tillsyn över Sjöfartsverket, Trafikverket 
och Luftfartsverket. Vi kan inte se att det skulle finnas några starka 
lokala eller regionala perspektiv som talar för att placera tillsyns-
ansvaret hos länsstyrelserna.  

Vid en samlad bedömning av vad vi har framfört om behovet av 
att hålla samman tillsynen över transportområdet samt med hänsyn 
till Transportstyrelsens uppdrag och befintliga kompetens bedömer 
vi att Transportstyrelsen är den mest lämpliga tillsynsmyndigheten 
för Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket. Vi föreslår där-
för att Transportstyrelsens tillsynsansvar över säkerhetsskyddet utökas 
till att omfatta dessa myndigheter.  

Områdena elektronisk kommunikation och posttjänster 

Elektronisk kommunikation har en central roll bland skyddsvärda verk-
samheter eftersom den är en grundförutsättning för att flera säkerhets-
känsliga verksamheter ska kunna fungera. Störningar eller bortfall i 
tjänster för elektronisk kommunikation kan enligt vår bedömning 
mycket snabbt få nationella konsekvenser.  

Under remissbehandlingen av betänkandet En ny säkerhetsskydds-
lag (SOU 2015:25) framfördes att Post- och telestyrelsen även bör 
få ansvar för tillsyn över postområdet, vilket är fallet enligt den nya 
säkerhetsskyddsförordningen. Vi bedömer att detta är en lämplig ord-
ning eftersom störningar eller bortfall inom postområdet potentiellt 
kan få nationella konsekvenser. Mot den bakgrunden ser vi inte att 
det finns skäl för att föreslå ändringar när det gäller områdena elek-
tronisk kommunikation och posttjänster. 

Begreppet posttjänst är definierat i författning och beskriver 
enligt vår uppfattning väl det skyddsvärda området (se 1 kap. 2 § post-
lagen [2010:1045]). Med elektronisk kommunikation menar vi i detta 
sammanhang elektronisk infrastruktur och de tjänster genom vilka 
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denna infrastruktur tillgängliggörs. Hit hör även sådana logiska struk-
turer som internetknutpunkter, domännamnsystemet (DNS) och 
toppdomäner. 

Övriga verksamhetsutövare 

De förslag på ändringar av tillsynsstrukturen som beskrivs ovan 
omfattar inte alla typer av verksamhetsutövare som kan bli föremål 
för tillsyn. De tre kategorier av verksamhetsutövare som inte om-
fattas av förslagen är  

1. kommuner och landsting, 

2. myndigheter som inte särskilt har pekats ut, och  

3. enskilda som inte verkar på något av de områden där vi bedömer 
att det typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet.  

Enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen är det Säkerhetspolisen 
som har ansvar för tillsyn över kommuner och landsting samt alla 
myndigheter som inte hör till Försvarsmaktens ansvarsområde eller 
sorterar under riksdagen. Vi har i det föregående föreslagit att Säker-
hetspolisens tillsynsansvar ska inriktas på de allra mest skyddsvärda 
myndigheterna och att Säkerhetspolisen ska frigöras från ansvar för 
kommuner och landsting. 

En av utgångspunkterna för våra förslag om en ny tillsynsstruk-
tur har varit att det bör finnas en tillsynsmyndighet inom varje om-
råde där det typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet. Med 
det sagt kan vi konstatera att verksamheters karaktär kan förändras 
liksom deras påverkan på Sveriges säkerhet. Det innebär att det både 
nu och i framtiden sannolikt kommer att finnas verksamheter som 
omfattas av säkerhetsskyddslagen utanför de områden där vi bedömt 
att det typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet. Vi behöver 
därför även i den kommande säkerhetsskyddsförordningen samla 
ansvaret för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som inte om-
fattas av någon annan tillsynsmyndighets ansvar (kategori 3 ovan).  
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För att säkerställa att samtliga verksamheter som kan omfattas av 
den nya säkerhetsskyddslagen blir föremål för tillsyn är det alltså nöd-
vändigt att någon eller några myndigheter tilldelas ansvaret för till-
syn över verksamheterna som ryms inom kategori 1–3 ovan. I fort-
sättningen kallar vi dem för övriga verksamhetsutövare. 

Vi ser stora fördelar med att hålla samman tillsynen för övriga 
verksamhetsutövare eftersom det handlar om ett stort antal verksam-
hetsutövare varav flera har relativt stora likheter. Vi kan också kon-
statera att många av verksamheterna inom kategori 1 och 3 verkar på 
lokal eller regional nivå. En sammanhållen tillsyn över dem kan där-
för förväntas ge stora samordningsvinster. 

Tillsynsansvaret bör ligga på länsstyrelserna  

Nästa fråga är vilken eller vilka myndigheter som bör få tillsyns-
ansvaret för övriga verksamhetsutövare. I SOU 2015:25 lämnades 
förslag med innebörden att Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap skulle få ansvar för tillsyn över kommuner och landsting samt 
för enskilda verksamhetsutövare som verkar utanför övriga tillsyns-
myndigheters ansvarsområden. Flera remissinstanser framförde att 
den stödjande roll som MSB har på informationssäkerhetsområdet 
riskerar att försvagas om förslaget genomförs. Vi delar den uppfatt-
ningen och bedömer därför att MSB inte bör utöva tillsyn enligt den 
nya säkerhetsskyddslagen. 

Vi har tidigare uttalat att Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens 
resurser ska användas för de allra mest skyddsvärda verksamheterna 
och för det samordnande ansvar som de föreslås få. Försvarsmakten 
och Säkerhetspolisen är därför inte aktuella för att få tillsynsansvaret 
för övriga verksamhetsutövare. 

Enligt den gamla säkerhetsskyddsförordningen har länsstyrel-
serna ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som verkar 
utanför övriga tillsynsmyndigheters ansvarsområden. Motsvarande 
gäller enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen. Vår kartläggning 
visar att länsstyrelserna i princip inte har utfört någon tillsyn över 
säkerhetsskyddet. De enkätundersökningar som vi har genomfört visar 
dock att flera länsstyrelser har börjat eller inom kort kommer att 
påbörja arbete med tillsyn av säkerhetsskyddet. Enligt uppgift till 
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utredningen pågår det för närvarande flera regionala samarbeten som 
rör säkerhetsskydd. 

En samhällsförändring som enligt vår bedömning har betydelse 
för länsstyrelsernas roll inom säkerhetsskyddet är att planeringen 
för totalförsvaret har återupptagits, vilket närmare utvecklas i För-
svarsberedningens delrapport Motståndskraft. Inriktningen av totalför-
svaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66 
s. 40–43). Inom det civila försvaret är just länsstyrelserna viktiga 
aktörer. Som framgår av förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap är länsstyrelserna 
vid höjd beredskap högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet 
och ska därmed verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. 
Länsstyrelsen ska bland annat särskilt samordna de civila försvars-
åtgärderna samt verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas 
så att försvarsansträngningarna främjas. Av 4 § andra stycket 4 i för-
ordningen framgår också länsstyrelserna ska upprätta regionala risk- 
och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som underlag för 
egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder.  

Den återupptagna planeringen för totalförsvaret och länsstyrel-
sernas roll inom det civila försvaret medför enligt vår bedömning att 
länsstyrelserna i större omfattning kommer att bedriva arbete som 
direkt och indirekt berör regionala skyddsvärden. Det kan också 
framhållas att det finns en etablerad relation mellan länsstyrelserna 
och kommunerna när det gäller kommunala risk- och sårbarhets-
analyser, vilket enligt vår bedömning talar för att länsstyrelserna bör 
få ansvar för tillsyn över kommunerna (se 2 kap. 1 § lagen [2006:544] 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap och 4 § 4 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser [MSBFS 2015:5]). Vi konstaterar också att läns-
styrelserna redan i dag bedriver tillsyn inom ett flertal områden och 
att de därför får antas ha upparbetat en hög tillsynskompetens i 
allmänhet. Ovanstående leder oss till bedömningen att tillsynsan-
svaret för övriga verksamhetsutövare bör ligga hos länsstyrelserna.  
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Ansvaret bör dock koncentreras till fyra länsstyrelser 

Frågan är härefter om ansvaret för tillsyn för övriga verksamhets-
utövare bör placeras hos samtliga 21 länsstyrelser eller om det finns 
skäl för att koncentrera tillsynen till ett mindre antal länsstyrelser. 
Vår kartläggning visar att nästan alla länsstyrelser saknar den kompe-
tens som krävs för att genomföra tillsyn enligt säkerhetsskydds-
lagstiftningen. Samtidigt har flera av tillsynsmyndigheterna signalerat 
till utredningen att det råder brist på personal med säkerhetsskydds-
kompetens. Att bygga upp tillsynsfunktioner vid samtliga 21 läns-
styrelser medför enligt vår mening därmed omotiverat stora kost-
nader. Vi ser också att antalet tillsynsobjekt inom ett stort antal län 
är så få att det kan medföra risk för att säkerhetsskyddskompetensen 
inte upprätthålls på sikt och att kvaliteten i tillsynsarbetet inte blir 
tillräckligt hög. Vi bedömer därför att tillsynsansvaret för övriga 
verksamhetsutövare bör koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser.  

Länsstyrelsernas organisation och uppdrag har varit föremål för 
diskussion i flera utredningar. I slutbetänkandet Statens regionala 
förvaltning, förslag till angelägen reform (SOU 2012:81) föreslogs att 
länsstyrelserna skulle bli större och elva till antalet. Bland annat ut-
talades att många av dagens länsstyrelser har för liten verksamhets-
volym inom ett stort antal områden och att få ärenden motverkar en 
effektiv och rättssäker prövning (s. 14 och 17). I Försvarsberedningens 
delrapport (Ds 2017:66) anfördes att samordningen och ledningen 
av den civila delen av totalförsvaret skulle gynnas av större områden 
på regional nivå. Försvarsberedningen föreslog därför att de 21 länen 
skulle bilda ett antal större geografiska civilområden med cirka 3–6 län 
inom varje område (s. 99). När det gäller det militära försvaret har 
Försvarsmakten delat in Sverige i fyra militärregioner. Varje region 
har en stab som har till uppgift att leda insatser vid nationella 
krissituationer och stöd till samhället. Det finns anledning att på 
nära håll följa utvecklingen när det gäller länsstyrelsernas framtida 
roll i civila delen av totalförsvaret eftersom det finns en tydlig kopp-
ling till säkerhetsskyddet. Försvarsberedningen väntas lämna sin slut-
rapport i maj 2019.17  
  

                                                                                                                                                          
17 Betänkandet Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10). 
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Redan i dag sker uppdelning av tillsynsansvar mellan länsstyrel-
serna. När det gäller tillsyn över auktoriserade delgivningsföretag har 
ansvaret fördelats mellan fyra länsstyrelser och när det gäller stift-
elser har ansvaret fördelats mellan sju länsstyrelser (se 2 § förord-
ningen [2011:155] om auktorisation av delgivningsföretag och 4 a § 
stiftelseförordning [1995:1280]).  

Ansvaret för tillsyn av säkerhetsskyddet kommer enligt vår be-
dömning innebära att nya funktioner behöver byggas upp och till-
sättas vid länsstyrelserna, vilket kommer att ta tid och medföra kost-
nader. Vi ser också att det kommer att krävas ett relativt stort antal 
tillsynsobjekt för att få kontinuitet i verksamheterna och för att 
upprätthålla hög sak- och tillsynskompetens. Vi föreslår därför att 
tillsynsansvaret för övriga verksamhetsutövare koncentreras till fyra 
länsstyrelser, nämligen de i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och 
Norrbotten med utgångspunkt i den ansvarsfördelning som gäller 
för auktoriserade delgivningsföretag. Dock ser vi anledning att ändra 
ansvarsfördelningen när det gäller Gävleborgs län. Mot bakgrund av 
det stora geografiska avståndet till Norrbottens län bör det enligt vår 
mening vara Länsstyrelsen i Stockholms län som får ansvar för till-
syn när det gäller övriga verksamhetsutövare i Gävleborgs län.  

När det gäller tillsyn över myndigheter som inte särskilt har 
pekats ut (kategori 2 ovan) kommer det i vissa fall vara fråga om 
myndigheter som bedriver verksamhet på flera orter. I de fallen är 
det myndighetens säte som bör vara avgörande för i vilket län myn-
digheten ska anses lokaliserad. Eftersom Säkerhetspolisen har sitt 
säte i Stockholms län behöver det dock anges att Länsstyrelsen i 
Stockholms läns tillsynsansvar inte avser Säkerhetspolisen. Ansvaret 
för tillsyn över myndigheter som inte har pekats ut särskilt innebär 
att länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, Västra Götalands och Norr-
bottens län också kommer att bedriva tillsyn över säkerhetsskyddet 
hos övriga länsstyrelser. Justitiekanslern står inte under tillsyn enligt 
den nya säkerhetsskyddsförordningen. Vi har inte funnit anledning 
att ändra denna ordning.  

En situation som i något enstaka fall skulle kunna uppstå är att 
en myndighet, kommun eller ett landsting bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet inom något av de områden där vi har pekat ut en särskild 
tillsynsmyndighet, t.ex. Transportstyrelsen. Våra förslag går ut på 
att Transportstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet för Sjöfartsverket, 
Trafikverket, Luftfartsverket och enskilda verksamhetsutövare inom 
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områdena civil luftfart, vägtrafik, sjöfart och järnväg. En kommun 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet i form av t.ex. en flygplats 
skulle enligt våra förslag falla inom någon av de fyra länsstyrelsernas 
tillsynsområden och inte Transportstyrelsens. Vi bedömer dock att 
denna och liknande situationer sannolikt blir mycket sällsynta om 
de ens uppstår. Framför allt torde det vara ovanligt att en kommunal 
flygplats eller annan lokal anläggning är av betydelse för Sveriges 
säkerhet i den meningen att bortfall av verksamheten medför skade-
konsekvenser på nationell nivå. Många sådana lokala och regionala 
verksamheter bedrivs dessutom ofta i bolagsform, vilket gör att de 
som regel faller inom något av de särskilt utpekade tillsynsområdena 
som vi redogjort för ovan. Vi ser därför inte att det finns skäl för att 
justera våra förslag utifrån vad som nu anförts. 

 

Aktörer som verkar på flera områden 

En fråga som kan komma att aktualiseras är hur tillsynsansvaret ska 
fördelas för enskilda som bedriver verksamhet inom flera utpekade 
områden. En av våra utgångspunkter för övervägandena om en ny 
tillsynsstruktur har varit att en och samma verksamhetsutövare inte 
får bli föremål för tillsyn från fler än en tillsynsmyndighet, vilket fram-
för allt bör undvikas eftersom det kan blir kostnadsdrivande samt med-
föra risk för oförenliga krav och sanktioner. Frågan bör enligt vår men-
ing brytas ner i tre delfrågor, nämligen hur denna typ av konflikt kan  

1. undvikas,  

2. upptäckas och  

3. hanteras.  

För att undvika att fler än en tillsynsmyndighet utövar tillsyn av 
samma tillsynsobjekt är det centralt att det förs en dialog mellan till-
synsmyndigheterna, särskilt inom områden där en sådan konflikt 
typiskt sett kan förväntas uppstå. Vi tänker oss att konflikter tidigt 
kan upptäckas, eller till och med undvikas, genom den information 
som tillsynsmyndigheterna får genom våra förslag om en sanktione-
rad anmälningsplikt (avsnitt 8.14) och en skyldighet för tillsynsmyn-
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digheterna att systematiskt kartlägga och dokumentera tillsynsob-
jekt inom sina respektive områden (avsnitt 8.15). Konflikten bör enligt 
vår mening lösas på så sätt att den ansvariga tillsynsmyndigheten 
bestäms utifrån inom vilket område som den enskilde bedriver huvud-
delen av sin säkerhetskänsliga verksamhet.  

8.7.4 Begreppet tillsynsmyndighet 

Förslag: De myndigheter som utövar tillsyn ska benämnas till-
synsmyndigheter.  

 
Våra förslag om tillsyn går bl.a. ut på att tillsynen på säkerhetsskydds-
området får en mer traditionell inriktning, där de myndigheter som 
bedriver tillsynen ges ett antal nya befogenheter, däribland att be-
sluta om åtgärdsförelägganden (se avsnitt 8.11) och sanktioner (se 
kapitel 9). Vi bedömer därför att samtliga myndigheter som bedriver 
tillsyn ska benämnas tillsynsmyndigheter. Vår bedömning i denna del 
innebär att begreppet säkerhetsskyddsstödjande myndighet, som före-
kommer i SOU 2015:25, inte bör användas.  

8.7.5 Organisatoriska faktorer 

Bedömning: Inom varje tillsynsmyndighet bör det som utgångs-
punkt finnas en självständig funktion där tillsyn enligt säkerhets-
skyddslagen utövas.  

 
Samtliga myndigheter som föreslås bedriva tillsyn enligt nya säker-
hetsskyddslagen kommer att göra det vid sidan av annan verksamhet. 
Någon renodlad tillsynsmyndighet föreslås alltså inte.  

Att inordna en funktion för tillsyn i en myndighet som bedriver 
annan verksamhet kan, men behöver inte, vara problematiskt. Stats-
kontoret har som ett exempel tagit upp risken för att tillsynsarbetet 
i sådana situationer prioriteras ned till förmån för andra verksam-
hetsområden.18 Statskontoret har också pekat på andra risker med en 

                                                                                                                                                          
18 Statskontorets rapport Tänk till om tillsynen s. 13. 
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sådan ordning, däribland att tillsynen inte ges någon tydlig särställ-
ning gentemot övriga åtaganden och att resursfördelningen till till-
synen inte är tillräckligt transparent.19  

 Med en renodlad tillsynsmyndighet har riksdag och regering för-
utsättningar att fullt ut styra tillsynens resurser via anslag till myndig-
heten (se prop. 2012/13:20 s. 94). Det innebär dock inte att riksdag 
och regering saknar förutsättningar för att säkra tillsynsfunktionerna 
deras resurser och oberoende när tillsyn bedrivs vid sidan av andra 
verksamheter i en myndighet. Av stor betydelse är den organisations-
styrning som bland annat består i att inrätta, dimensionera och utforma 
statliga myndigheter. Man kan t.ex. skapa nya självständiga enheter, 
vilket har en tydlig signalverkan som markering av regeringens hand-
lingsvilja och samtidigt innebär att resurser kanaliseras mot priori-
terade uppgifter (jfr SOU 2008:118 s. 64 och 65).  

För att säkerställa tillsynens oberoende i förhållande till myndig-
hetens övriga verksamhet kan det vara lämpligt att den bedrivs inom 
en självständig funktion. En sådan organisation har valts vid norska 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet där det finns en särskild kontrollavdel-
ning som utövar tillsyn vid sidan av myndighetens övriga verksam-
het. När tillsynen bedrivs i en självständig funktion blir det enligt 
vår mening tydligare i vilken roll som myndigheten uppträder i för-
hållande till utomstående. Om det redan finns en funktion för tillsyn 
inom myndigheten bör den enligt vår mening även kunna inrymma 
tillsyn över säkerhetsskyddet. Att tillsyn utövas inom en självständig 
funktion bör dock inte hindra att en och samma person kan arbeta 
både i och utanför tillsynsfunktionen. Tvärtom kan det vara ett resurs-
effektivt sätt att bedriva tillsynsverksamhet. Det centrala är alltså 
vilken funktion i myndigheten som utövar tillsyn.  

En annan aspekt på tillsynsfunktionens självständighet är tillgången 
till resurser. Just brist på resurser är något som tillsynsmyndigheterna 
återkommit till i vår kartläggning som förklaring till varför tillsyn 
har bedrivits i begränsad omfattning. Vi ser det som centralt för ett 
fungerande tillsynssystem att man genom en väl övervägd resursför-
delning upprätthåller kontinuitet i tillsynsverksamheten. Utan kon-
tinuitet kan systemets legitimitet och effektivitet ifrågasättas samtidigt 
som det uppstår en risk för att kompetens inte kan upprätthållas. Vi 

                                                                                                                                                          
19 Statskontorets rapport Utvärdering av tillsynsreformen. Samordnad tillsyn över socialtjänst 
och hälso- och sjukvård (2012:11) s. 79. 
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återkommer till frågan om tillsynsmyndigheternas resurser i konse-
kvensanalysen.  

Att tillsyn bedrivs vid sidan av annan verksamhet inom en och 
samma myndighet kan innebära att tillsynsmyndigheter dels kommer 
att kontrollera säkerhetsskyddet hos leverantörer och andra som de 
slutit säkerhetsskyddsavtal med, dels att de inom ramen för tillsyns-
ansvaret kan komma att utöva tillsyn över samma verksamhetsut-
övare. Ett exempel på detta är Försvarets materielverk som enligt 
våra förslag i avsnitt 8.7.3 kommer att få ansvar för tillsyn över enskilda 
verksamhetsutövare inom området försvarsmateriel, samtidigt som 
Försvarets materielverk i egenskap av beställare sluter ett mycket stort 
antal säkerhetsskyddsavtal med leverantörer. Detta exempel under-
stryker vikten av att tillsynsfunktionen kan agera självständigt.  

8.7.6 Övertagande av tillsynsansvar 

Förslag: Om det finns särskilda skäl har Säkerhetspolisen och För-
svarsmakten möjlighet att ta över tillsynsansvaret över tillsyns-
objekt som tillhör en annan tillsynsmyndighets ansvarsområde. 
När det inte längre finns skäl för övertagandet ska tillsynsansvaret 
återgå till tillsynsmyndigheten. 

Regleringen i nya säkerhetsskyddsförordningen 

I avsnitt 8.2.1 har vi redogjort för hur tillsynsansvaret är fördelat mellan 
tillsynsmyndigheterna enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen. 
Där framgår att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har ansvar för 
tillsyn över alla myndigheter medan Affärsverket svenska kraftnät, 
Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen och länsstyrelserna har 
ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare enligt vad som 
närmare anges i 7 kap. 1 § nya säkerhetsskyddsförordningen. I av-
snitt 8.7.3 har vi föreslagit en ny fördelning av tillsynsansvaret som i 
huvudsak går ut på att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får 
ansvar för tillsyn över de allra mest skyddsvärda myndigheterna, 
samtidigt som tillsynen över resterande verksamhetsutövare enligt 
nya säkerhetsskyddsförordningen fördelas mellan elva andra till-
synsmyndigheter.  
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Enligt 7 kap. 2 § första stycket nya säkerhetsskyddsförordningen 
får Säkerhetspolisen och Försvarsmakten utöva tillsyn även inom de 
områden där Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- 
och telestyrelsen och länsstyrelserna har ansvar för tillsyn. Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten får också, enligt bestämmelsen i para-
grafens andra stycke, utöva tillsyn över leverantörer som har uppdrag 
för flera verksamhetsutövare om leverantörens samlade uppdrag är 
av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Det framgår inte att Säker-
hetspolisen och Försvarsmakten skulle ta över ansvaret för tillsyn 
när de utnyttjar de möjligheter som ges i 7 kap. 2 § första stycket nya 
säkerhetsskyddsförordningen.  

Överväganden 

En fråga som har aktualiserats under vårt arbete är om inte Säker-
hetspolisen och Försvarsmakten bör ha möjligheten att ta över an-
svaret för tillsyn över ett visst tillsynsobjekt. Det finns flera skäl för 
att införa en sådan möjlighet. När vi nu föreslår att tillsynsmyndig-
heterna ska få bl.a. undersökningsbefogenheter, möjligheter att med-
dela förelägganden med vite och meddela sanktioner så bör det inte 
råda något tvivel om vilken myndighet som är ansvarig för tillsyn av 
en viss verksamhetsutövare. Vi ser att 7 kap. 2 § första stycket nya 
säkerhetsskyddsförordningen, i dess nuvarande lydelse, skulle kunna 
medföra att fler än en myndighet ikläder sig rollen som tillsynsmyn-
dighet i förhållande till samma verksamhetsutövare. Ett annat skäl 
som talar för möjligheten att ta över ansvaret för tillsyn är att det kan 
försvåra det praktiska tillsynsarbetet med fler än en tillsynsmyn-
dighet, särskilt i ett allvarligt läge. Vi bedömer också att övertagande 
är att föredra framför ett gemensamt tillsynsansvar när det gäller att 
upprätthålla tydliga ansvarsförhållanden. Några direkta nackdelar 
med att införa en möjlighet att överta tillsynsansvar har vi inte iden-
tifierat. Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att det finns skäl 
för att föreslå att 7 kap. 2 § nya säkerhetsskyddsförordningen ändras 
på så sätt att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får ta över an-
svaret för tillsyn.  
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Innan vi går in på frågan om när tillsynsansvaret bör kunna tas 
över så finns det anledning att understryka att förslagen i detta 
avsnitt inte på något sätt förskjuter ansvaret från de föreslagna till-
synsmyndigheterna till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. An-
svaret för att fullt ut bedriva tillsyn i enlighet med vad som följer av 
författning ändras alltså inte. För att understryka denna viktiga 
utgångspunkt föreslår vi att det bara är Säkerhetspolisen och För-
svarsmakten som ska kunna fatta beslut om att ta över ansvaret för 
tillsyn över ett visst tillsynsobjekt. Det hindrar dock inte att ini-
tiativet kommer från en annan tillsynsmyndighet.  

Syftet med möjligheten att ta över ansvaret för tillsyn är inte att 
Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten ska kunna förändra den till-
synsstruktur som vi föreslagit i avsnitt 8.7.3. I stället är syftet att det 
ska vara möjligt att i vissa särskilda situationer, och för ett visst 
tillsynsobjekt, göra avsteg från denna struktur när det finns skäl för 
det. Vi anser därför att ansvaret för tillsyn ska kunna tas över när det 
finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl i varje given situ-
ation är naturligtvis svårt att uttömmande svara på. Ett exempel kan 
vara när det på grund av förändrade omständigheter är nödvändigt 
för att snabbt kunna agera och se till att åtgärder vidtas. Ett annat 
exempel kan vara att skyddsvärdet i en viss verksamhet har blivit 
betydligt högre och når en sådan nivå att tillsynsobjektet tillhör de 
allra mest skyddsvärda verksamheterna utan att det står under Säker-
hetspolisens eller Försvarsmaktens tillsynsansvar. Ett tredje exem-
pel kan vara att det inom ramen för ett samrådsförfarande inför t.ex. 
en utkontraktering eller överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet 
– se våra förslag i avsnitt 6.8 och 7.10 – uppmärksammas att ärendet 
inrymmer särskilt känsliga uppgifter. I ett sådant fall anser vi att det 
bör vara möjligt för Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten att ta 
över tillsynsansvaret för den aktuella verksamhetsutövaren, och där-
med även överta ansvaret för det pågående samrådet. 

När, alternativt om, förhållandena inte längre är sådana att de 
kvalificeras som särskilda skäl bör ansvaret för tillsyn återgå till den 
myndighet som har ansvar enligt nya säkerhetsskyddsförordningen. 
Det bör enligt vår mening ankomma på den myndighet som beslutar 
om övertagande att informera såväl den ordinarie tillsynsmyndig-
heten som tillsynsobjektet.  
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8.8 Tillsynens syfte och innehåll 

Förslag: Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva 
tillsyn över säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som 
säkerhetsskyddslagen gäller för. Den myndighet som regeringen 
bestämmer får utöva tillsyn hos utomstående aktörer som har in-
gått säkerhetsskyddsavtal och utomstående verksamhetsutövare 
som aktören har anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet. 

Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att säkerhets-
skyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen följs.  

Vilka är tillsynsobjekten 

Liksom tidigare bör fördelningen av tillsynsansvaret framgå av förord-
ning. Dock behövs det även i fortsättningen en bestämmelse i säker-
hetsskyddslagen som klargör vem som ska eller får underkastas till-
syn. Det bör av en sådan bestämmelse först och främst framgå att 
den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över 
säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för.  

I likhet med vad som gäller enligt 5 kap. 4 § nya säkerhetsskydds-
lagen bör tillsynen inte bara avse verksamhetsutövare som omfattas 
av säkerhetsskyddslagen utan också parter som har träffat säkerhets-
skyddsavtal med verksamhetsutövare. Enligt våra förslag i kapitel 5 
kommer säkerhetsskyddsavtal inte bara att ingås med leverantörer 
utan även med andra slags motparter inom ramen för t.ex. samarbe-
ten. Enligt vår bedömning är det lämpligt att tillsynen även framgent 
ska kunna omfatta verksamhetsutövarens motpart i säkerhetsskydds-
avtalet och att detta bör gälla oavsett om det är en leverantör eller 
någon annan sorts motpart.  

Vidare bör tillsyn även i fortsättningen få utövas över verksamhets-
utövare som den utomstående parten har anlitat inom ramen för 
säkerhetsskyddsavtalet. Denna möjlighet framgår i dagsläget bara av 
förordning, nämligen 7 kap. 1 § andra stycket nya säkerhetsskydds-
förordningen. Eftersom det handlar om en befogenhet gentemot 
enskilda bör även möjligheten att utöva tillsyn i dessa fall framgå av 
säkerhetsskyddslagen. Enligt den nyss nämnda bestämmelsen är denna 
tillsyn begränsad till enskilda verksamhetsutövare. Vi anser inte 
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någon sådan begränsning motiverad och föreslår därför att den be-
gränsningen tas bort.  

Ovanstående innebär att det är säkerhetsskyddsavtalet som allt-
jämt sätter ramarna för hur långt tillsynsansvaret sträcker sig. Verksam-
hetsutövare kan i och för sig inleda samarbeten som innebär exponering 
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är begränsat hemliga, 
eller av säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som är av motsvarande 
betydelse för Sveriges säkerhet, utan att det medför en skyldighet att 
ingå säkerhetsskyddsavtal. Samtidigt ger säkerhetsskyddsavtalet ut-
tryck för en redan etablerad nivå från vilken det har ansetts nöd-
vändigt att vidta särskilda åtgärder för att skydda det skyddsvärda. 
Vi menar att det är rimligt att använda denna nivå även när det gäller 
att bestämma hur långt tillsynen ska sträcka sig. 

En följd av att tillsynen kan omfatta andra än det ursprungliga till-
synsobjektet är att en och samma aktör kan bli föremål för tillsyn både 
som motpart i ett säkerhetsskyddsavtal och som verksamhetsutövare. 
Tillsynen bör då enligt vår mening bedrivas så att verksamhetsutöv-
aren utsätts för minsta möjliga olägenhet. Det kan inte uteslutas att 
det vid något enstaka tillfälle blir fråga om att verksamhetsutövaren 
är föremål för tillsyn från två olika myndigheter. Redan i dag finns 
det dock mekanismer som förebygger att så sker, t.ex. skyldigheten 
att anmäla avsikten att ingå säkerhetsskyddsavtal till tillsynsmyndig-
heten samt skyldigheten att anmäla ingångna säkerhetsskyddsavtal 
till Säkerhetspolisen. Vårt förslag i avsnitt 8.15 om att tillsynsmyndig-
heterna systematiskt ska kartlägga och dokumentera tillsynsobjekt 
torde också minska risken för att två tillsynsmyndigheter bedriver 
tillsyn över samma verksamhet. Om en sådan situation uppstår får 
tillsynsmyndigheterna använda sitt omdöme och lösa frågan i dialog.  

Tillsynens innehåll 

Enligt vår mening är det väsentligt att det för såväl tillsynsmyndig-
heter som tillsynsobjekt står klart vad som avses med tillsyn och hur 
begreppet förhåller sig till närliggande begrepp som till exempel 
rådgivning och vägledning. Det är vidare av stor vikt att det inte 
råder något tvivel om i vilka roller som tillsynsmyndigheterna upp-
träder. Som påtalats i våra direktiv medför införandet av sanktioner 
att tillsynens karaktär kommer att behöva förändras och inriktas 
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mot tillsyn i mer traditionell mening. Detsamma gäller om man, som 
vi föreslår längre fram i det här kapitlet, ger tillsynsmyndigheterna 
nya tillsynsbefogenheter av annat slag.  

I 5 kap. 4 § nya säkerhetsskyddslagen anges att den myndighet 
som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över säkerhetsskyddet 
hos myndigheter och andra som lagen gäller för. Vidare anges det att 
den myndighet som regeringen bestämmer får utöva tillsyn hos leve-
rantörer som har ingått säkerhetsskyddsavtal.  

En traditionellt inriktad tillsyn tar sikte på att tillsynsobjekten 
lever upp till de krav som följer av det relevanta regelverket. Så är till-
synsuppgiften definierad i exempelvis NIS-lagen. Enligt vår bedöm-
ning bör tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen definieras på samma sätt. 
Det bör alltså framgå att tillsynsmyndighetens uppgift är att utöva 
tillsyn över att säkerhetsskyddslagen och föreskrifter som har med-
delats i anslutning till lagen följs. En sådan formulering innebär att 
man klargör tillsynsmyndigheternas uppgift på ett ändamålsenligt 
sätt.  

Det bör slutligen framhållas att tillsynen bör inriktas mot faktisk 
kravuppfyllelse och inte bara formell kravuppfyllelse. Med detta 
menas att det inte är tillräckligt att rutinmässigt kontrollera att verk-
samhetsutövaren har agerat utifrån de skyldigheter som följer av lag-
stiftningen, t.ex. att man har gjort en säkerhetsskyddsanalys. Till-
synen måste också avse frågan om detta har gjorts på ett tillräckligt 
bra sätt, och att säkerhetsskyddet verkligen har anpassats till förut-
sättningarna i den enskilda verksamheten så att ett väl anpassat 
säkerhetsskydd uppnås (se prop. 2017/18:89 s. 37). 

8.9 Handläggningen av tillsynsärenden 

Förslag: För Säkerhetspolisen gäller inte 3 § förvaltningslagen 
(2017:900) vid handläggning av tillsynsärenden.  
 
Bedömning: Bestämmelserna i 10 kap. 3 § OSL tillgodoser be-
hovet av att skydda känsliga uppgifter i tillsynsärenden, varför det 
saknas skäl att inskränka reglerna om partsinsyn och kom-
munikation. Utrymmet för att utelämna beslutsmotiveringar är 
tillräckligt för att skydda känsliga uppgifter. 
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Vi har i avsnitt 6.8.10 fört ingående resonemang om vad som bör 
gälla i fråga om tillsynsmyndigheternas handläggning av samrådsären-
den vid utkontraktering och upplåtelse av säkerhetskänslig verksam-
het och vissa andra förfaranden. Det som sagts där är i allt väsentligt 
relevant även i fråga om handläggning av tillsynsärenden. Vi hänvisar 
därför till de överväganden och bedömningar som gjorts i det avsnittet 
i följande avseenden.  

• Förvaltningslagen (2017:900) gäller vid handläggningen och bör 
även gälla för Säkerhetspolisens handläggning. Därför bör undan-
tagsbestämmelsen för brottsbekämpande verksamhet i 3 § förvalt-
ningslagen inte gälla för Säkerhetspolisen.  

• Det finns inte behov av några undantag från reglerna om parts-
insyn och kommunikation. 

• Det behöver inte göras något undantag i fråga om skyldigheten 
att motivera tillsynsmyndighetens beslut. 

8.10 Tillsynsmyndigheternas 
undersökningsbefogenheter 

8.10.1 Inledning och utgångspunkter för våra överväganden 

Som utvecklats i vår kartläggning av utvecklingsbehovet saknar till-
synsmyndigheterna i dag de befogenheter som behövs för att kunna 
bedriva en effektiv tillsyn. Ett effektivt och legitimt system för till-
syn kan enligt vår mening inte bygga på antagandet att det alltid finns 
samförstånd mellan tillsynsmyndigheten och tillsynsobjektet. Författ-
ningsreglerade befogenheter får också anses ha den fördelen att de tyd-
liggör ramarna för tillsynsverksamheten, vilket är än mer betydelse-
fullt när den nya lagstiftningen kan förväntas omfatta fler enskilda 
verksamhetsutövare (se prop. 2017/18:89 s. 133). 

Som vi har utvecklat i andra sammanhang angränsar regelverket 
om säkerhetsskydd till NIS-lagen. Det finns i den lagen bestämmelser 
som ger tillsynsmyndigheterna flera viktiga undersökningsbefogen-
heter, däribland tillträdesrätt och en rätt att kräva upplysningar av 
tillsynsobjektet. Det handlar om ny lagstiftning och ett närliggande 
område. Bestämmelserna är enligt vår mening väl ägnade att möjlig-
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göra en effektiv tillsyn. En utgångspunkt för våra överväganden är där-
för att motsvarande befogenheter bör finnas för de myndigheter som 
utövar tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen, om inte några särskilda 
skäl talar emot det. I den mån det finns ett behov av att anpassa reg-
lerna till de särskilda förhållanden som gäller i fråga om säkerhets-
skydd ska det givetvis ske. Som tidigare sagts är också en utgångs-
punkt det som sägs i skr. 2009/10:79. 

8.10.2 Tillträdesrätt för tillsynsmyndigheterna 

Förslag: Tillsynsmyndigheten har rätt att i den omfattning det 
behövs för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra 
utrymmen, dock inte bostäder, som används i verksamhet som 
omfattas av tillsyn. 

 
Enligt NIS-lagen ges tillsynsmyndigheterna rätt att i den utsträck-
ning det behövs få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, 
dock inte bostäder, där verksamhet som omfattas av lagstiftningen 
bedrivs. Bestämmelser av detta slag anser vi vara en förutsättning för 
att det ska kunna bedrivas en effektiv tillsyn enligt säkerhetsskydds-
lagen. Vi föreslår därför att sådana bestämmelser införs. 

Tillträdesrätt bör gälla alla lokaler m.m. där det bedrivs verksamhet 
som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Dessutom omfattar tillsyns-
ansvaret även leverantörer och andra utomstående som verksamhets-
utövaren har ingått säkerhetsskyddsavtal, vilket vi utvecklar ovan 
under rubriken Vilka är tillsynsobjekten i avsnitt 8.8. Under samma 
rubrik anför vi att tillsyn även fortsättningsvis bör få utövas över 
verksamhetsutövare som den utomstående parten har anlitat inom 
ramen för säkerhetsskyddsavtalet. I den mån tillsyn ska bedrivas hos 
sådana aktörer, bör tillträdesrätten gälla även där. Av integritetsskäl 
bör tillträdesrätten inte gälla bostäder. 

För att tillsyn ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt är det vidare 
nödvändigt att tillsynsmyndigheten får vidta vissa undersökningar 
av de lokaler som de får tillträde till och till det som påträffas där. 
Alla sådana undersökningar måste dock givetvis begränsas till det 
som är nödvändigt för att tillsynen ska kunna genomföras och måste 
alltså vara inriktade enbart på sådant som har relevans för säkerhets-
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skyddet. Det kan då vara av värde att exempelvis undersöka säker-
hetsnivån i de lokaler där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, och 
de it-system där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behandlas.  

Tillsynsmyndigheterna bör inte ges befogenhet att använda tvångs-
åtgärder, eftersom något sådant inte ligger inom deras befogenheter. 

Bestämmelsen om tillträdesrätt är betungande för enskilda, kom-
muner och landsting, varför bestämmelserna bör ges i lag. Bestäm-
melsen bör därför införas i säkerhetsskyddslagen. 

8.10.3 Verksamhetsutövarens uppgiftsskyldighet 

Förslag: Den som står under tillsyn ska på begäran tillhandahålla 
tillsynsmyndigheten den information som behövs för tillsynen.  

 
Bedömning: En verksamhet inom säkerhetsskyddslagens tillämp-
ningsområde och som omfattas av OSL bör utan hinder av sekre-
tess kunna fullfölja sin uppgiftsskyldighet i förhållande till till-
synsmyndigheten. 

 
Vi bedömer att förslaget att ge tillsynsmyndigheten tillträde till om-
råden, lokaler och andra utrymmen bör kompletteras med en skyl-
dighet för den som står under tillsyn att lämna den information som 
behövs för tillsyn över verksamheten. Att enbart ge tillsynsmyndig-
heten rätt till tillträde kan inte anses tillräckligt för att den ska kunna 
bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn. Uppgiftsskyldigheten 
bör gälla alla som står under tillsyn. Detta omfattar inte bara den som 
själv bedriver verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen, utan också 
aktörer som ingått säkerhetsskyddsavtal med en sådan verksamhets-
utövare (se våra förslag i avsnitt 8.8 och, i fråga om omfattningen av 
skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal, avsnitt 5.4). 

Bestämmelser om skyldighet att lämna information är betungande 
för enskilda och kommuner, varför de måste ges i lag. En bestäm-
melse om detta bör därför tas in i säkerhetsskyddslagen. 
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Sekretessfrågor 

Enligt 8 kap. 1 § OSL får uppgifter för vilka sekretess gäller inte 
röjas för andra myndigheter, om inte annat framgår av offentlighets- 
och sekretesslagen eller av lag eller förordning till vilken denna lag 
hänvisar. I 10 kap. 17 § OSL anges att sekretess inte hindrar att en 
uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för till-
syn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekom-
mer. I förarbetena till motsvarande bestämmelse i den tidigare sekre-
tesslagen uttalades att den myndighet där en sekretessbelagd uppgift 
förekommer i regel bör kunna utgå från att den myndighet som 
begär att få uppgiften också behöver den i sin verksamhet (se pro-
position 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. del A s. 323 
och 324). 

I den mån uppgifter som efterfrågas är sekretessbelagda bör en verk-
samhet inom säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde som om-
fattas av OSL därmed kunna fullfölja sin uppgiftsskyldighet i för-
hållande till tillsynsmyndigheten utan hinder av sekretess.  

8.10.4 Förelägganden och handräckning 

Förslag: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som står under 
tillsyn att tillhandahålla information och att ge tillträde till lokaler 
och liknande. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Till-
synsmyndigheten får begära handräckning av Kronofogdemyn-
digheten för att genomföra tillsynsåtgärder. Vid handräckning 
gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av för-
pliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller av-
lägsnande. 

 
I föregående avsnitt har vi föreslagit att tillsynsmyndigheten ska ha 
rätt att få tillgång till viss information och tillträdesrätt till lokaler 
och liknande. I linje med de förslagen bör tillsynsmyndigheten även 
kunna meddela de förelägganden som behövs för att förmå tillsyns-
objekt som inte samarbetar att tillhandahålla den information och ge 
det tillträde som behövs för tillsynen. Ett beslut om föreläggande 
bör, för att bli tillräckligt verkningsfullt, kunna förenas med vite (se 
vidare om vite i avsnitt 8.11). 
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Om ett tillsynsobjekt ändå vägrar att ge tillsynsmyndigheten in-
formation eller tillträde till en lokal kan tvångsåtgärder behöva an-
vändas. Som vi har konstaterat i tidigare avsnitt ligger det inte inom 
tillsynsmyndighetens befogenheter att vidta sådana åtgärder. Det 
kan därför finnas behov av biträde från en myndighet som har befo-
genhet att använda tvångsåtgärder. Det finns inte anledning att anta 
att det kommer finnas risk för hot eller handgripligheter i samband 
med tillsynen enligt säkerhetsskyddslagen. De eventuella hinder 
som kan uppstå får i stället antas vara av fysiskt art. För att tillsyns-
myndigheten i en sådan situation ska kunna genomföra sin tillsyn 
bör myndigheten kunna begära handräckning av Kronofogdemyn-
digheten. Vid sådan handräckning bör bestämmelserna i utsöknings-
balken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalnings-
skyldighet, avhysning eller avlägsnande gälla. 

8.11 Åtgärdsförelägganden 

Förslag: Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som 
behövs för att de som omfattas av tillsyn enligt denna lag ska full-
göra skyldigheter enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats 
i anslutning till den. Ett föreläggande får förenas med vite.  

Tillsynsmyndigheten bör kunna meddela åtgärdsförelägganden 

Regeringen har i skrivelsen En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn ut-
talat att ett tillsynsorgan bör ha en möjlighet att besluta om förelägg-
anden i enskilda fall (skr. 2009/10:79 s. 44). Möjligheten att utforma 
föreläggandet för att kunna styra beteendet hos den objektsansvarige 
bör enligt dessa uttalanden vara vitt och i princip ansluta till tillsynens 
omfattning. Föreläggandets utformning skapar enligt regeringen möj-
ligheter för tillsynsorganet att anpassa ett ingripande efter vad som 
är behövligt beroende på vilket område det handlar om. Det anges i 
skrivelsen att ett åtgärdsföreläggande bör kunna förenas med vite. 

När en tillsynsmyndighet konstaterar att det förekommer mindre 
allvarliga brister i säkerhetsskyddet eller säkerhetsskyddsarbetet hos 
en verksamhetsutövare kan det i vissa fall vara tillräckligt att tillsyns-
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myndigheten påpekar bristerna och att verksamhetsutövaren frivill-
igt åtar sig att åtgärda dem. Vid mer allvarliga brister behövs det dock, 
i enlighet med de tidigare redovisade uttalandena från regeringen, en 
möjlighet att meddela formella åtgärdsförelägganden som kan förenas 
med vite. Sådana förelägganden kan t.ex. behövas när en verksamhets-
utövare inte har gjort någon säkerhetsskyddsanalys eller analysen har 
allvarliga brister. Utan en tillräckligt bra säkerhetsskyddsanalys finns 
det nämligen inte något bra underlag för ett ställningstagande till 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Avsaknaden av en grund-
lig analys innebär också kraftigt försämrade förutsättningar för att 
bedöma om en planerad åtgärd, t.ex. en utkontraktering, är lämplig 
och i så fall vilka krav som måste ställas på säkerhetsskyddet hos 
leverantören. Möjligheten att meddela åtgärdsförelägganden bör dock 
inte begränsas till dessa situationer. I stället bör det finnas en sådan 
möjlighet vid alla slags åsidosättanden av reglerna i säkerhetsskydds-
lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.  

För att införandet av förelägganden ska få önskad effekt är det 
enligt vår mening nödvändigt att åtgärdsförelägganden inte bara kan 
riktas mot den som är verksamhetsutövare enligt säkerhetsskydds-
lagen, utan mot alla som omfattas av tillsyn enligt lagen i enlighet 
med resonemanget i avsnitt 8.8. Detta bör framgå uttryckligen. 

Vitet 

När vite föreläggs, ska det enligt 3 § lagen (1985:206) om viten 
(viteslagen) fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är 
känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständig-
heterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vitet. Med omständigheterna i övrigt avses bl.a. 
kostnaderna för föreläggandets fullgörande och omfattningen av de 
åtgärder som krävs. Beloppet bör vidare bestämmas med hänsyn till 
hur angeläget det är att föreläggandet följs. Om föreläggandet avser 
att tillgodose ett betydelsefullt samhällsintresse kan ett högre belopp 
vara motiverat. Myndigheterna kan emellertid inom ramen för 3 § 
viteslagen bestämma hur högt eller lågt belopp som helst. 

Vitet ska som huvudregel fastställas till ett bestämt belopp. Om 
det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite dock enligt 
4 § viteslagen föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett 
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visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken förelägg-
andet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande 
förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. 

Om ett föreläggande inte följs kan myndigheten behöva upprepa 
föreläggandet. Det kan i dessa fall vara lämpligt att höja vitesbeloppet. 

I 28 § NIS-lagen finns det regler om vitessanktionerade åtgärds-
förelägganden för vissa underlåtenheter att leva upp till de krav som 
ställs i lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 
Liksom säkerhetsskyddslagen är den nyss nämnda lagen tillämplig 
på såväl offentliga aktörer, såsom statliga myndigheter, och på en-
skilda aktörer. När det gäller vitesförelägganden har det i NIS-lagen 
inte gjorts något undantag för staten eller andra offentliga aktörer. 
Bedömningen har alltså varit att det på det området är godtagbart 
med vite i förhållande till statliga myndigheter och kommuner. Vi 
ser ingen anledning att göra någon annan bedömning när det gäller 
det närliggande området säkerhetsskydd.  

8.12 Omedelbar verkställighet och inhibition 

Förslag: Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut om före-
läggande ska gälla omedelbart. 
 
Bedömning: Bestämmelser om inhibition finns i förvaltnings-
processlagen (1971:291) och behöver inte tas in i den nya lagen. 

 
Om tillsynsmyndigheten har konstaterat att det finns skäl för att 
ingripa genom beslut om föreläggande finns det ofta ett behov av att 
beslutet blir gällande genast. Det kan då vara nödvändigt att beslutet 
verkställs omedelbart. Samma sak gäller beträffande tillsynsmyndig-
hetens beslut att förelägga den som ansvarar för en säkerhetskänslig 
verksamhet att lämna tillträde till lokaler och att lämna upplysningar, 
handlingar och liknande för att tillsynen ska kunna genomföras. 
I sådana fall kan det vara angeläget att beslutet inte förhalas genom 
ett överklagande. Mot denna bakgrund bör tillsynsmyndigheten ha möj-
lighet att bestämma att dess beslut om föreläggande ska gälla omedel-
bart. En bestämmelse om detta bör därför införas i säkerhetsskydds-
lagen.  
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En domstol som ska pröva ett överklagande av ett förvaltnings-
beslut som gäller omedelbart kan förordna att det överklagade be-
slutet tills vidare inte ska gälla (s.k. inhibition). Möjligheten till inhibi-
tion innebär att risken för att en aktör drabbas av skada på grund av 
ett felaktigt beslut av en tillsynsmyndighet minimeras. Bestämmelser 
om inhibition finns i 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 
behöver inte tas in i säkerhetsskyddslagen. 

8.13 Överklagande 

Förslag: Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt säker-
hetsskyddslagen får överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. 
Vid överklagande är tillsynsmyndigheten motpart. 

 
En tillsynsmyndighets beslut om åtgärdsföreläggande och om före-
läggande att möjliggöra tillsyn måste kunna överklagas. Eftersom 
det är fråga om ett förvaltningsbeslut bör överklagande ske till all-
män förvaltningsdomstol. Det är inte troligt att överklagande kommer 
att ske i någon större omfattning. Med hänsyn till det, till frågornas 
ytterst känsliga natur och till att det finns ett tydligt behov av specia-
lisering för den som ska hantera dessa mål, bör målen – till skillnad 
från vad som gäller enligt NIS-lagen – koncentreras till en domstol. 
I enlighet med våra ställningstaganden i avsnitt 6.10.3 och 7.12 kan 
detta lämpligen kan ske till Förvaltningsrätten i Stockholm, som redan 
handhar ett stort antal stora och komplicerade mål på likartade 
områden, däribland mål som rör lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till 
kammarrätten.  

Formerna för överklagande av tillsynsmyndighetens beslut, vilken 
överklagandefrist som ska gälla, vem som har talerätt m.m., bör i 
övrigt inte avvika från förvaltningslagens bestämmelser. Vi föreslår 
därför inte några särskilda bestämmelser om detta. Av tydlighetsskäl 
bör det dock framgå av bestämmelsen att tillsynsmyndigheten har 
ställning som motpart i ett mål hos domstolen som gäller överkla-
gande av tillsynsmyndighetens beslut.  
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8.14 En sanktionerad anmälningsplikt 

Förslag: Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utan 
dröjsmål anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller 
när den säkerhetskänsliga verksamheten upphör. 

 
Utan en samlad bild över den säkerhetskänsliga verksamhet som be-
drivs inom respektive tillsynsområde är det enligt vår mening inte 
möjligt för tillsynsmyndigheten att planera och bedriva en effektiv 
tillsyn. Detsamma gäller för samordningsmyndigheternas möjlighet 
att utföra sitt uppdrag. Det har dock i olika sammanhang konsta-
terats att det kan vara förenat med vissa svårigheter att identifiera vilka 
tillsynsobjekt som finns inom säkerhetsskyddslagens tillämpnings-
område. Så kan t.ex. vara fallet inom områden där aktörer bedriver 
verksamhet som inte är tillståndspliktig och där det inte bedrivs 
någon annan form av tillsyn. Som vi tidigare konstaterat känner 
många tillsynsmyndigheter inte till hur många tillsynsobjekt som de 
har ansvar för. I detta avsnitt tittar vi därför närmare på vilka upp-
gifter om tillsynsobjekt som kommer tillsynsmyndigheterna till del. 
Vi överväger också om det finns behov av ytterligare åtgärder som 
syftar till att ge tillsynsmyndigheten en samlad bild över sitt upp-
drag. 

Enligt 2 kap. 5 § nya säkerhetsskyddsförordningen är enskilda verk-
samhetsutövare skyldiga att anmäla till respektive tillsynsmyndighet 
när de avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal. Av bestämmelsen fram-
går att ett av syftena med denna skyldighet är att utgöra ett underlag 
för arbetet med tillsyn av säkerhetsskydd. Det finns även en skyldig-
het enligt 2 kap. 7 § förordningen för alla som ingår ett säkerhets-
skyddsavtal att anmäla det till Säkerhetspolisen och även att anmäla 
när avtalet upphör att gälla. Den reglering som nu nämnts handlar 
alltså om ingående av säkerhetsskyddsavtal och träffar inte verksam-
hetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utan att ingå 
säkerhetsskyddsavtal.  

I avsnitt 6.4.2 har vi konstaterat att det förmodligen finns verk-
samheter av stor betydelse för Sveriges säkerhet som överhuvudtaget 
inte tillämpar reglerna om säkerhetsskydd. Detta är givetvis mycket 
allvarligt ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. Den verksamhetsutövare 
som inte är medveten om att den verksamhet man bedriver omfattas av 
säkerhetsskyddsregleringen kommer naturligtvis inte heller att följa 
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denna. Detta kan få vittgående konsekvenser för säkerhetsskyddet. En 
annan konsekvens är att det försvårar för tillsynsmyndigheten att ha 
en samlad bild över sitt ansvarsområde och att fatta de beslut som är 
nödvändiga för att uppnå ett väl anpassat säkerhetsskydd. Vi anser 
därför att det finns behov av åtgärder som ger tillsynsmyndigheten 
bättre förutsättningar för att kunna skaffa sig och upprätthålla en 
samlad bild över den säkerhetskänsliga verksamhet som bedrivs in-
om respektive ansvarsområde.  

Vi har med anledning av det anförda övervägt om det kan vara 
lämpligt att införa en skyldighet för alla som till någon del bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet att anmäla detta till exempelvis en tillsyns-
myndighet. En sådan skyldighet skulle ge tillsynsmyndigheten bättre 
förutsättningar att få en samlad bild över tillsynsområdet samtidigt 
som det skulle utgöra en förebyggande åtgärd som motverkar att 
aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inte tillämpar säker-
hetsskyddslagen. Om en anmälningsskyldighet förenas med någon 
form av sanktion för den som inte uppfyller sin skyldighet skulle det 
skapas ett särskilt incitament för verksamhetsutövare att noga över-
väga om den verksamhet man bedriver helt eller delvis är säkerhets-
känslig. En sådan skyldighet kan ha ett särskilt värde eftersom den 
nya säkerhetsskyddsregleringen på ett tydligare sätt omfattar även 
enskilda verksamhetsutövare. 

Arbetet med säkerhetsskydd måste i princip föregås av ett aktivt 
ställningstagande från verksamhetsutövaren till frågan om man till 
någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet (prop. 2017/18:89 
s. 37). Anmälningsplikten och den kopplade sanktionen skulle till 
att börja med kunna fungera som en väckarklocka hos verksamhets-
utövaren, som tvingas att analysera om verksamheten omfattas av 
säkerhetsskyddslagen. Detta kan i sin tur medföra att man påbörjar 
det säkerhetsskyddsarbete som krävs enligt lagstiftningen, däribland 
framtagande av en säkerhetsskyddsanalys, där det bl.a. framgår vilka 
skyddsvärden som finns i verksamheten. Vi bedömer att införande 
av en sanktionerad anmälningsplikt därigenom kan komma att leda 
till att säkerhetsskyddet får en mer framskjuten roll såväl i den egna 
organisationen som i samband med utkontrakteringar och andra för-
faranden där utomstående involveras i den säkerhetskänsliga verksam-
heten. 
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Som redan nämnts skulle en anmälningsplikt också ha den fördelen 
att tillsynsmyndigheten får en bättre överblick över vilka verksam-
hetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det skulle där-
med bli lättare för tillsynsmyndigheterna att ringa in vilka tillsynsobjekt 
som finns och att planera och prioritera i sin tillsynsverksamhet.  

Ett annat argument som talar för införande av en sanktionerad 
anmälningsplikt är att en sådan finns i NIS-lagen. Enligt 23 § i NIS-
lagen ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan dröjsmål an-
mäla sig till tillsynsmyndigheten. Om en leverantör underlåter att 
göra en anmälan till tillsynsmyndigheten ska tillsynsmyndigheten ta 
ut en sanktionsavgift (29 § samma lag). NIS-direktivet påverkar inte 
medlemsstaternas åtgärder för att skydda nationell säkerhet. NIS-
lagen gäller därför inte för verksamhet som omfattas av krav på säker-
hetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1 kap. 8 § den nyss nämnda 
lagen). Det framstår dock som inkonsekvent och otillfredsställande 
att det inte finns en sanktionerad anmälningsplikt för den som be-
driver verksamhet med betydelse för Sveriges säkerhet när en sådan 
anmälningsplikt finns för aktörer som omfattas av NIS-lagen. Även 
detta talar för att man inför en sanktionerad anmälningsplikt för den 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. 

Ett skäl som skulle kunna tala mot att det införs en sanktionerad 
anmälningsplikt är att det kan vara förhållandevis svårt för en verksam-
hetsutövare, och i synnerhet en enskild sådan, att ta ställning till om 
man omfattas av säkerhetsskyddslagen eller inte. Emellertid förut-
sätter vi att det kommer att tas fram skriftliga vägledningar som kan 
vara till hjälp vid denna bedömning, och att tillsynsmyndigheterna 
även på annat sätt bistår med vägledning i fråga om hur man bör gå 
till väga vid sådana bedömningar. Det är också möjligt att utforma 
sanktionssystemet på ett sådant sätt att man kan beakta om en fel-
bedömning varit ursäktlig (se våra överväganden i avsnitt 9.12.  

Med hänsyn till detta och till de starka skäl som talar för en 
anmälningsplikt, föreslår vi att en sådan anmälningsplikt införs i 
syfte dels att skapa incitament för verksamhetsutövare att analysera 
om de omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, dels att underlätta 
identifieringen av tillsynsobjekt så att tillsynsmyndigheterna kan ut-
föra sitt tillsynsuppdrag på ett fullgott sätt. En regel om anmälnings-
plikt bör införas i nya säkerhetsskyddslagen och bör gå ut på att en 
anmälan ska ske utan dröjsmål. Det är naturligt att anmälan ska göras 
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till den myndighet som ansvarar för tillsynen inom det område där 
verksamhetsutövaren är aktiv (se avsnitt 8.7.3).  

En anslutande fråga är om det finns skäl för att komplettera an-
mälningsplikten med en skyldighet att anmäla när verksamheten inte 
längre är säkerhetskänslig. Enligt vår bedömning finns det starka skäl 
för ett sådant förslag. För det första kan det motverka att enskilda 
utsätts för olägenheten att säkerhetsprövningar pågår längre än vad 
som är motiverat. Det följer nämligen av 3 kap. 3 och 14 §§ nya 
säkerhetsskyddslagen att en säkerhetsprövning pågår så länge den 
enskilde deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten. Under denna 
tid ska uppgifter löpande hämtas in om den enskilde. För det andra 
skulle en skyldighet att anmäla när verksamheten inte längre är säker-
hetskänslig förbättra förutsättningarna för tillsynsmyndigheten att ha 
en aktuell bild över den säkerhetskänsliga verksamhet som bedrivs 
inom respektive tillsynsområde. Slutligen skulle en sådan skyldighet 
motverka att resurser läggs på omotiverade åtgärder, både vad gäller 
tillsyn och säkerhetsprövning.  

De skäl som vi har redovisat för en skyldighet att anmäla när verk-
samheten inte längre är säkerhetskänslig är enligt vår mening så starka 
att skyldigheten bör sanktioneras. En sådan lösning framstår också 
som konsekvent med vårt förslag att sanktionera skyldigheten för 
verksamhetsutövare att utan dröjsmål anmäla att säkerhetskänslig verk-
samhet bedrivs.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter 
om vilken information som en anmälan ska innehålla liksom före-
skrifter om de närmare formerna för fullgörandet av anmälningsskyl-
digheten. En upplysningsbestämmelse om detta finns i 5 kap. 5 § lagen.  

Vi återkommer till frågan om sanktioner i kapitel 9. 

8.15 Systematisk kartläggning och dokumentation 
av tillsynsobjekt 

Förslag: Tillsynsmyndigheten ska genom systematisk kartläggning 
identifiera de verksamheter inom tillsynsmyndighetens ansvars-
område som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Kartläggningen ska 
genomföras regelbundet.  
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Tillsynsmyndigheten ska ha en aktuell förteckning över myn-
dighetens tillsynsobjekt.  

I fråga om Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska skyldig-
heten att kartlägga och hålla en förteckning över tillsynsobjekt 
enbart gälla verksamhetsutövare som man övertagit tillsynen över. 

 
Frågan är om anmälningsskyldigheten som vi föreslår ovan och de 
nämnda bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen samman-
tagna är tillräckliga för att det ska finnas en sådan överblick av till-
synsobjekten som behövs. När det gäller Försvarsmakten och Säker-
hetspolisen anser vi det, eftersom det framgår av säkerhetsskyddsför-
ordningen vilka verksamheter de utövar tillsyn över, med undantag 
för verksamhetsutövare som de övertaget tillsynen över enligt våra 
förslag i avsnitt 8.7.6.  

När det gäller de övriga tillsynsmyndigheterna anser vi att det är 
mer tveksamt. Det finns enligt vår mening en risk att det kan bedri-
vas verksamheter inom säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde 
som inte blir föremål för tillsyn. Risken accentueras av det faktum 
att den nya säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde utökas något, 
vilket kan innebära att det i vart fall under en övergångsperiod kan 
finns ett större mått av osäkerhet om vilka verksamheter som om-
fattas. Detta talar för att man ålägger tillsynsmyndigheterna att syste-
matiskt kartlägga och dokumentera de verksamheter inom respektive 
område som omfattas av säkerhetsskyddslagen.  

För att en kartläggning ska vara meningsfull måste den rimligtvis 
resultera i en förteckning över tillsynsobjekten. Förteckningar över 
tillsynsobjekt är i sig mycket skyddsvärda, vilket talar emot införande 
av en kartläggningsskyldighet. Emellertid anser vi att kartläggning, 
och förteckning av det som kommer fram, är en nödvändig förutsätt-
ning för att tillsyn ska kunna bedrivas på ett tillräckligt effektivt sätt. 
Det framstår också som nödvändigt för att man ska kunna upprätt-
hålla den samlade bilden över säkerhetsskyddet. Vi menar vidare de 
risker som sådana förteckningar för med sig är möjliga att hantera.  

Att kartläggningen ska bedrivas systematiskt innebär att arbetet 
inte enbart ska vara styrt av externa händelser utan att det ska genom-
föras regelbundet och företrädesvis följa en förutbestämd rutin. Grund-
läggande bestämmelser om kartläggningsskyldigheten kan meddelas 
i förordning. Närmare föreskrifter om hur arbetet med systematisk 
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kartläggning och dokumentation av tillsynsobjekt ska gå till kan med-
delas på föreskriftsnivå. Vi föreslår att det införs en ny paragraf efter 
7 kap. 3 § nya säkerhetsskyddsförordningen. 

8.16 Tillsyn bör ske med viss regelbundenhet 

Bedömning: I samordningsmyndigheternas föreskrifter om till-
syn bör det anges med vilken regelbundenhet som tillsyn ska be-
drivas.  

 
Vår kartläggning visar att tillsyn över säkerhetsskyddet bedrivs i rela-
tivt begränsad omfattning och att vissa tillsynsmyndigheter inte har 
bedrivit någon tillsyn alls. Detta har vi har pekat ut som ett utveck-
lingsbehov.  

Varken enligt den gamla eller nya säkerhetsskyddsregleringen finns 
några bestämmelser om i vilken omfattning tillsyn bör utföras. För 
att kunna tala om att efterlevnaden av säkerhetsskyddsregleringen 
verkligen kontrolleras bör det enligt vår mening vara fråga om någon 
form av regelbundenhet. Eftersom det bedrivs säkerhetskänslig verk-
samhet inom rad olika områden bör det dock finnas möjlighet att 
anpassa frekvensen för tillsyn till de förutsättningar som råder inom 
respektive område. Regler om hur ofta tillsyn ska bedrivas bör lämp-
ligen ges i samordningsmyndigheternas föreskrifter om tillsyn. 

8.17 Tillsyn bör inte förenas med rådgivning  

Förslag: Tillsynsmyndigheterna ska inom sina respektive ansvars-
områden lämna vägledning om säkerhetsskydd. 

 
Bedömning: Utövande av tillsyn är oförenligt med rådgivning. Till-
synsmyndigheterna bör därför inte lämna råd till verksamheter 
som omfattas av säkerhetsskyddslagen.  

 
Det finns ett behov av att klargöra förhållandet mellan tillsyn, råd-
givning och vägledning. Enligt vad som utvecklas i avsnitt 8.4.2 anser 
vi att rådgivning handlar om att lämna rekommendationer eller 
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handlingsalternativ i ett specifikt ärende. Råd som lämnas besvarar 
därmed i första hand vad som ska göras i det specifika fallet. Där-
emot är vägledning inriktad mot allmän information. Vägledning 
som lämnas besvarar därmed i första hand på vilket sätt en viss fråga 
kan hanteras. I säkerhetsskyddshänseende kan det exempelvis röra 
metodfrågor och tolkning av gällande regelsystem. 

Vår slutsats är att den kombinerade rollen som rådgivande myn-
dighet och tillsynsmyndighet visserligen kan ha fördelar, exempelvis 
när det gäller samordningsvinster. Övervägande skäl talar enligt vår 
mening ändå för att rollerna inte bör förenas inom säkerhetsskyddet. 
Vår huvudinvändning är att det finns en risk för att de dubbla roll-
erna underminerar syftet med tillsynen som en fristående gransk-
ning och att verksamhetens ansvar för dess bedömningar och skydds-
åtgärder förskjuts i riktning mot tillsynsmyndigheterna. Behovet av 
att renodla rollerna blir än viktigare vid ett införande av sanktioner 
enligt våra förslag i kapitel 9 eftersom dessa går ut på att det är till-
synsmyndigheterna som ska besluta om sanktioner. 

Bestämmelser som går ut på att tillsynsmyndigheterna ska lämna 
råd till tillsynsobjekten finns i 7 kap. 11 § nya säkerhetsskyddsför-
ordningen. Med hänsyn till våra överväganden i detta avsnitt föreslår 
vi att bestämmelsen ändras så att det där anges att tillsynsmyndig-
heterna ska lämna vägledning. Detta innebär att även kapitelrubriken 
bör ändras. Vi anser vidare att skyldigheten att lämna vägledning inte 
bara bör omfatta enskilda utan också offentliga aktörer. 

8.18 Ett nytt kapitel i säkerhetsskyddslagen 

Förslag: Bestämmelserna om tillsyn införs i ett nytt 4 a kap. i nya 
säkerhetsskyddslagen. Bestämmelserna om ingripande och sank-
tioner förs in i ett nytt 4 b kap. samma lag. 

 
I detta kapitel föreslår vi ett helt nytt regelverk om tillsyn, som bl.a. 
innebär undersökningsbefogenheter för tillsynsmyndigheterna. Be-
stämmelser med det innehåll som vi föreslår passar inte in i något av 
de befintliga kapitlen i nya säkerhetsskyddslagen. Vi föreslår därför att 
det införs ett nytt 4 a § kap. i lagen med rubriken Tillsyn. Bestämmel-
serna om ingripanden i form av åtgärdsförelägganden och om sankti-
onsavgift (se kapitel 9) passar inte heller in i något befintligt kapitel. 
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Det bör därför införas ett nytt 4 b § med rubriken Ingripande och 
sanktioner. 

 

456



457



 

415 

9 Sanktioner 

9.1 Uppdraget 

Bakgrunden till uppdraget 

I den gällande säkerhetsskyddslagen (1996:627), i det följande kallad 
gamla säkerhetsskyddslagen, finns det inte några sanktioner som kan 
användas mot den som åsidosätter sina säkerhetsskyddsåtaganden. 
Samma sak gäller enligt den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585), 
som träder i kraft den 1 april 2019 (i det följande kallad nya säker-
hetsskyddslagen). Några förslag om sanktioner lämnades inte heller i 
betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). Regeringen 
har, bl.a. mot bakgrund av att flera remissinstanser kritiserade avsak-
naden av sådana förslag, bedömt att det finns ett behov av att utreda 
hur ett system med sanktioner i säkerhetsskyddsregleringen skulle 
kunna utformas. Vi har därför i uppdrag att lämna förslag till ett 
sådant sanktionssystem. 

Vårt uppdrag 

Enligt direktiven ska vi 

• analysera vilka brister i arbetet med säkerhetsskydd som bör be-
läggas med sanktioner och föreslå ett system med lämpliga sank-
tioner för att uppnå säkerhetsskyddslagstiftningens ändamål, 

• föreslå vilken eller vilka myndigheter som ska få befogenhet att 
besluta om sanktioner, och 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag, dock inte förslag till änd-
ringar i grundlag. 
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I kapitel 8 behandlas tillsynsmyndigheternas befogenheter. Befogen-
heterna syftar till att säkerställa att myndigheter och enskilda som 
omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen följer bestämmelserna. Vi 
lämnar där förslag om att tillsynsmyndigheten ska kunna meddela 
åtgärdsföreläggande till aktörer som inte lever upp till de krav som 
ställs i säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med 
stöd av den lagen. Sådana förelägganden ska enligt förslaget kunna 
förenas med vite. Det som återstår här är att ta ställning till vilka 
andra sanktioner som bör komma i fråga vid brister i säkerhetsskydds-
arbetet.  

9.2 Straffrättsliga och administrativa sanktioner 

Vår uppgift är att föreslå ett system med sanktioner i säkerhets-
skyddslagen. De sanktionsverktyg som normalt står till buds för staten 
är straff och sanktionsavgifter samt vite, förbud och återkallelse av 
tillstånd. Direktiven innehåller inga begränsningar i fråga om vilken 
sorts sanktioner som får eller bör övervägas. Dock har vi, som nyss 
sagts, redan i kapitel 8 lämnat förslag om en möjlighet för tillsyns-
myndigheten att meddela vitessanktionerade åtgärdsföreläggande i 
syfte att förmå den som omfattas av tillsyn att åtgärda brister i sitt 
säkerhetsskyddsarbete. De sanktionsmöjligheter som då återstår är 
dels införande av särskilda straffrättsliga bestämmelser (kriminali-
sering) eller utvidgning av det redan kriminaliserade området, dels 
ytterligare administrativa sanktioner.  

Säkerhetsskyddslagen innehåller inga regler om krav på tillstånd 
för att någon ska få bedriva säkerhetskänslig verksamhet. Regler om 
återkallelse av tillstånd är därför inte någon framkomlig väg när det 
gäller säkerhetsskyddslagen. En annan sak är att det inte sällan krävs 
tillstånd enligt andra regelverk för att en verksamhetsutövare ska få 
bedriva viss verksamhet. Exempel på detta är verksamhet inom 
transport- och finanssektorerna och kärnteknisk verksamhet. Vi 
redovisar inga överväganden i fråga om möjligheten att återkalla 
tillstånd att bedriva en verksamhet med stöd av sådana andra regel-
verk. Vi ser inte heller att förbud mot att bedriva en viss verksamhet 
är en framkomlig väg i säkerhetsskyddslagen, som är generell och 
gäller på många olika områden. Vi diskuterar därför enbart om man 
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bör införa nya straffbestämmelser eller skärpa de befintliga straff-
bestämmelserna, eller om man bör införa sanktionsavgifter. 

Administrativa sanktioner beslutas oftast av en förvaltnings-
myndighet och kan då normalt överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Påföljder och annan rättsverkan av brott prövas i regel inom 
ramen för ett brottmål i allmän domstol, av en åklagare genom straff-
öreläggande eller av en polisman genom föreläggande av ordnings-
bot. Ett brott definieras i svensk rätt som en gärning som är besk-
riven i lag eller annan författning och för vilken straff är föreskrivet.  

Både fysiska och juridiska personer kan bli föremål för admini-
strativa sanktioner, men bara fysiska personer kan begå brott och 
dömas till en brottspåföljd. En näringsidkare kan emellertid i vissa 
fall åläggas företagsbot för brott som har begåtts i utövningen av 
näringsverksamheten (36 kap. 7 § brottsbalken, BrB). 

9.3 Ingen straffbestämmelse i säkerhetsskyddslagen 

Bedömning: Det bör inte införas särskilda straffbestämmelser för 
överträdelse av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och de 
föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. 

 
I detta avsnitt överväger vi om det bör införas särskilda straff-
bestämmelser för den som åsidosätter sitt säkerhetsskyddsarbete. 
En utgångspunkt för våra överväganden är att kriminalisering som 
metod för att försöka hindra överträdelser av olika normer i sam-
hället bör användas med försiktighet. Ett skäl till detta är att en 
alltför omfattande kriminalisering kan komma att undergräva straff-
systemets brottsavhållande verkan, särskilt om rättsväsendet inte 
kan beivra alla brott på ett effektivt sätt. Ett annat skäl är att krimi-
nalisering innebär påtagliga inskränkningar i medborgarnas valfrihet 
och ingripande tvångsåtgärder mot dem som begår brott (se t.ex. 
prop. 2017/18:205 s. 64). Kriminalisering bör inte komma i fråga om 
det finns någon alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att 
komma till rätta med det oönskade beteendet (se bl.a. prop. 1994/95:23 
s. 55 och bet. 1994/95:JuU2).  

Genom våra förslag i kapitel 8 förstärks tillsynen på säkerhets-
skyddsområdet och tillsynsmyndigheterna får betydligt bättre verktyg 
än tidigare för att få till stånd rättelse av verksamhetsutövare som 

460



Sanktioner SOU 2018:82 

418 

brister i sitt säkerhetsskyddsarbete. Till bilden hör också våra förslag 
i kapitel 6 och 7 om möjlighet för tillsynsmyndigheterna att meddela 
förelägganden och ytterst förbjuda vissa förfaranden som är olämp-
liga från säkerhetsskyddssynpunkt. De allra mest straffvärda över-
trädelserna är redan kriminaliserade genom bestämmelserna om brott 
mot rikets säkerhet i 19 kap. BrB. Det kan mot den bakgrunden, och 
med hänsyn till möjligheten att införa ytterligare administrativa 
sanktioner, ifrågasättas om det är nödvändigt med en ytterligare kri-
minalisering.  

Det är vidare tveksamt om straff skulle vara den mest effektiva 
sanktionen när det gäller åsidosättanden av säkerhetsskyddslagen 
och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. De verksam-
hetsutövare som ska tillämpa säkerhetsskyddsregleringen utgörs av 
statliga myndigheter, kommuner, landsting och företag. Straffansvar 
kan enligt svensk rätt endast träffa fysiska personer. Om straff införs 
skulle det i många fall vara svårt att identifiera en fysisk person som 
ansvarig för överträdelsen och att leda i bevis att denne haft uppsåt 
eller varit oaktsam på det sätt som krävs för straffbarhet.  

Med hänsyn till det anförda anser vi att man i första hand bör 
försöka komma till rätta med bristerna i säkerhetsskyddsarbetet 
genom införande av administrativa sanktioner. Någon särskild straff-
bestämmelse bör alltså inte införas i detta läge. Det sagda hindrar inte 
att det kan finnas skäl att på nytt överväga frågan om kriminalisering, 
om införande av administrativa sanktioner inte ger önskad effekt.  

9.4 Tillämpningsområdet för befintliga 
straffbestämmelser bör inte utvidgas 

Bedömning: Straffansvar för brotten obehörig befattning med 
hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift och 
vårdslöshet med hemlig uppgift förutsätter att uppgifterna röjts 
för någon obehörig. Någon ändring av röjanderekvisitet föreslås 
inte. Det bör inte heller ske några ändringar i bestämmelserna om 
tjänstefel eller brott mot tystnadsplikt. 
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Reglerna i 19 kap. brottsbalken bör inte ändras 

I vissa fall kan ett åsidosättande av säkerhetsskyddslagens krav leda 
till att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs för någon obe-
hörig, eller till att det i vart fall uppstår en risk för att uppgifterna 
röjs. Sådana händelser kan aktualisera tillämpning av vissa straff-
bestämmelser i 19 kap. BrB. Obehörig befattning med hemlig uppgift 
(7 §) respektive grov obehörig befattning med hemlig uppgift (8 §) 
begås av den som uppsåtligen, men utan syfte att gå främmande makt 
tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer en upp-
gift av hemlig natur om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, 
tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i 
övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för 
Sveriges säkerhet. Brottet kan också bestå i att någon obehörigen 
framställer eller tar befattning med skrift, teckning eller annat 
föremål som innefattar en sådan uppgift. Vid bedömande huruvida 
brottet är grovt ska man särskilt beakta om gärningen innefattade 
tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig 
beskaffenhet med hänsyn till ett pågående krig eller rörde ett för-
hållande av stor betydelse eller om den brottsliga personen röjde 
något som hade betrotts honom eller henne på grund av allmän eller 
enskild tjänst. Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller 
röjer sådan uppgift som nyss sagts döms i stället för vårdslöshet med 
hemlig uppgift (9 §). Vidtas handlingen för att gå främmande makt 
tillhanda döms för spioneri eller grovt spioneri (5 och 6 §§). 

Det kan många gånger vara svårt att i ett brottmål visa att någon 
obehörig faktiskt fått del av de hemliga uppgifterna. Detta ger upp-
hov till frågan, om det finns skäl att lätta upp kravet på att uppgiften 
har röjts. Detta skulle innebära en viss utvidgning av det kriminali-
serade området. Vi diskuterar denna fråga i det följande. 

Tidigare överväganden 

Frågan om vilka krav som bör ställas i fråga om röjande har aktuali-
serats tidigare. I betänkandet Spioneri och annan olovlig underrättelse-
verksamhet (SOU 2012:95 s. 311–317) föreslog Utredningen om för-
stärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet att 
bestämmelsen om vårdslöshet med hemlig uppgift även ska omfatta 
en grovt oaktsam hantering som innebär fara för att uppgiften ska 
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komma någon obehörig till del. Det bör enligt utredningen vara till-
räckligt för straffansvar att den enskildes vårdslösa hantering kan 
innebära ett röjande. Utredningen menade att en hantering som möj-
liggör att uppgiften kan komma främmande makt till del är klander-
värd och innebär en risk för skada, ytterst för Sveriges säkerhet. 
Avgörande för klandervärdheten är enligt utredningen inte om upp-
giften faktiskt kommit en främmande makt till del, vilket kan bero 
på tillfälligheter eller vara omöjligt att få kännedom om. Man menade 
att det avgörande i stället borde vara den risk som hanteringen 
objektivt sett innebär. Straffansvar bör dock enligt utredningens be-
dömning endast aktualiseras vid förfaranden som typiskt sett inne-
bär en sådan risk. I betänkandet diskuterar utredningen förändrings-
behovet när det gäller röjanderekvisitet och anför följande. 

En fråga som har problematiserats i utredningen är röjanderekvisitets 
betydelse och vilken begränsning av tillämpningsområdet som det med-
för.  
    Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1991 s. 103 uttalat att ett 
röjande i regel föreligger om en handling med hemliga uppgifter har 
kommit i någon obehörigs besittning, att även vissa andra närliggande 
situationer omfattas men att inte varje möjlighet att ta del av en uppgift 
som har beretts någon obehörig medför att uppgiften ska anses röjd 
samt att det avgörande för straffansvar främst bör vara om uppgiften 
blivit tillgänglig för någon obehörig under sådana omständigheter att 
man måste räkna med att den obehörige kommer att ta del av uppgiften.  
    Enligt Säkerhetspolisen har Högsta domstolens avgörande inneburit 
att fall som uppenbart innefattar grovt oaktsam hantering av hemliga 
uppgifter inte leder till åtal om det inte finns utredning som visar att 
uppgifterna har kommit i någon obehörig persons besittning, eller i vart 
fall att en obehörig person på något sätt har befattat sig med uppgiften. 
I tillgängliga underrättsdomar har det inte ansetts tillräckligt att det 
vårdslösa beteendet lett till att en obehörig person har fått tillgång till 
uppgifterna och därigenom möjlighet att ta del av dem utan det har 
också krävts att omständigheterna varit sådana att det kan antas att den 
obehörige har tagit del av uppgifterna. Så har t.ex. ansetts vara fallet när 
handlingar med känsliga uppgifter har försvunnit vid ett inbrott men 
inte när de lämnats kvar av inbrottstjuven. Vidare kan Högsta dom-
stolens avgörande tolkas så att det är en förutsättning för straffansvar 
att det är samma person som uppgifterna har gjorts tillgängliga för som 
också tar del av dem. Frågan är om det förhållandet bör vara avgörande 
för straffbarheten eller om det straffbara området även bör fånga upp 
förfaranden som innebär att uppgifter har blivit tillgängliga för en obe-
hörig person och genom dennes handlande har kommit en annan obe-
hörig person till del. Säkerhetspolisen har i sammanhanget särskilt pekat 
på de svårigheter som är förknippade med en utredning av röjande-
rekvisitet och att det i vissa fall är i princip omöjligt att skaffa bevisning 
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för att ett röjande har skett. Vidare har Säkerhetspolisen framhållit de 
risker som är förenade med en vårdslös hantering av uppgifter i samband 
med kommunikationer via internet. Med hänsyn bl.a. till möjligheterna 
till signalspaning kan en känslig uppgift tämligen enkelt plockas upp av 
en främmande makt utan att det lämnar spår efter sig. Typiskt sett har 
hanteringen gett upphov till en överhängande risk – och stor sanno-
likhet – för att uppgifterna har röjts men det är sällan möjligt att bevisa 
att så har skett i det enskilda fallet.  

I propositionen Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelse-
verksamhet (prop. 2013/14:51 s. 51 och 52) gjorde regeringen bedöm-
ningen att utredningens förslag i denna del inte skulle genomföras 
och anförde att det finns en risk för att det föreslagna tillägget skulle 
få ett alltför vidsträckt tillämpningsområde. Regeringen anförde vidare 
följande.  

Förslaget utgör en påtaglig skärpning av straffansvaret och en långt-
gående kriminalisering som kräver starka skäl för sig och en noggrann 
konsekvensanalys. Straffbestämmelsen har ett ändamålsenligt och väl 
avvägt tillämpningsområde. Den har också en teknikneutral utform-
ning. Den anpassning av tillämpningsområdet och de förtydliganden 
som kan behöva ske, t.ex. med hänsyn till den tekniska utvecklingen, 
sker lämpligast i praxis. 

Vår bedömning 

Frågan är om det nu finns anledning att göra en annan bedömning 
än den som gjordes i prop. 2013/14:51. De skäl som kan anföras för 
ett utvidgat straffansvar är till stor del desamma som regeringen ny-
ligen har tagit ställning till i den angivna propositionen. En skillnad 
är det förändrade säkerhetsläget i omvärlden, vilket skulle kunna tala 
för att man omvärderar frågan. Samtidigt bör varje utvidgning av det 
kriminaliserade området ske med försiktighet och endast om den är 
nödvändig. Som vi har anfört tidigare lämnar vi i kapitel 8 förslag om 
en skärpt och effektiviserad tillsyn och möjligheter till vitessanktio-
nerade åtgärdsföreläggande. Det finns också möjlighet att införa 
ytterligare administrativa sanktioner, som har fördelen att de som 
regel kan hanteras snabbare och enklare än ett brottmål, bl.a. därför 
att det normalt inte ställs något krav på uppsåt eller oaktsamhet. Med 
hänsyn till det anförda finns det inte tillräckliga skäl att i det här 
sammanhanget lägga fram förslag om ändring av röjanderekvisitet, 
vare sig i bestämmelsen om vårdslöshet med hemlig uppgift eller när 
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det gäller obehörig befattning och grov obehörig befattning med hem-
lig uppgift. 

Bestämmelserna i 20 kap. bör inte ändras 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning 
genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för 
uppgiften ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två 
år (20 kap. 1 § BrB). Undantagsvis kan åsidosättanden av åliggan-
dena enligt säkerhetsskyddslagen utgöra tjänstefel, om de sker under 
myndighetsutövning, t.ex. i samband med en säkerhetsprövning av 
personal. Det har inte under vårt arbete framkommit något behov av 
en översyn av tjänstefelsbestämmelsen med utgångspunkt i de frågor 
som vi har i uppdrag att överväga. 

I 20 kap. 3 § BrB finns det även regler om brott mot tystnads-
plikt. Straffansvar drabbar den som röjer en uppgift, som han eller 
hon är pliktig att hemlighålla enligt någon lag eller annan författning 
eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd 
av lag eller annan författning. Detsamma gäller den som olovligen 
utnyttjar en sådan hemlighet. Bestämmelsen tillämpas bara om gär-
ningen inte är särskilt belagd med straff enligt någon annan bestäm-
melse. Bestämmelsen kan t.ex. tillämpas om någon olovligen röjer en 
hemlig (säkerhetsskyddsklassificerad) uppgift som han eller hon fått 
del av inom ramen för en anställning eller ett annat deltagande i en 
säkerhetskänslig verksamhet och personen i fråga omfattas av reglerna 
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller bestämmelsen 
5 kap. 2 § nya säkerhetsskyddslagen om tystnadsplikt. Något skäl att 
överväga ändringar i bestämmelserna om brott mot tystnadsplikt med 
utgångspunkt i vårt uppdrag har inte framkommit. 

9.5 Sanktionsavgift bör införas 

Förslag: Sanktionsavgift införs för vissa åsidosättanden av de skyl-
digheter som följer av säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter 
som meddelats med stöd av den lagen.  
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I avsnitten 9.3 och 9.4 har vi kommit fram till att det inte bör införas 
nya straffbestämmelser och inte heller göras ändringar i befintliga 
straffbestämmelser, utan att de ytterligare sanktioner som behövs 
för överträdelser av åligganden enligt säkerhetsskyddsregleringen 
bör vara av administrativt slag. Vi har redan föreslagit vissa admini-
strativa ingripanden i form av åtgärdsföreläggande (se avsnitt 8.11). 
Vi har vidare i avsnitt 9.2 kommit fram till att det för vår del inte är 
en framkomlig väg att sanktionera överträdelser av säkerhetsskydds-
lagstiftningen med hjälp av återkallelse av tillstånd eller förbud att 
bedriva viss verksamhet. Detta innebär att den administrativa sank-
tion som återstår att överväga för oss är sanktionsavgifter. I det här 
avsnittet diskuterar vi om sanktionsavgift bör införas som en ny 
administrativ sanktion.  

Vad är en sanktionsavgift? 

En sanktionsavgift är en ekonomisk sanktion som vanligen riktar sig 
mot en konstaterad överträdelse av en författningsbestämmelse men 
anses inte ingå i det straffrättsliga systemet. Sanktionsavgifter finns 
inom en rad rättsområden och har olika tillämpningsområde, syfte 
och utformning. I vissa fall är sanktionsavgift den enda sanktionen 
för en överträdelse, men i andra fall kan avgift tas ut vid sidan av eller 
i stället för straff.  

För- och nackdelar med sanktionsavgifter 

Användningen av sanktionsavgifter har ökat kraftigt. Övergången 
från straffbestämmelser till bestämmelser om sanktionsavgift syfta-
de ursprungligen till att utnyttja rättsväsendets resurser bättre och 
att kunna beivra en del mindre allvarliga och ofta förekommande 
överträdelser effektivare. Ofta kan avgift tas ut oberoende av om 
reglerna överträtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Ett annat syfte med sanktionsavgift var att skapa en kännbar eko-
nomisk sanktion mot juridiska personer, som inte kan bli föremål 
för straffrättsliga åtgärder. Sanktionsavgift kan riktas mot det sub-
jekt som tjänar på överträdelsen eller har agerat mest klandervärt 
eller bär det största ansvaret för att överträdelsen begicks. Om sank-
tionsavgiften kan komma att innebära en kostnad eller förlust som 
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är lika stor som eller större än den besparing som görs genom att 
regelverket inte följs, skapar avgiften incitament att undvika över-
trädelser. När sanktionsavgift tas ut av en myndighet har den eko-
nomiska aspekten dock inte lika stor betydelse. 

Krigsmaterielexportöversynskommittén har ingående belyst för- 
och nackdelarna med sanktionsavgifter (SOU 2014:83 s. 104–106). 
Kommittén undersökte hur tillsynsmyndigheterna ansåg att system-
en med administrativa sanktionsavgifter fungerade. Det visade sig att 
fördelarna med sanktionsavgifter var många. En vanlig åsikt var att 
sanktionsavgifter har bättre förutsättningar att bidra till regelefter-
levnad än straffsanktioner, eftersom brott mot den aktuella lagstift-
ningen inte prioriteras av rättsväsendet. Administrativa sanktions-
avgifter ansågs också vara mer förutsebara, vilket leder till en bättre 
preventiv effekt. Det uppgavs t.ex. att antalet beslutade avgifter hos 
vissa av myndigheterna minskat över tid. Myndigheterna bedömde 
att det berodde på ökad regelefterlevnad. Sanktionsavgifter ledde 
enligt de myndigheter som kommittén frågade också till enklare och 
snabbare beivrande av överträdelser, jämfört med straffsanktioner. 
Sanktionsavgifter ansågs också vara resurseffektiva, eftersom den 
tillsynsmyndighet som beslutar om avgifterna fattar beslutet baserat 
på sin egen utredning. Andra myndigheter behöver inte kopplas in i 
processen, utom vid överklagande eller om avgiften ska beslutas av 
domstol på ansökan av tillsynsmyndigheten. 

Sanktionsavgifter förekommer bl.a. för överträdelser av den nya 
brottsdatalagen (2018:1177) och den nya lagen (2018:1174) om in-
formationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, i det 
följande kallad NIS-lagen. I propositionen till brottsdatalagen fram-
höll regeringen att det, förutom de angivna fördelarna, också finns 
nackdelar med sanktionsavgifter. Regeringen anförde bl.a. följande 
(prop. 2017/18:232 s. 315). Om sanktionsavgiftsbeloppet är lågt kan 
verksamhetsutövaren se avgiften som enbart en kostnad som det går 
att kalkylera med. I dessa fall bidrar avgiften inte till ökad regel-
efterlevnad. System med sanktionsavgifter kan kräva mer resurser hos 
tillsynsmyndigheten. Domstolsväsendet kan, i vart fall inlednings-
vis, få fler ärenden att hantera om sanktionsavgifter införs. Innan det 
finns vägledande praxis kan det t.ex. råda osäkerhet om när sank-
tionsavgift ska tas ut och med vilket belopp. Det behöver alltså inte 
bli en ekonomisk besparing för staten att införa sanktionsavgifter. 
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Avsaknaden av en domstols bedömning av händelseförlopp kan vidare 
inverka menligt på rättssäkerheten.  

Eftersom vi har föreslagit i kapitel 8 att det införs en möjlighet 
att utfärda vitessanktionerade åtgärdsförelägganden skulle införande 
av sanktionsavgifter leda till att tillsynsmyndigheten i vissa situa-
tioner kan välja mellan att genomdriva en åtgärd med vite eller att i 
efterhand påföra sanktionsavgift. En fördel med detta är att ingrip-
andemöjligheterna kan anpassas till behovet i det enskilda fallet. En 
nackdel är dock att sanktionssystemet inte blir så förutsägbart som 
man kan önska.  

Är sanktionsavgift en lämplig reaktion mot offentliga 
verksamhetsutövare? 

En särskild fråga är om sanktionsavgifter är en lämplig reaktion mot 
myndigheter. Säkerhetsskyddslagen kännetecknas av att den gäller 
både för enskilda rättssubjekt och för myndigheter, kommuner och 
landsting. Frågan om sanktionsavgifter mot myndigheter diskuterades 
ingående i propositionen till brottsdatalagen. Där anges bl.a. följ-
ande (prop. 2017/18:232 s. 315 och 316). Sanktionsavgift kan tas ut 
av myndigheter på vissa områden. Hit hör bl.a. miljösanktionsavgift 
enligt miljöbalken och förordningen (2012:259) om miljösanktions-
avgifter. Enligt praxis tas dock inte miljösanktionsavgift ut av myn-
digheter om överträdelsen skett vid myndighetsutövning. Det finns 
också exempel på sanktionsavgifter som särskilt riktar sig mot 
myndigheter. Enligt 21 kap. 1 § 3 lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling får allmän förvaltningsdomstol på ansökan av tillsyns-
myndigheten vid otillåten direktupphandling besluta att en upphand-
lande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift. I förarbetena 
till den tidigare lagen om offentlig upphandling, som innehöll en mot-
svarande bestämmelse, betonades vikten av att sanktionsbestämmel-
serna är desamma för alla slag av upphandlande myndigheter och 
enheter och att något undantag för statliga myndigheter därför inte 
borde göras även om det innebär att staten betalar en avgift till staten 
(Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, prop. 2009/10:180 s. 183). 

Regeringens bedömning angående brottsdatalagen var att sank-
tionsavgift är en lämplig sanktion mot myndigheter vid överträdelser 
av regler om personuppgiftsbehandling (prop. 2017/18:232 s. 316). 
Samma bedömning gjordes i fråga om den nya NIS-lagen. Även i den 
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lagen har det införts regler om sanktionsavgifter, som bl.a. kan med-
delas mot myndigheter. Vi ser inte anledning till en annan bedöm-
ning när det gäller säkerhetsskyddsregleringen. 

Är sanktionsavgift i övrigt en lämplig reaktion? 

Frågan är då om sanktionsavgift i övrigt är en lämplig reaktion på 
överträdelser av bestämmelser i säkerhetsskyddsregleringen. Det finns 
flera skäl som talar för en sådan lösning. Ett skäl är att de myndig-
heter som i dag tillämpar sanktionsavgifter inom andra områden ser 
många fördelar med den sanktionen. De argument som dessa lyft 
fram väger tungt även när det gäller säkerhetsskydd. Sanktionsavgift 
är en snabb och tydlig sanktion som även kan vara kännbar ekono-
miskt. Risken att drabbas av en sådan sanktion skulle verka avskräck-
ande. Överträdelserna skulle därmed på sikt kunna minska på det 
sätt som beskrivits inom andra områden. Det finns också anledning 
att anta att ett system med sanktionsavgifter skulle kunna vara 
effektivare än straffsanktioner. Mindre bevissvårigheter kan leda till 
att fler överträdelser beivras än om ansvaret är straffrättsligt. 

Vår uppfattning är vidare att det kan ha betydelse för andra staters 
förtroende för Sverige att det finns en tydlig och effektiv sanktion 
för den som exempelvis har ett otillräckligt skydd för säkerhets-
skyddsklassificerad information. Genom införande av sanktionsavgif-
ter skulle det skapas tydligare och bättre verktyg för att styra säker-
hetsskyddet inom Sverige. 

De uppräknade fördelarna överväger enligt vår mening de nack-
delar som vi tagit upp tidigare. Enbart möjligheten att utfärda åt-
gärdsföreläggande är enligt vår mening inte tillräckligt för att sank-
tionssystemet som helhet ska framstå som effektivt och heltäckande. 
Sammantaget gör vi bedömningen att det i säkerhetsskyddslagen bör 
tas in regler om sanktionsavgift som ett komplement till möjligheten 
att meddela åtgärdsföreläggande i förening med vite. 
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9.6 Utgångspunkter för utformningen 
av sanktionsavgiftssystemet  

Bedömning: Sanktionsavgiftssystemet bör utformas med beakt-
ande av regeringens riktlinjer för sådana avgifter och Sveriges inter-
nationella åtaganden. 

Regeringens riktlinjer för att använda sanktionsavgift 

Sanktionsavgift har använts som sanktionsform under lång tid. In-
ledningsvis fanns det inga riktlinjer för hur sanktionsavgifter skulle 
utformas och användas. I samband med lagstiftningsarbetet om eko-
nomiska sanktioner i näringsverksamhet togs dock ett samlat grepp 
om frågan. I prop. 1981/1982:142 (s. 24 och 25) lade regeringen fram 
allmänna riktlinjer för hur ett sanktionsavgiftssystem bör utformas. 
Riktlinjerna i propositionen har kommit att ligga till grund för för-
slagen i olika lagstiftningsärenden och tillämpas fortfarande (se t.ex. 
prop. 2015/16:118 och prop. 2016/17:22). Riktlinjerna kan samman-
fattas enligt följande. 

• Ett avgiftssystem kan erbjuda en ändamålsenlig lösning i fall där 
regelöverträdelser är särskilt frekventa eller speciella svårigheter 
föreligger att beräkna storleken av den vinst eller besparing som 
uppnås i det särskilda fallet. 

• Avgifter bör få förekomma endast inom speciella och klart av-
gränsade rättsområden. 

• Bestämmelserna om beräkning av avgiftsbeloppet bör konstru-
eras så att de utgår från ett mätbart moment i den aktuella över-
trädelsen – en parameter – som gör det möjligt att förutse och 
fastställa hur stor avgiften ska bli i det särskilda fallet. 

• Beroende på det aktuella rättsområdets natur bör särskilt prövas 
om uppsåt eller oaktsamhet ska förutsättas för avgiftsskyldighet 
eller om skyldigheten ska bygga på strikt ansvar. För att en kons-
truktion med strikt ansvar ska vara försvarbar från rättssäkerhets-
synpunkt bör det finnas starkt stöd för en presumtion om att 
överträdelser på området inte kan förekomma annat än som en 
följd av uppsåt eller oaktsamhet. 
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• Bestämmelser som reglerar möjligheten till jämkning av avgifts-
belopp bör så långt möjligt vara så preciserade att det inte före-
ligger någon tvekan om deras räckvidd. 

• Något hinder bör inte föreligga mot att låta avgiftsregler som i 
första hand riktas mot juridiska personer och straffrättsliga bestäm-
melser riktade mot fysiska personer vara tillämpliga vid sidan av 
varandra. De subjektiva rekvisiten kan vara olika utformade i de 
olika systemen – strikt ansvar vid avgift och uppsåt eller oakt-
samhet vid straffrättsligt ansvar. 

• Att ta ut sanktionsavgifter kan i viss utsträckning överlämnas till 
de administrativa myndigheter som är verksamma på det aktuella 
området. I vissa fall är det emellertid lämpligt att överlämna denna 
prövning till domstol. 

Riktlinjerna tar sikte på sanktioner med vinstbegränsande syfte. De 
brukar dock också läggas till grund för utformningen av sådana sank-
tionssystem som har ett bestraffande syfte. 

Andra riktlinjer på området 

Vid sidan om regeringens riktlinjer finns det ytterligare riktlinjer 
som bör beaktas vid utformningen av ett sanktionsavgiftssystem. 
Europakonventionen kan vara av betydelse för sanktionsavgifts-
system, om avgifterna är att jämställa med en straffrättslig påföljd. 
Europarådets rekommendation nr R (91) om administrativa sank-
tionsavgifter omfattar åtta principer. Många av frågeställningarna 
regleras också i Europakonventionen. Några behandlas dock inte i 
konventionen. Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, 
får därför anses komplettera konventionen. Principerna kan sam-
manfattas enligt följande (se SOU 2014:83 s. 110 och 111). 

• Såväl sanktionens innehåll som de omständigheter som krävs för 
att sanktionen ska kunna åläggas någon ska framgå av lag. 

• Förbud mot retroaktiv tillämpning. 

• Förbud mot dubbelprövning (ne bis in idem). 

• Krav på rimlig handläggningstid. 
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• Krav på ett slutligt beslut. Varje inlett förfarande som kan för-
anleda att en sanktion åläggs en person ska avslutas med ett slut-
ligt avgörande. 

• Krav på ett öppet, objektivt och rättvist förfarande. Varje person 
som riskerar att åläggas en sanktion ska informeras om anklag-
elsen och den bevisning som åberopas. Vidare ska han eller hon 
få tillfälle att yttra sig och få tillräcklig tid till det. Ett sanktions-
beslut ska innehålla skälen för beslutet. 

• Bevisbördan åligger den som beslutar om sanktionen. 

• Krav på domstolsprövning. En sanktion beslutad av en admini-
strativ myndighet ska kunna överprövas av en domstol. 

Utgångspunkter för utformningen av sanktionsavgiftssystemet 

Vid utformningen av sanktionssystemet bör utgångspunkterna vara 
desamma som när man i andra sammanhang infört sanktionsavgifter 
(jfr t.ex. prop. 2017/18:232 s. 319). Det innebär att regeringens rikt-
linjer och Sveriges internationella åtaganden, däribland åtagandena 
enligt Europakonventionen ska beaktas. Det innebär vidare att be-
stämmelserna om sanktionsavgift bör utformas i linje med hur så-
dana avgifter utformats inom andra rättsområden och att de rätts-
säkerhetskrav som ställs på sanktionsavgift bör få genomslag. Av det 
följer att frågor om sanktionsavgift bör regleras i lag och att det av 
den bör framgå när, hur och av vem sanktionsavgift får tas ut. Systemet 
ska också vara förutsebart och möta kraven på rimlig handlägg-
ningstid, domstolsprövning och en rättssäker process. En annan själv-
klar utgångspunkt är att systemet bör vara ändamålsenligt på så sätt 
att det är verkningsfullt för de brister som det är tänkt att åtgärda.  

9.7 Vem ska betala sanktionsavgiften? 

Förslag: Sanktionsavgift tas ut av verksamhetsutövaren. Vid över-
trädelser av reglerna om samråd i samband med överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet kan sanktionsavgift även tas ut av en 
aktie- eller andelsägare. 
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Sanktionsavgifter kan användas både mot juridiska och fysiska per-
soner. Vår bedömning är att övervägande skäl talar för att skyldig-
heten att betala sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen läggs på 
verksamhetsutövaren, som normalt är en juridisk person i form av 
en myndighet, en kommun, ett landsting eller ett företag. Detta skulle 
motsvara vad som gäller i den närliggande regleringen om informa-
tionssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Enligt den 
nya NIS-lagen är det nämligen leverantören av en sådan tjänst som 
kan drabbas av sanktionsavgift för vissa åsidosättanden av sina skyl-
digheter enligt regleringen (29 § den nyssnämnda lagen). Det hand-
lar då typiskt sett om en juridisk person.  

En viktig fördel med sanktionsavgifter i stället för straff är att 
överträdelserna lättare kan utredas och att förfarandet går snabbare, 
bl.a. eftersom det normalt inte ställs krav på uppsåt eller oaktsamhet. 
Vår uppfattning är att det samtidigt är problematiskt att ålägga en 
enskild, t.ex. en anställd på en viss nivå, en sanktionsavgift utan att 
det visats att personen i fråga faktiskt gjort sig skyldig till någon 
uppsåtlig eller oaktsam överträdelse av säkerhetsskyddsregleringen. 
En sådan ordning skulle ligga mycket nära ett strikt straffrättsligt 
ansvar, något som är främmande för vår rättsordning. Vi gör i av-
snitt 9.9 bedömningen att sanktionsavgiftssystemet bör bygga på 
strikt ansvar, dvs. att det inte bör krävas uppsåt eller oaktsamhet. 
Detta talar för att sanktionsavgifter bör meddelas verksamhets-
utövaren som sådan och inte exempelvis säkerhetsskyddschefen eller 
den person som är ytterst ansvarig för verksamheten. En sådan 
ordning medför också att saken blir lättare att utreda, vilket som sagt 
är ett viktigt syfte med sanktionsavgifter. Som ett annat skäl kan det 
anföras att det normalt är verksamhetsutövaren och inte någon en-
skild anställd som eventuellt kan tjäna på eller göra besparingar på 
ett åsidosättande av säkerhetsskyddsregleringen.  

Sammantaget gör vi alltså bedömningen att sanktionsavgiften bör 
tas ut av den verksamhetsutövare som åsidosatt sina skyldigheter 
enligt säkerhetsskyddsregleringen. 

Vi har övervägt om det bör vara möjligt att ta ut sanktionsavgift 
även av en utomstående aktör som en verksamhetsutövare har teck-
nat säkerhetsskyddsavtal med, även om denne inte är en verksam-
hetsutövare enligt säkerhetsskyddslagen. En sådan lösning kan före-
falla mest konsekvent med våra förslag i kapitel 8, som bl.a. går ut på 
att åtgärdsförelägganden kan riktas mot sådana aktörer. Samtidigt 
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kan det konstateras att sanktionsavgift är en ingripande åtgärd och 
att det är tveksamt om det är nödvändigt att tillsynsmyndigheten ges 
möjlighet att, utöver förelägganden, även besluta om sanktionsavgift 
för en aktör som inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Vi har 
stannat för att i detta läge inte lägga fram sådana förslag. Det bör i 
sammanhanget noteras att den verksamhetsutövare som ingår ett 
säkerhetsskyddsavtal har ansvar för att kontrollera att motparten 
följer detta. Det får förutsättas att det i säkerhetsskyddsavtalet eller 
det kommersiella avtalet finns överenskommelser om avtalssank-
tioner för den som inte lever upp till sina säkerhetsskyddsåtaganden. 

I ett fall anser vi att det finns övervägande skäl för att ålägga 
någon annan än en verksamhetsutövare sanktionsavgift. Vi syftar då 
på situationer där en aktie- eller andelsägare enligt våra föreslag i 
avsnitt 7.10 är skyldig att samråda inför en överlåtelse av sina aktier 
eller andelar i en säkerhetskänslig verksamhet. Om det inte finns en 
tydlig konsekvens för överträdelser blir incitamenten för att följa 
reglerna svaga. Risken är då stor att de inte får den förebyggande 
effekt som de är tänkta att ha. Det bör därför vara möjligt att besluta 
om sanktionsavgift för en aktie- eller andelsägare som går vidare med 
en överlåtelse utan att fullgöra sin samrådsskyldighet eller i strid med 
ett meddelat förbud eller villkor.  

9.8 Överträdelser som ska leda till sanktionsavgift 

Förslag: Sanktionsavgift ska tas ut av den verksamhetsutövare som  

1. underlåter att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 
2 kap. 1 a § säkerhetsskyddslagen eller enligt föreskrifter som 
har meddelats i anslutning till den paragrafen, 

2. underlåter att utföra eller uppdatera en säkerhetsskyddsanalys 
enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen eller enligt föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till den paragrafen,  

3. underlåter att vidta säkerhetsskyddsåtgärder enligt 2 kap. 2–
4 §§ säkerhetsskyddslagen eller enligt föreskrifter som har med-
delats i anslutning till de paragraferna,  

4. underlåter att säkerhetsskyddsklassificera uppgifter enligt 2 kap. 
5 § säkerhetsskyddslagen, 
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5. underlåter att kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verk-
samheten eller att fullgöra anmälnings- eller rapporterings-
plikt enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen eller enligt före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den paragrafen, 

6. underlåter att ingå ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § 
säkerhetsskyddslagen eller som ingår ett säkerhetsskyddsavtal 
som är bristfälligt i väsentlig mån,  

7. inleder ett förfarande som avses i 2 a kap. 3 § säkerhetsskydds-
lagen eller genomför en överlåtelse som avses i 2 a kap. 7 § 
samma lag utan att fullgöra den samrådsskyldighet som följer 
av respektive paragraf,  

8. inleder ett förfarande i strid med ett förbud som meddelats 
med stöd av 2 a kap. 3 eller 4 § säkerhetsskyddslagen eller 
genomför en överlåtelse i strid med ett förbud eller villkor 
som meddelats med stöd av 2 a kap. 7 eller 8 § samma lag,  

9. lämnar oriktiga uppgifter i samband med tillsyn eller med sam-
rådsförfaranden enligt de bestämmelser som anges i p. 7, eller 

10. underlåter att enligt 2 kap. 6 c § säkerhetsskyddslagen utse en 
säkerhetsskyddschef. 

 
Sanktionsavgift ska även tas ut av en aktie- eller andelsägare som 
genomför en överlåtelse utan att fullgöra sin samrådsskyldighet 
eller i strid med ett meddelat förbud eller villkor, eller som lämnar 
oriktiga uppgifter vid samrådet.  

Kravet enligt nya säkerhetsskyddsförordningen på att en säker-
hetsskyddsanalys ska hållas uppdaterad preciseras genom att det 
införs ett uttryckligt krav på att analysen ska uppdateras åtmin-
stone årligen. 

Sanktionsavgift bör bara utgå vid överträdelse av de viktigaste 
åliggandena 

Vår uppfattning är att sanktionsavgifter i första hand bör komma i 
fråga för överträdelser av de bestämmelser i säkerhetsskyddsregler-
ingen som är allra viktigast för säkerhetsskyddet. Således bör sank-
tionsavgifter reserveras för överträdelser av regler som har avgörande 
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betydelse för att upprätthålla ett väl anpassat säkerhetsskydd och där 
åsidosättanden ytterst kan leda till allvarliga konsekvenser för Sveriges 
säkerhet. Med denna utgångspunkt gör vi bedömningen att sank-
tionsavgifter bör införas som ett komplement till möjligheten att 
meddela åtgärdsföreläggande i följande fall. 

Anmälningsskyldighet 

Vi föreslår i avsnitt 8.14 att den som bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Det är fråga om en 
grundläggande skyldighet som har flera viktiga funktioner. Det är 
oerhört viktigt att verksamhetsutövare noga analyserar om den verk-
samhet man bedriver är säkerhetskänslig, eftersom det är en förut-
sättning för att man ska kunna vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som 
i så fall är påkallade. Som vi har kommit fram till i det angivna 
avsnittet bör anmälningsskyldigheten därför vara sanktionerad. Den 
som försummar anmälningsskyldigheten bör alltså kunna åläggas en 
sanktionsavgift. Det framstår även som lämpligt att föreskriva om 
sanktionsavgift för den som försummar att anmäla när den säkerhets-
känsliga verksamheten upphör. I annat fall leder inte anmälnings-
skyldigheten till den önskvärda effekten att tillsynsmyndighetens 
överblick förbättras. I övrigt kan hänvisas till de skäl som anförts i 
avsnitt 8.14. 

Säkerhetsskyddsanalys 

En central skyldighet enligt säkerhetsskyddslagen är att utreda be-
hovet av säkerhetsskydd genom en säkerhetsskyddsanalys som doku-
menteras (2 kap. 1 § första stycket nya säkerhetsskyddslagen). Det 
är säkerhetsskyddsanalysen som ligger till grund för verksamhets-
utövarens säkerhetsskyddsåtgärder och för den särskilda säkerhets-
bedömning som ska göras inför en viss upphandling, och – enligt 
våra förslag – även inför vissa andra förfaranden där den säkerhets-
känsliga verksamheten exponeras för utomstående (se avsnitt 6.7 
och 7.9). Säkerhetsskyddsanalysens centrala betydelse för all verk-
samhet som rör säkerhetsskydd talar starkt för att skyldigheten att 
göra en säkerhetsskyddsanalys bör vara sanktionerad.  
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En fråga är dock om skyldigheten att göra en säkerhetsskydds-
analys är tillräckligt preciserad i säkerhetsskyddsregleringen för att 
det ska vara lämpligt att föreskriva om sanktionsavgift. Enligt lag-
bestämmelsen krävs det endast att behovet av säkerhetsskydd ana-
lyseras och att analysen ska dokumenteras. Bestämmelsen preciseras 
något i 2 kap. 1 § nya säkerhetsskyddsförordningen, där det bl.a. 
anges att analysen ska hållas uppdaterad. Vår bedömning är att detta 
inte är tillräckligt precist för att en underlåtenhet ska kunna för-
anleda en sanktionsavgift. Vi menar nämligen att kravet på att ana-
lysen ska hållas uppdaterad lämnar alltför stort tolkningsutrymme 
om vad kravet innebär i praktiken. För att sanktionsavgift ska kunna 
föreskrivas för underlåtelse att göra en säkerhetsskyddsanalys bör 
det därför finnas regler som närmare preciserar hur ofta detta ska 
ske. Vi anser att en sådan regel även har den fördelen att det tydliggör 
för verksamhetsutövarna vad som åligger dem när det gäller säkerhets-
skyddsanalys.  

Med hänsyn till det skärpta säkerhetsläget i omvärlden och att 
detta snabbt kan förändras, anser vi att det är lämpligt att säkerhets-
skyddsanalysen uppdateras åtminstone varje år. Några svårigheter 
att utreda om skyldigheten har fullgjorts eller inte torde som regel 
inte uppkomma, eftersom analysen ska dokumenteras. Vi föreslår 
därför att bestämmelsen i säkerhetsskyddsförordningen ändras i enlig-
het med det anförda och att underlåtenhet att göra eller uppdatera 
en säkerhetsskyddsanalys beläggs med sanktionsavgift. 

Säkerhetsskyddsåtgärder 

En annan grundläggande skyldighet för verksamhetsutövaren är att, 
med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, planera och vidta de 
säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade upp-
gifter och övriga omständigheter (2 kap. 1 § andra stycket nya säker-
hetsskyddslagen). Frånvaron av säkerhetsskyddsåtgärder kan leda till 
mycket allvarliga konsekvenser för såväl den säkerhetskänsliga verk-
samheten som för Sveriges säkerhet i stort. Vi bedömer därför att 
det finns starka skäl att införa sanktioner för den verksamhetsutövare 
som underlåter att planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som 
behövs.  
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Det är bedömningarna i säkerhetsskyddsanalysen som är utgångs-
punkten för att planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som 
behövs. Vid en prövning av om verksamhetsutövaren har underlåtit 
att planera och vidta säkerhetsskyddsåtgärder är alltså säkerhets-
skyddsanalysen av stor betydelse. Om analysen visar att det finns ett 
behov av en viss säkerhetsskyddsåtgärd, och denna åtgärd inte har 
vidtagits bör det kunna leda till sanktionsavgift. I vissa fall preciseras 
kraven på säkerhetsskyddsåtgärder genom förordning och föreskrif-
ter. Som exempel kan nämnas kravet i 3 kap. 1 § nya säkerhets-
skyddsförordningen att verksamhetsutövaren, innan ett informations-
system som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift, 
ska ta ställning till och dokumentera vilka säkerhetskrav i systemet 
som är motiverade och se till att säkerhetsskyddet utformas så att 
dessa krav tillgodoses. Ett exempel som gäller säkerhetsskyddsåtgär-
der inom fysisk säkerhet är att områden, byggnader och andra anlägg-
ningar eller objekt där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för-
varas eller annars behandlas, eller där säkerhetskänslig verksamhet i 
övrigt bedrivs, ska vara försedda med funktioner för att upptäcka, 
försvåra och hantera obehörigt tillträde och skadlig inverkan utifrån 
ett identifierat säkerhetsskyddsbehov (4 kap. 1 § nya säkerhetsskydds-
förordningen). Även underlåtenhet att vidta sådana åtgärder som 
preciserats i förordning eller föreskrifter bör enligt vår mening kunna 
föranleda sanktionsavgift. 

Även om de krav som framgår i säkerhetsskyddslagen är relativt 
obestämda menar vi att krav på säkerhetsskyddsåtgärder som följer 
av säkerhetskyddsanalysen, eller krav som preciserats genom förord-
ning eller myndighetsföreskrifter, är så preciserade att sanktions-
avgift kan användas. Vidare skulle sanktionssystemet framstå som 
alltför tandlöst om sanktionsavgift inte kan meddelas i de fall som 
nu diskuteras. Sanktionsavgift bör därför kunna åläggas den som 
underlåtit att vidta säkerhetsskyddsåtgärder, förutsatt att tillräcklig 
precisering har skett i t.ex. föreskrifter. 

Säkerhetsskyddsklassificering 

En grundläggande skyldighet i nya säkerhetsskyddslagen är kravet 
på att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säker-
hetsskyddsklasser (2 kap. 5 § lagen). Utan en sådan klassificering 
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saknas det förutsättningar för korrekta bedömningar i fråga om bl.a. 
säkerhetsprövning och säkerhetsskyddsavtal. En utebliven klassifi-
cering kan alltså få stora konsekvenser för säkerhetsskyddet. Det 
torde i normalfallet inte vara svårt för tillsynsmyndigheten att kon-
trollera om säkerhetsskyddsklassificering har skett eller inte. Med 
hänsyn till det anförda bör underlåtenhet att genomföra säkerhets-
skyddsklassificering av uppgifter kunna leda till sanktionsavgift för 
verksamhetsutövaren. 

Skyldighet att kontrollera, anmäla och rapportera 

Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den 
egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för 
säkerhetsskyddet och i övrigt vidta åtgärder som krävs enligt lagen 
(2 kap. 1 § tredje stycket nya säkerhetsskyddslagen). Kravet på att 
anmäla och rapportera innebär att verksamhetsutövaren ska fullgöra 
sådan anmälnings- och rapporteringsskyldighet som framgår av före-
skrifter (prop. 2017/18:89 s. 137). Underlåtenhet att kontrollera det 
egna säkerhetsskyddet och att anmäla och rapportera enligt säker-
hetsskyddslagen bör inte innebära några svårigheter att konstatera 
även om det kan krävas en viss bedömning när det gäller rappor-
teringsskyldigheten. Viss anmälningsskyldighet följer av bestämmelser 
i 2 kap. 5 och 7–11 §§ nya säkerhetsskyddsförordningen. Vi utgår 
ifrån och förutsätter att bestämmelserna om rapporteringsskyldig-
het kommer att preciseras i föreskrifter i enlighet med de bemyndig-
anden som följer av bestämmelserna i nya säkerhetsskyddsförord-
ningen. Det bör dock framhållas att vi anser att det inte är lämpligt 
med sanktionsavgift, om en tillräcklig precisering inte sker.  

I kravet på kontroll av verksamheten ingår enligt vår bedömning 
kravet på kontroll av att motparten följer ett säkerhetsskyddsavtal 
(2 kap. 6 § andra stycket nya säkerhetsskyddslagen, 2 kap. 6 b § en-
ligt våra förslag). Även den som underlåter att kontrollera detta bör 
alltså kunna åläggas sanktionsavgift. 
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Säkerhetsskyddsavtal 

Skyldigheten att ingå säkerhetsavtal när det krävs är fundamental för 
att ett tillräckligt säkerhetsskydd ska upprätthållas vid bl.a. upp-
handling. Kriterierna för när säkerhetsskyddsavtal ska ingås är enligt 
vår mening tillräckligt utmejslade i regleringen för att skyldigheten 
ska kunna förenas med sanktionsavgift. Vidare kan kraven på avta-
lets innehåll preciseras ytterligare genom föreskrifter. Med hänsyn 
till vikten av att kravet upprätthålls bör den verksamhetsutövare som 
underlåter att ingå ett säkerhetsskyddsavtal kunna åläggas sanktions-
avgift. Det är lika viktigt att avtalet får ett genomtänkt innehåll, 
något som i dag inte alltid är fallet. Det har nämligen visat sig att det 
förekommer säkerhetsskyddsavtal som helt bygger på färdiga mallar 
eller är behäftade med andra allvarliga brister. Ett sådant avtal fyller 
inte den funktion som säkerhetsskyddsavtalet ska ha, dvs. att se till 
att även en leverantör eller annan utomstående part som får insyn i 
verksamheten upprätthåller ett tillräckligt säkerhetsskydd. Därför 
bör även den verksamhetsutövare som ingår ett bristfälligt avtal kunna 
åläggas sanktionsavgift. För att sålla bort fall där det finns utrymme 
för olika rimliga bedömningar av vilket innehåll säkerhetsskydds-
avtalet bör ha, bör det dock krävas att avtalet är bristfälligt i väsentlig 
mån. 

Underlåtelse att följa regler om samråd eller förbud 

Vi lämnar i kapitel 6 och 7 förslag om krav på att en verksamhets-
utövare i vissa fall samråder med tillsynsmyndigheten innan man 
inleder vissa förfaranden. Vi lämnar där även förslag som innebär en 
utvidgad möjlighet för tillsynsmyndigheterna att förhindra vissa 
förfaranden som anses olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt. De 
föreslagna åtgärderna har enligt vår mening mycket stor betydelse 
för att förebygga skador för Sveriges säkerhet i samband med bl.a. 
utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Vi 
anser därför att det är nödvändigt att det finns en möjlighet att 
besluta om en kännbar sanktionsavgift för den som inleder ett för-
farande eller genomför en överlåtelse utan att fullgöra sin samråds-
skyldighet. Detsamma bör gälla den som inleder ett förfarande eller 
genomför en överlåtelse i strid med ett förbud mot åtgärden som har 
meddelats med stöd av de regler som vi föreslår. Sanktionsavgift bör 
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dessutom kunna tas ut om en överlåtelse genomförs i strid med vill-
kor för överlåtelsen som tillsynsmyndigheten ställt upp i ett före-
läggande vid samrådets avslutande.  

Som vi har utvecklat redan i avsnitt 9.7 bör det dessutom vara 
möjligt att ta ut sanktionsavgift av en aktie- eller andelsägare som 
överträder reglerna om samrådsskyldighet eller ett meddelat förbud 
eller villkor i samband med en överlåtelse av aktier eller andelar. 
Detta utgör ett avsteg från principen om att det är verksamhets-
utövaren som åläggs sanktionsavgiften. Vi anser att avsteget är nöd-
vändigt för att bestämmelserna ska få tillräcklig genomslagskraft och 
inte lämna ett alltför stort utrymme för kringgåenden. 

Oriktiga uppgifter 

I kapitel 8 lägger vi fram förslag om en ny tillsynsstruktur och före-
slår där även att tillsynsmyndigheterna ska få tydligare befogenheter 
i samband med tillsynen. Det är av stor vikt att de som är föremål för 
tillsyn (tillsynsobjekt) lämnar korrekta uppgifter till tillsynsmyndig-
heterna i samband med tillsyn. Lämnande av oriktiga uppgifter vid 
tillsyn bör därför beläggas med sanktionsavgift. Det är också viktigt 
att de uppgifter som lämnas i samband med samråd enligt våra förs-
lag i kapitel 6 och 7 är riktiga. I syfte att motverka att verksamhets-
utövare och andra som omfattas av samrådsskyldighet lämnar orik-
tiga uppgifter bör det därför vara möjligt att besluta om sanktions-
avgift när så har skett.  

Underlåtelse att utse en säkerhetsskyddschef 

Vi föreslår i avsnitt 6.6 vissa förändringar av bestämmelserna om 
säkerhetsskyddschef, och att dessa flyttas från nya säkerhetsskydds-
förordningen till nya säkerhetsskyddslagen. Vi anser att skyldig-
heten att ha en säkerhetsskyddschef är grundläggande och mycket 
viktig för att säkerhetsskyddet ska få den centrala roll i verksam-
heten som är nödvändig. Vi anser att det därför bör kunna leda till 
sanktionsavgift om verksamhetsutövaren har underlåtit att utse en 
säkerhetsskyddschef. 
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9.9 Sanktionsavgift ska alltid tas ut 

Förslag: Regleringen av sanktionsavgifter ska bygga på strikt ansvar.  
Det ska vara obligatoriskt att ta ut sanktionsavgift när en bes-

tämmelse i säkerhetsskyddslagstiftningen som kan föranleda av-
gift har överträtts. 

Sanktionssystemet bör bygga på strikt ansvar 

Huvudregeln vid användande av sanktionsavgift är att avgiftsskyl-
digheten ska bygga på strikt ansvar. Vår bedömning är att det inte 
finns skäl att avvika från denna grundprincip när det gäller över-
trädelser av säkerhetsskyddsregleringen. Som har framhållits i andra 
sammanhang är det framför allt den omständigheten att det inte be-
höver bevisas att handlandet varit avsiktligt eller att avgöra hur oakt-
samt handlandet har varit som gör att system med sanktionsavgifter 
anses vara så effektiva (se t.ex. prop. 2017/18:232 s. 324). För att inte 
den fördelen ska gå förlorad bör verksamhetsutövaren ha ett strikt 
ansvar för sådana överträdelser som kan föranleda att sanktions-
avgift tas ut. Det är också svårt att se att överträdelser i normalfallet 
kan bero på annat än uppsåt eller oaktsamhet (jfr regleringens rikt-
linjer för att använda sanktionsavgift, prop. 1981/82:142 s. 24 och 25). 

Lagrådet har uttalat att skrivningar om att avgiftsskyldigheten 
bygger på strikt ansvar inte bör tas med i författningstext. I motsats till 
vad som gäller för straffbestämmelser finns det nämligen inte något 
formellt krav på uppsåt eller oaktsamhet för att besluta om sanktions-
avgift (jfr prop. 2012/13:55 s. 142). Det finns därför inget skäl att 
uttryckligen föreskriva att ansvaret ska vara strikt.  

Det bör vara obligatoriskt att ta ut sanktionsavgift 

Strikt ansvar medför inte nödvändigtvis att sanktionsavgift måste tas 
ut vid varje överträdelse. En viktig fråga är därför om det ska vara 
obligatoriskt att ta ut sanktionsavgift när en viss bestämmelse har 
överträtts. Bestämmelser om sanktionsavgift är oftast obligatoriska, 
men den motsatta lösningen förekommer också. Som exempel på de 
två olika varianterna kan man nämna den nya brottsdatalagen, där 
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det inte är obligatoriskt att ta ut sanktionsavgift vid varje över-
trädelse, och den nya NIS-lagen, där ansvaret är obligatoriskt. 

I förarbetena till NIS-lagen anförde regeringen, som skäl för ett 
obligatoriskt ansvar, att tillsynsmyndighetens möjligheter till mer 
skönsmässiga bedömningar som utgångspunkt bör vara begränsade 
med hänsyn till behovet av likabehandling, objektivitet och pro-
portionalitet (prop. 2017/18:205 s. 69 och 70). Vidare anfördes att 
behovet av att säkerställa likabehandling är särskilt starkt när det 
gäller sanktionsavgifter enligt NIS-lagen eftersom utgångspunkten 
är att flera tillsynsmyndigheter ska tillämpa bestämmelserna. Som 
tidigare framgått landade regeringen i bedömningen att bestämmel-
serna om sanktionsavgift därför skulle formuleras på så sätt att sank-
tionsavgift ska tas ut om förutsättningarna för det är uppfyllda. 
Tillsynsmyndigheten har dock getts en möjlighet att i vissa fall helt 
eller delvis efterge sanktionsavgiften. 

Motsatt bedömning har gjorts i fråga om överträdelser av den nya 
personuppgiftsregleringen i brottsdatalagen. Regeringen framhöll i 
propositionen att reglerna om personuppgiftsbehandling är mycket 
komplexa och det nya regelverket inte kommer att förenkla tillämp-
ningen (prop. 2017/18:232 s. 324 och 325). Regeringen ansåg att det 
skulle ställa alltför höga krav på de personuppgiftsansvariga och 
lägga en orimlig börda på tillsynsmyndigheten om varje överträdelse 
av en viss bestämmelse skulle leda till att sanktionsavgift tas ut. Det 
ansågs t.ex. inte rimligt att ålägga en myndighet sanktionsavgift för 
att någon i enstaka fall behandlat en personuppgift felaktigt, även 
om det kan vara djupt kränkande. Däremot borde man enligt reger-
ingen kunna överväga sanktionsavgift i fall där det satts i system att 
göra sådana behandlingar eller om påpekanden om att det krävs ut-
bildning för att undvika sådant felbeteende inte följs. Enligt reger-
ingen bör det således ligga hos den som har till uppgift att besluta 
om avgiften att avgöra om en överträdelse är så allvarlig eller syste-
matisk att sanktionsavgift bör tas ut. Med hänsyn till det anförda 
utformades bestämmelsen så att det inte är obligatoriskt att besluta 
om sanktionsavgift. 

När det gäller säkerhetsskyddslagen gör vi samma bedömning 
som gjorts i fråga om överträdelser av NIS-lagen. Vi anser att över-
vägande skäl talar för att det på säkerhetsskyddsområdet bör vara 
obligatoriskt att besluta om sanktionsavgift när förutsättningarna 
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för det är uppfyllda. Detta minskar utrymmet för skönsmässiga be-
dömningar av tillsynsmyndigheten och är dessutom bäst förenligt 
med att vi enbart föreslår sanktionsavgift för mer centrala överträd-
elser av säkerhetsskyddsreglerna. En sådan utformning innebär också 
att det inte bör införas ett krav på att ett beslut om sanktion alltid 
ska föregås av ett åtgärdsföreläggande. Tillsynsmyndigheten bör dock 
ha möjlighet att under vissa förutsättningar efterge sanktionsavgif-
ten helt eller delvis, se avsnitt 9.12. 

9.10 Tillsynsmyndigheten ska besluta 
om sanktionsavgift 

Förslag: Tillsynsmyndigheten beslutar om sanktionsavgift.  

 
Beslut om sanktionsavgift fattas som huvudregel av en tillsyns-
myndighet eller av domstol efter ansökan från tillsynsmyndigheten. 
Generellt sett anses en tillsynsmyndighet lämpad att besluta om sank-
tionsavgift när reglerna är relativt enkla att tillämpa, beslutsfattandet 
är förhållandevis schabloniserat och sanktionsbestämmelserna bygger 
på strikt ansvar. En domstol brukar anses mer lämpad att besluta om 
sanktionsavgift om det är aktuellt att pröva subjektiva rekvisit eller 
andra svårbedömda rekvisit (se t.ex. prop. 2017/18:205 s. 68). 

En tillsynsmyndighet har genom tillsynsansvaret en god inblick i 
verksamheten och är väl förtrogen med regelverket om säkerhets-
skydd. Tillsynsmyndigheten har också goda förutsättningar att upp-
täcka överträdelser av säkerhetsskyddsbestämmelserna. Vi lämnar i 
kapitel 8 förslag till en delvis ny tillsynsstruktur. Mot bakgrund av 
sin sakkunskap bör de föreslagna tillsynsmyndigheterna ha eller ge-
nom t.ex. kompetensutveckling kunna skaffa sig goda förutsätt-
ningar att bedöma överträdelser av regelverket (jfr resonemangen i 
SOU 2013:38 s. 546). Våra förslag bygger på en ordning med strikt 
ansvar, utan krav på uppsåt eller oaktsamhet. De anförda förhål-
landena talar för att beslutet om sanktionsavgift bör fattas av respek-
tive tillsynsmyndighet. En sådan ordning skulle dessutom ha viktiga 
fördelar. En sådan fördel är att handläggningen blir snabbare efter-
som en domstol inte måste involveras i hanteringen. Erfarenheter av 
sanktionsavgifter från andra områden talar för att systemet används 
betydligt mer när myndigheterna själva kan fatta beslutet jämfört 
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med situationer där myndigheterna måste ansöka hos domstol. 
Erfarenheten visar dessutom att det är ovanligt att sanktionsavgifts-
beslut som meddelas av en myndighet överklagas och att ändrings-
frekvensen är låg i de fall som överklagas (se SOU 2014:83 s. 105).  

Med hänsyn till det anförda bör det enligt vår mening vara till-
synsmyndigheten som bestämmer om sanktionsavgift ska tas ut i det 
enskilda fallet och hur hög avgiften i så fall ska vara. Enligt våra för-
slag i avsnitt 8.7.6 ska Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ha möj-
lighet att ta över tillsynsansvaret för ett visst tillsynsobjekt om det 
finns särskilda skäl. Det innebär att Säkerhetspolisen respektive För-
svarsmakten då övertar de befogenheter som normalt tillkommer 
tillsynsmyndigheten, däribland befogenheten att meddela sanktions-
avgift. 

När sanktionsavgift ska tas ut av någon som inte är verksam-
hetsutövare bör det vara den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn 
över den verksamhet som överlåtelsen avser som beslutar om sank-
tionsavgift.  

9.11 Sanktionsavgiftens storlek 

Förslag: Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst 5 000 kronor 
och högst 10 miljoner kronor. 

 
Sanktionsavgifter kan vara utformade som på förhand bestämda be-
lopp eller beloppsintervall, som gäller oavsett vem som begått över-
trädelsen, eller vara kopplade till årsomsättning i näringsverksamhet. 
Det viktiga är att sanktionsavgifterna är effektiva, proportionerliga 
och avskräckande. 

Säkerhetsskyddslagens bestämmelser kommer att omfatta såväl 
myndigheter som företag. Aktörerna kommer att skilja sig mycket 
från varandra vad gäller t.ex. storlek och ekonomiska förutsättningar. 
Detta innebär att vad som upplevs som en avskräckande avgift av en 
aktör med måttliga ekonomiska resurser kan framstå som i det när-
maste obetydlig för en aktör med stora resurser. Skillnaderna kom-
mer att finnas mellan aktörer i olika sektorer såväl som mellan aktö-
rer inom samma sektor. 
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Med hänsyn främst till att många av de aktörer som omfattas av 
bestämmelserna är myndigheter bedömer vi att det inte är lämpligt 
att koppla sanktionsavgiften till omsättning, utan att ett system med 
bestämda beloppsintervall är att föredra (jfr bedömningen i 
prop. 2017/18:205 s. 70 och 71). För att sanktionsavgifterna ska vara 
effektiva, proportionerliga och avskräckande bör intervallet för sank-
tionsavgiften vara förhållandevis stort. Tillsynsmyndigheten får då 
möjlighet att göra en nyanserad bedömning när avgiftens storlek ska 
bestämmas. Vid bestämmandet av vilka beloppsintervall som bör gälla 
finns det skäl att titta på vad som gäller enligt vissa andra regelverk. 

Sanktionsavgifter på andra områden 

Inom svensk lagstiftning finns i dag sanktionsavgifter på ett antal om-
råden. Dataskyddsförordningen1 började tillämpas den 25 maj 2018 
och utgör därefter grunden för generell personuppgiftsbehandling 
inom EU. Enligt dataskyddsförordningen kan sanktionsavgifter tas 
ut för överträdelse enligt två nivåer – en lägre nivå vid överträdelser 
som betraktas som mindre allvarliga och en högre nivå vid allvar-
ligare överträdelser. För de olika nivåerna gäller maximibelopp på 
10 miljoner euro respektive 20 miljoner euro. Enligt den nya lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning (dataskyddslagen) ska sanktionsavgifter även kunna tas 
ut av statliga och kommunala myndigheter. Avgifterna ska enligt för-
slaget uppgå till högst 5 miljoner kronor för mindre allvarliga över-
trädelser och till högst 10 miljoner kronor för allvarligare överträd-
elser. 

Sanktionsavgifter enligt brottsdatalagen har olika nivå beroende 
på vilken överträdelse det är fråga om. Vid vissa överträdelser ska 
sanktionsavgiften bestämmas till högst 5 miljoner kronor och vid 
andra överträdelser till högst 10 miljoner kronor. Om flera bestäm-
melser har överträtts genom samma personuppgiftsbehandling, eller 
om en eller flera bestämmelser har överträtts genom sammankopp-
lade personuppgiftsbehandlingar, ska sanktionsavgiften bestämmas 
efter överträdelsernas allvar. Sanktionsavgiften får aldrig överstiga 
maximibeloppet för den allvarligaste överträdelsen. 
                                                                                                                                                          
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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Enligt NIS-lagen gäller att det lägsta belopp som ska beslutas i 
sanktionsavgift är 5 000 kronor och det högsta beloppet är 10 miljo-
ner kronor. I propositionen anförde regeringen att det krävs att 
maximibeloppet sätts relativt högt för att sanktionsavgiften ska få en 
tillräckligt avskräckande effekt för alla aktörer som omfattas av den 
nya lagens bestämmelser (prop. 2017/18:205 s. 71). Enligt regeringens 
bedömning utgör en avgift om 10 miljoner kronor en effektiv, pro-
portionell och avskräckande sanktion också mot allvarliga överträ-
delser.  

Även på det finansiella området finns det bestämmelser om sank-
tionsavgifter. Som ett exempel kan nämnas lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden, som innehåller bestämmelser om sanktionsavgifter 
för ett värdepappersinstitut, en börs, en leverantör av datarappor-
teringstjänster eller en clearingorganisation. Avgiften ska fastställas 
till högst det högsta av ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor 
motsvarade fem miljoner euro alternativt tio procent av företagets 
omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på 
koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller två gånger den 
vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet 
går att fastställa. Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre 
belopp än 5 000 kronor. 

Vår bedömning 

Överträdelser av säkerhetsskyddslagstiftningen kan leda till synner-
ligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Utredningens bedömning 
är därför att maximibeloppet måste sättas så högt att det får en till-
räckligt avskräckande effekt. Sanktionsavgiften måste också vara så 
hög att ansvariga för säkerhetskänslig verksamhet inte räknar in av-
giften som en ren affärskostnad. Enligt vår mening ligger det när-
mast till hands att göra jämförelser med de belopp som kan komma 
i fråga vid allvarliga överträdelser av dataskyddslagen eller överträd-
elser av NIS-lagen. Med hänsyn till det anförda anser vi att maximi-
beloppet bör bestämmas till 10 miljoner kronor. Samtidigt bör det 
finnas ett brett spann för att sanktionsavgiften ska kunna bestämmas 
till ett proportionerligt belopp vid mindre allvarliga överträdelser. 
Spannet bör vara brett även med tanke på att bl.a. aktieägare, som 
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kan vara fysiska personer, kan åläggas sanktionsavgift. Den nedersta 
gränsen kan då lämpligen bestämmas till 5 000 kronor. 

9.12 Hur sanktionsavgiften ska bestämmas 
i det enskilda fallet 

Förslag: När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska särskild hän-
syn tas till den skada eller sårbarhet för Sveriges säkerhet som 
uppstått till följd av överträdelsen, till om den avgiftsskyldige tidi-
gare begått en överträdelse och till de kostnader som den avgifts-
skyldige undvikit till följd av överträdelsen.  

Sanktionsavgiften får efterges helt eller delvis om överträd-
elsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till 
omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. 

 
När storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas i det enskilda 
fallet bör hänsyn tas till alla relevanta omständigheter. Det är inte 
möjligt att i lagen ange samtliga relevanta omständigheter som kan 
behöva beaktas i enskilda fall. Vi bedömer dock att lagen bör inne-
hålla en bestämmelse som anger omständigheter som särskilt ska be-
aktas. De omständigheter som är särskilt viktiga att beakta och som 
alltså bör tas in i lagen är enligt vår mening den skada eller sårbarhet 
för Sveriges säkerhet som uppstått till följd av överträdelsen, om den 
avgiftsskyldige tidigare har begått en överträdelse och de kostnader 
som den avgiftsskyldige undvikit till följd av överträdelsen.  

Exempel på omständigheter som kan komma att påverka beloppets 
storlek men som enligt vår mening inte behöver tas in i lagen är hur 
länge överträdelsen pågått. Om den avgiftsskyldige tidigare gjort sig 
skyldig till överträdelse av lagen kan det bli aktuellt att beakta om 
överträdelserna är likartade samt den tid som har gått mellan de olika 
överträdelserna. Det kan också vara relevant att beakta bestäm-
melsens betydelse för tillsynsområdet. Vissa omständigheter kan det 
finnas anledning att beakta i mildrande riktning. Att en verksamhet 
aktivt samarbetat med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta 
med överträdelser kan vara en sådan omständighet samt om verksam-
heten snabbt har vidtagit rättelse (jfr t.ex. 15 kap. lagen om bank- 
och finansieringsrörelse och prop. 2016/17:22 s. 220 och 221).  
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Jämkning och eftergift  

Att avgiftsskyldigheten bygger på strikt ansvar innebär att det be-
höver finnas en möjlighet för tillsynsmyndigheten att underlåta att 
besluta om sanktionsavgift. Det bör därför införas en bestämmelse 
som ger tillsynsmyndigheten utrymme att jämka eller helt efterge 
avgiften i fall där det inte framstår som rimligt och proportionerligt 
att ta ut avgift. En situation som kan innebära att det framstår som 
oskäligt att besluta om sanktionsavgift är om en verksamhetsutövare 
drabbas av sanktionsavgift enligt något annat regelverk för i princip 
samma brist. Bestämmelser om säkerhetsåtgärder och sanktions-
avgifter för den som bryter mot dessa bestämmelser finns t.ex. i den 
tidigare nämnda dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, NIS-
lagen samt i speciallagstiftning i de olika sektorerna. Om regelverket 
överträtts på ett sådant sätt att det har varit närmast omöjligt för 
verksamhetsutövaren att upptäcka överträdelsen skulle överträdel-
sen kunna anses ursäktlig och det därför kunna finnas grund för 
jämkning. Ett annat exempel skulle kunna vara att utredningen visar 
att verksamhetsutövaren gjort en omsorgsfull analys av t.ex. behovet 
av säkerhetsskyddsåtgärder men ändå landat i en felaktig bedöm-
ning. Även i ett sådant fall kan överträdelsen framstå som ursäktlig, 
varför det kan finnas grund för att jämka sanktionsavgiften. 

Möjligheten att sätta ner avgiften bör tillämpas restriktivt och 
endast när det skulle te sig oskäligt att ta ut avgiften.  

9.13 Hinder mot sanktionsavgift 

Förslag: Tillsynsmyndigheten får inte ingripa med sanktions-
avgift om överträdelsen omfattas av ett föreläggande om vite och 
överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av 
vitet. 

 
Enligt Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna finns en rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger 
för samma brott (gärning), det s.k. dubbelbestraffningsförbudet. 
Som regeringen har konstaterat i flera lagstiftningsärenden får be-
greppet straff i den mening som avses i Europakonventionen anses 
omfatta vite (se prop. 2007/08:107 s. 24 och prop. 2012/13:143 s. 69). 
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Om ett vite har dömts ut bör det därför inte vara möjligt att besluta 
om en sanktion – administrativ eller straffrättslig – för samma sak. 
Den avgörande tidpunkten för när sådant hinder uppkommer bör 
anses vara när det inleds en domstolsprocess angående frågan om 
utdömande av vite (jfr prop. 2016/17:22 s. 228). Ett föreläggande 
om vite bör därför inte hindra ett senare ingripande med sanktions-
avgift så länge som tillsynsmyndigheten inte har ansökt om utdöm-
ande av vitet. När tillsynsmyndigheten har ansökt om utdömande av 
vitet bör tillsynsmyndigheten dock vara förhindrad att besluta om 
sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av vitesförelägg-
andet. En bestämmelse om detta bör tas in i säkerhetsskyddslagen. 

9.14 Förfarandet vid beslut om sanktionsavgift 

Förslag: Sanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom två år efter 
överträdelsen. Ett beslut om sanktionsavgift ska delges. 

Sanktionsavgiften ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 
30 dagar från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga 
kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet. Om sank-
tionsavgiften inte betalas inom denna tid, får tillsynsmyndigheten 
lämna den obetalda avgiften för indrivning. Vid indrivning får 
verkställighet ske enligt utsökningsbalken. En beslutad sanktions-
avgift faller bort till den del beslutet om avgiften inte har verk-
ställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft. Sank-
tionsavgifter tillfaller staten. 

 
Beslut om administrativa sanktionsavgifter är en särskilt ingripande 
åtgärd. I likhet med vad som gäller enligt bl.a. NIS-lagen bör sådana 
beslut därför delges den betalningsskyldige enligt delgivningslagen 
(2010:1932). En bestämmelse om detta bör tas in i säkerhetsskydds-
lagen. 

Enligt NIS-lagen gäller att sanktionsavgift inte får beslutas om 
den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom 
två år från överträdelsen. I propositionen angav regeringen att en 
sådan gräns bör finnas på grund av sanktionsavgiftens ingripande 
natur (prop. 2017/18:205 s. 74). Samma skäl gör sig gällande i fråga 
om sanktionsavgift för överträdelser av säkerhetsskyddsregleringen. 
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Vi anser därför att det bör gälla en bortre tidsgräns för när en sank-
tionsavgift får beslutas och att två år är en rimlig sådan gräns. En 
bestämmelse med motsvarande innebörd som i den nyss nämnda 
lagen bör alltså införas i säkerhetsskyddslagen. Liksom i andra lik-
nande fall bör bevisbördan för att kommunikation har skett ligga på 
tillsynsmyndigheten (jfr prop. 2017/18:205 s. 74). 

Betalning, indrivning och preskription 

För att regleringen om sanktionsavgifter ska bli tillräckligt handlings-
dirigerande och effektiv bör den avgift som tillsynsmyndigheten be-
slutat kunna drivas in utan att det krävs något domstolsavgörande. 
Vi föreslår att därför att det föreskrivs att betalning av sanktions-
avgift ska ske till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att 
beslutet om sanktionsavgift vann laga kraft eller annars inom den 
längre tid som anges i beslutet. Det bör vidare föreskrivas att till-
synsmyndigheten ska lämna den obetalda avgiften för indrivning om 
avgiften inte betalas inom denna tid.  

I allmänhet gäller för den här typen av avgifter att de preskriberas 
i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år. Vi bedö-
mer att det saknas anledning att införa annan preskriptionstid än den 
som i allmänhet används. Preskriptionstiden bör därför vara fem år.  

Sanktionsavgiften bör tillfalla staten. 

9.15 Överklagande 

Förslag: Tillsynsmyndighetens beslut om sanktionsavgift får över-
klagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Vid ett sådant över-
klagande är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

 
En tillsynsmyndighets beslut om sanktionsavgift måste kunna över-
klagas. Eftersom det är fråga om ett förvaltningsbeslut bör överklag-
ande ske till allmän förvaltningsdomstol. Med hänsyn till erfaren-
heterna från andra områden där tillsynsmyndigheter får besluta om 
sanktionsavgift kan det förväntas att överklagande bara kommer att 
ske i begränsad omfattning. Med hänsyn till det, till frågornas ytterst 
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känsliga natur och till att det finns ett tydligt behov av specialisering 
för den som ska hantera dessa mål, bör målen koncentreras till en 
domstol. Vi gör här samma bedömning som vi har gjort om över-
klagande av förelägganden enligt säkerhetsskyddslagen, och föreslår 
att koncentration lämpligen kan ske till Förvaltningsrätten i Stockholm, 
som redan handhar ett stort antal stora och komplicerade mål på 
likartade områden, däribland mål som rör lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation. Prövningstillstånd bör krävas vid överklag-
ande till kammarrätten.  

Formerna för överklagande av tillsynsmyndighetens beslut, vilken 
överklagandefrist som ska gälla, vem som har talerätt m.m., bör i 
övrigt inte avvika från förvaltningslagens bestämmelser. Vi föreslår 
därför inte några särskilda bestämmelser om detta. Av tydlighetsskäl 
bör det dock framgå av bestämmelsen att tillsynsmyndigheten har 
ställning som motpart i ett mål hos domstolen som gäller överklag-
ande av tillsynsmyndighetens beslut. 

9.16 Ett nytt kapitel i säkerhetsskyddslagen 

Förslag: Bestämmelserna om sanktioner införs i ett nytt 4 b kap. 
i nya säkerhetsskyddslagen. 

 
I detta kapitel föreslår vi ett helt nytt regelverk om sanktioner. De 
nya bestämmelserna bör föras in i det nya 4 b kap. säkerhetsskydds-
lagen som vi föreslår i avsnitt 8.18. 
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10 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: De bestämmelser som föreslås i betänkandet ska träda 
i kraft den 1 januari 2021. Ärenden om samråd som har inletts hos 
Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten före ikraftträdandet ska 
handläggas enligt äldre föreskrifter. Bestämmelserna om sanktions-
avgift ska endast tillämpas på överträdelser som har ägt rum eller 
pågår efter ikraftträdandet.  
 
Bedömning: Det finns inte skäl för senare ikraftträdande av be-
stämmelserna om vitesförläggande och sanktionsavgift.  

10.1 Ikraftträdande 

10.1.1 Allmänna överväganden 

Vår kartläggning visar att det finns omfattande brister inom säker-
hetsskyddet. Samtidigt konstaterar vi att teknikutvecklingen ökar 
Sveriges sårbarhet och att främmande makt visar större intresse för 
verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det finns 
därför tungt vägande skäl för att förslagen i detta betänkande ska 
träda i kraft så snart som möjligt.  

Samtidigt finns det omständigheter som talar för ett senare 
ikraftträdande. En sådan omständighet är att våra förslag medför ett 
betydande behov av rekrytering, framför allt hos de föreslagna till-
synsmyndigheterna. Flera av myndigheterna har påpekat att det 
råder stor brist på adekvat arbetskraft och att införandet av våra 
förslag kan komma att fördröjas på grund av svårigheten att rekry-
tera. I konsekvensanalysen understryker vi behovet av att omgående 
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ta initiativ för att möta utbildningsbehovet. En annan omständighet 
som talar för ett något senare ikraftträdande är att den allmänna 
kunskapen om säkerhetsskyddet måste öka för att förslagen ska få 
genomslag. Införandet av nya eller ändrade bestämmelser måste 
alltså kombineras med en ökad förståelse för vad säkerhetsskyddet 
är och syftar till att uppnå. I konsekvensanalysen berör vi behovet av 
särskilda informationsinsatser. Ytterligare en omständighet som är 
relevant för ikraftträdandet är att det behöver utfärdas ytterligare 
föreskrifter, bl.a. när det gäller formerna för tillsyn.  

Mot bakgrund av ovanstående, samt den tid som kan beräknas för 
remissförfarande, fortsatt beredning inom Regeringskansliet och 
riksdagsbehandling, bör bestämmelserna kunna träda i kraft tidigast 
den 1 januari 2021. Det bör dock framhållas att detta datum för ikraft-
trädande förutsätter att det snarast avsätts medel och vidtas åtgärder 
som adresserar de omständigheter som vi har pekat på i det före-
gående.  

10.1.2 Särskilt om vitesförelägganden och sanktionsavgift  

Vi föreslår att verksamhetsutövare ska kunna bli föremål för vites-
förelägganden och sanktionsavgifter. En fråga som aktualiserats i 
utredningen är om det finns skäl för ett senare ikraftträdandedatum 
för möjligheten att förena förelägganden med vite samt för sank-
tionsavgifter. En möjlig fördel med ett senare ikraftträdande skulle 
kunna vara att relationen mellan tillsynsmyndigheterna och tillsyns-
objekten under en övergångsfas kan bli mindre inriktad på kontroll 
och få ett större inslag av rådgivning. Vi menar dock att nackdelarna 
med ett senare ikraftträdande väger betydligt tyngre. För det första 
passar en sådan tillfällig lösning inte in i det system vi föreslår, där 
tillsynen får en mer traditionell inriktning. Vi menar att detta system 
har viktig en pedagogisk poäng genom att understryka verksamhets-
utövarens ansvar för sin verksamhet och dess skyddsvärden. Det 
leder oss till den andra invändningen, nämligen att ett senare ikraft-
trädande skulle kunna få den effekten att det fördröjer verksamhets-
utövarnas arbete med att stärka sitt säkerhetsskydd och att vidta nöd-
vändiga åtgärder. Det finns exempel i närtid där verksamhetsutövare 
inte har hörsammat tillsynsmyndighetens tydliga rekommendationer 
att vidta åtgärder, trots att verksamhetsutövares agerande medfört 
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potentiellt allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Såväl vites-
förelägganden som beslut om sanktionsavgift är väsentliga påtryck-
ningsmedel för att få till den ambitionshöjning som enligt vår mening 
måste uppnås. Möjligheterna till ingripanden som skapas genom 
vitesförelägganden och sanktionsavgift är angelägna och behöver finnas 
på plats så snart som möjligt. Vi menar därför att övervägande skäl 
talar för att dessa bestämmelser bör träda i kraft samtidigt som övriga 
föreslagna bestämmelser.  

Möjligheten att besluta om vitesförelägganden och sanktionsavgift 
bör enligt vår mening också ses i ljuset av det handlingsutrymme 
som tillkommer tillsynsmyndigheten. Att förena åtgärdsföreläggan-
den med vite är en möjlighet men ingen skyldighet. Som vi har ut-
vecklat i avsnitt 8.11 är tanken att åtgärdsförelägganden ska kunna 
förenas med vite när det är fråga om allvarliga brister. Vidare anger 
vi i avsnitt 9.12 att sanktionsavgifter ska få sättas ned helt eller delvis 
om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med 
hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. 
Vad som nu anförts visar alltså att det finns förutsättningar för till-
synsmyndigheten att göra väl avvägda bedömningar i varje enskilt 
fall. Även detta talar emot ett senare ikraftträdande av förslagen om 
vitesförelägganden och sanktioner. 

10.2 Övergångsbestämmelser  

10.2.1 Säkerhetsskyddsavtal  

Huvudprincipen i svensk rätt är att civilrättslig lagstiftning inte ska ges 
retroaktiv verkan. Det har enligt vår mening inte framkommit skäl 
för att göra avsteg från denna princip och låta nu aktuella bestäm-
melser bli tillämpliga på säkerhetsskyddsavtal som ingåtts före ikraft-
trädandet. Någon särskild övergångsbestämmelse behövs därför inte 
när det gäller våra förslag som säkerhetsskyddsavtal.  

Våra förslag innebär bl.a. att tillsynsmyndigheten ska kunna agera 
mot verksamhetsutövare som inte fullgör sina skyldigheter enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller föreskrifter som meddelats i 
anslutning till lagen. Det kan t.ex. ske genom åtgärdsförelägganden 
om att vidta säkerhetsskyddsåtgärder. Vi föreslår också att tillsyns-
myndigheten får möjlighet att ingripa i pågående förfaranden under 
vissa förutsättningar. Denna typ av åtgärder kan därmed få den effekten 
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att redan ingångna säkerhetsskyddsavtal måste ändras för att till-
godose kraven i lagstiftningen.  

10.2.2 Samråd 

För statliga myndigheter gäller enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskydds-
förordningen (2018:658), i detta betänkande kallad nya säkerhets-
skyddsförordningen, ett krav på samråd för vissa typer av upphand-
lingar. Ett sådant krav finns också enligt 16 a § säkerhetsskyddsför-
ordningen (1996:633), i betänkandet kallat gamla säkerhetsskyddsför-
ordningen. Tillämpningsområdet för dessa paragrafer överlappar delar 
av våra förslag i avsnitt 6.8. Enligt vår mening är det lämpligt att sam-
råd som har inletts innan ikraftträdandet får slutföras i enlighet den 
ordning som då gällde. Äldre föreskrifter bör alltså fortsätta gälla i 
fråga om samråd som har inletts före ikraftträdandet. Detta behöver 
komma till uttryck i en övergångsbestämmelse. För övriga verksam-
hetsutövare bör våra förslag om samråd i avsnitt 6.8 gälla från ikraft-
trädandet. Detta innebär att upphandlingar eller andra förfaranden 
som har inletts före ikraftträdandet inte träffas av de nya bestämmel-
serna. Detsamma bör gälla förslaget om samråd vid överlåtelse i 
avsnitt 7.10. Detta behöver inte anges särskilt.  

10.2.3 Vitesförelägganden  

Ett vitesföreläggande är inte kopplat till en tidigare överträdelse utan 
till skyldigheten att vidta en viss åtgärd inom den tidsfrist som anges 
i föreläggandet (se 2 § lagen [1985:206] om viten). Föreläggandet är 
alltså en framåtsyftande åtgärd. Vi bedömer därför att införande av 
bestämmelser om vitesförelägganden inte aktualiserar retroaktivitets-
förbudet i 2 kap. 10 § regeringsformen. Någon särskild övergångs-
bestämmelse behövs därför inte för vitesförelägganden.  

10.2.4 Sanktionsavgift 

I 2 kap. 10 § regeringsformen finns ett förbud mot retroaktiv straff- 
och skattelagstiftning. Förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning 
anses analogivis tillämpligt på straffliknande administrativa påföljder 
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(se prop. 1975/76:209 s. 125). Att ta ut sanktionsavgifter för över-
trädelser som inträffat före ikraftträdandet av våra förslag skulle 
alltså strida mot retroaktivitetsförbudet. Sanktionsavgifter ska därför 
bara tas ut för överträdelser som har ägt rum efter ikraftträdandet, 
eller som fortfarande är pågående vid den tidpunkten. Detta behöver 
anges i en övergångsbestämmelse.  

10.2.5 Tillsynsmyndighetens möjlighet att ingripa i efterhand 

I avsnitt 6.9 föreslår vi att tillsynsmyndigheten ska kunna förelägga 
en verksamhetsutövare att vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Det krävs dock att det är 
fråga om ett pågående förfarande som omfattas av kravet på säker-
hetsskyddsavtal och som är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt. 
Avsikten är att denna bestämmelse ska kunna tillämpas på alla för-
faranden som omfattas av kravet på säkerhetsskyddsavtal. Följakt-
ligen kan bestämmelsen även tillämpas på förfaranden som inletts 
innan tidpunkten för ikraftträdande. Detta följer direkt av bestäm-
melsens ordalydelse och det finns alltså inget behov av någon över-
gångsbestämmelse för den föreslagna bestämmelsen.  

10.2.6 Tvångsåtgärder 

I avsnitt 6.12 och 7.13 lämnar vi förslag om att tillsynsmyndigheten 
ska kunna ansöka om tvångsåtgärder i allmän domstol i vissa fall. För 
att tvångsåtgärder ska få beslutas ska det krävas att åtgärden behövs 
för att ändamålet med ett förbud eller föreläggande som fattats enligt 
förslaget till 2 a kap. säkerhetsskyddslagen inte ska motverkas.  

Kopplingen till 2 a kap. säkerhetsskyddslagen innebär att tvångs-
åtgärder kan komma att aktualiseras efter beslut om förbud och före-
lägganden i anslutning till samrådsförfarandena och efter beslut om 
föreläggande när en tillsynsmyndighet ingriper i ett pågående förfar-
ande. Det är därmed ikraftträdandet av bestämmelserna om samråd 
och möjligheten att ingripa i efterhand, som behandlas ovan, som 
avgör när tvångsåtgärderna kan komma att aktualiseras. Någon över-
gångsbestämmelse för den föreslagna bestämmelsen om tvångsåtgär-
der behövs därför inte.  
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11 Konsekvenser 

11.1 Kommittéförordningens och 
utredningsdirektivens krav 

I vårt uppdrag ingår att analysera konsekvenserna av lämnade förslag 
i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Efter-
som vi lämnar författningsförslag ska konsekvensanalysen också 
göras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konse-
kvensutredning vid regelgivning (15 a § kommittéförordningen). 

En konsekvensanalys ska bl.a. innehålla en beskrivning av iden-
tifierade problem och vad som ska uppnås med en viss regeländring, 
vilka alternativa lösningar som finns för att uppnå det önskade 
resultatet samt vilka som berörs av regleringen (6 § 1–3 förord-
ningen om konsekvensutredning vid regelgivning). I betänkandet 
har vi kontinuerligt beskrivit problem och möjliga skadekonsekvenser 
inom de områden vi haft att kartlägga, lämnat förslag på åtgärder samt 
presenterat alternativa lösningar. Det som sagts där upprepas inte i 
detta kapitel.  

Övriga krav enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen och 6 och 7 §§ 
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning behandlas i 
det följande.  

Utöver ovanstående författningskrav följer det av våra direktiv 
att vi ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen för 
enskilda och det allmänna, i synnerhet för de myndigheter som är 
eller föreslås bli tillsynsmyndigheter, samt konsekvenserna i övrigt 
av förslagen. Det framgår också i direktiven att om något av för-
slagen i betänkandet påverkar det kommunala självstyret så ska, ut-
över dess konsekvenser, också de särskilda avvägningar som lett fram 
till förslagen särskilt redovisas. En sådan bedömning ska också göras 
om något av förslagen i betänkandet kan komma att påverka en-
skilda.  
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Slutligen anges det i direktiven att om utredaren överväger förslag 
som kan påverka egendomsskyddet eller näringsfriheten ska försla-
gen analyseras i förhållande till dessa bestämmelser. Hur våra förslag 
förhåller sig till egendomsskyddet och näringsfriheten behandlas i 
avsnitt 3.6, 6.13 och 7.14 och upprepas inte här. 

11.2 Utgångspunkter och underlag 
för konsekvensanalysen 

Parallellt med vårt arbete med detta betänkande har en ny säker-
hetsskyddslag (2018:585) och en ny säkerhetsskyddsförordning 
(2018:658) beslutats. Enligt direktiven ska våra förslag komplettera 
de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag 
(SOU 2015:25) som resulterade i den nya säkerhetsskyddslagen. Den 
gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförord-
ningen (1996:633) kommer dock att gälla till dess att den nya regler-
ingen träder i kraft den 1 april 2019.  

Särskilda osäkerhetsfaktorer 

Det kan redan nu nämnas att det är förenat med vissa svårigheter att 
analysera konsekvenser av förslag som ska komplettera ett regelsystem 
som ännu inte trätt i kraft. Det beror på att konsekvenserna till viss 
del följer av hur den nya säkerhetsskyddsregleringen kommer att 
tolkas och tillämpas. Av naturliga skäl finns det i skrivande stund 
inga uppgifter om varken tillämpning eller effekter av den nya regler-
ingen. Detta medför att felmarginalen i analysen blir större än om 
det skulle handla om förslag som kompletterar ett befintligt regel-
system.  

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att det i skrivande stund inte 
utfärdats några föreskrifter som kompletterar nya säkerhetsskydds-
lagen och nya säkerhetsskyddsförordningen. Det innebär att det 
efter att detta betänkande överlämnats kan tillkomma bestämmelser 
som vi inte har haft möjlighet att beakta i vår konsekvensanalys.  
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Analysen utgår ifrån den nya regleringen 

Konsekvensanalysen utgår från nya säkerhetsskyddslagen och nya 
säkerhetsskyddsförordningen, oaktat att vi i tidigare kapitel i betänk-
andet har fört resonemang om såväl den gamla som den nya regler-
ingen. Det betyder i sin tur att konsekvenserna för de aktörer som 
träffas av säkerhetsskyddsregleringen kommer att göras med utgångs-
punkt i vad som gäller per den 1 april 2019 när den nya regleringen 
träder i kraft.  

Vissa anmärkningar om tillsynsmyndigheterna 

I avsnitt 11.3 redogör vi för vilka aktörer som berörs av våra förslag. 
Bland dessa står tillsynsmyndigheterna ut såsom särskilt berörda. 
För att på ett meningsfullt sätt kunna beskriva konsekvenserna för 
de föreslagna tillsynsmyndigheterna har vi låtit dem uppskatta hur 
många aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom deras 
tillsynsområde (tillsynsobjekt) och hur många årsarbetskrafter som 
behövs för att de ska kunna utöva tillsyn enligt våra förslag. Några 
av de föreslagna tillsynsmyndigheterna bedriver redan tillsyn över 
säkerhetsskyddet. De har då ombetts att uppskatta antalet årsarbets-
krafter som tillkommer i förhållande till regleringen som träder i kraft 
den 1 april 2019.  

Ett problem som vi beskrivit i avsnitt 8.4.6, och som även får 
följder för konsekvensanalysen, är att tillsyn över säkerhetsskyddet 
hittills har bedrivits i relativt begränsad omfattning och att flera till-
synsmyndigheter inte har bedrivit någon tillsyn. När de föreslagna 
tillsynsmyndigheterna på vår begäran har uppskattat resursbehovet 
för att utöva tillsyn enligt våra förslag kan det därför i vissa fall 
framstå som att förslagen i detta betänkande genererar hela behovet 
av resurser, trots att vissa myndigheter redan har ansvar för liknande 
tillsyn över säkerhetsskyddet och fått medel tilldelade för den upp-
giften. Eftersom konsekvensanalysen endast ska avspegla vad som 
följer av våra förslag har vi i vissa fall gjort andra bedömningar av 
resursbehovet än tillsynsmyndigheterna när vi ansett att uppskatt-
ningen inrymmer det uppdrag som myndigheten redan har. Vi åter-
kommer till detta i avsnitt 11.4. 
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11.3 Aktörer som berörs av våra förslag  

I detta avsnitt presenterar vi vilka aktörer som berörs av våra förslag. 
Vi redogör också för hur aktörerna berörs av respektive förslag och 
diskuterar hur förslagen skiljer sig från vad som gäller enligt nya 
säkerhetsskyddsregleringen. Denna redogörelse är grunden för våra 
bedömningar av förslagens ekonomiska konsekvenser som presen-
teras i nästa avsnitt. För en närmare redogörelse av respektive förslag 
hänvisas till kapitel 5–9. 

11.3.1 Verksamhetsutövare 

I 1 § första stycket nya säkerhetsskyddslagen anges att lagen gäller 
för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse 
för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förplikt-
ande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig 
verksamhet). I betänkandet kallar vi den som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet för verksamhetsutövare.  

En stor del av våra förslag riktar sig till verksamhetsutövare och 
gäller både deras interna säkerhetsskyddsarbete och deras kontakter 
med utomstående som rör den säkerhetskänsliga verksamheten. 
I vårt uppdrag har inte ingått att lämna förslag om vad som avses 
med säkerhetskänslig verksamhet. Våra förslag påverkar således inte 
vilka aktörer som ska anses bedriva säkerhetskänslig verksamhet och 
som därmed omfattas av nya säkerhetsskyddslagen. Det innebär följ-
aktligen att antalet verksamhetsutövare inte påverkas av våra förslag.  

I det följande redovisar vi vår bedömning av på vilket sätt för-
slagen i betänkandet berör verksamhetsutövare. 

Förslagen i kapitel 5 

Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal gäller fler situationer  

I kapitel 5 presenteras våra förslag när det gäller skyldigheten att 
ingå säkerhetsskyddsavtal. Redan enligt 2 kap. 6 § nya säkerhets-
skyddslagen gäller att alla verksamhetsutövare är skyldiga att ingå 
säkerhetsskyddsavtal i vissa upphandlingssituationer. Med upphand-
lingssituation menas att det rör sig om en anskaffning av varor, 
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tjänster eller byggentreprenader. Skyldigheten att ingå säkerhets-
skyddsavtal gäller oavsett om det är fråga om en verksamhetsutövare 
i offentlig eller enskild regi (prop. 2017/18:89 s. 105). Våra förslag 
medför ingen ändring i detta avseende.  

Däremot föreslår vi att skyldigheten ska gälla fler situationer än vid 
upphandling, vilket utvecklas i avsnitt 5.4. Närmare bestämt föreslår 
vi att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska ingå säker-
hetsskyddsavtal så snart den avser att genomföra en upphandling, 
ingå ett avtal eller inleda någon annan form av samverkan eller sam-
arbete med en utomstående part om förfarandet  

1. kan leda till att den utomstående får tillgång till säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller 
högre, eller  

2. i övrigt avser eller kan ge den utomstående tillgång till säkerhets-
känslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säker-
het.  

Statliga myndigheter ska enligt våra förslag undantas från kravet om 
det är fråga om ett förfarande mellan två eller flera statliga myn-
digheter som avser annat än anskaffning av varor, tjänster eller bygg-
entreprenader.  

Våra förslag bygger på att verksamhetsutövaren ska använda samma 
tillvägagångssätt som redan gäller enligt 2 kap. 6 § nya säkerhets-
skyddslagen. Det kommer även fortsättningsvis vara så att verksam-
hetsutövaren inför ett planerat förfarande ska identifiera vilka säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken del av den säkerhets-
känsliga verksamheten som kan exponeras genom det planerade 
förfarandet samt i säkerhetsskyddsavtalet ange hur kraven på säker-
hetsskydd ska tillgodoses av den utomstående. I det avseendet är det 
ingen skillnad mellan den nya säkerhetsskyddsregleringen och vårt 
förslag. Skillnaden ligger, som redan nämnts, i att fler situationer 
kommer att omfattas av bestämmelsen. I grunden handlar förslaget 
om att varje verksamhetsutövare ska ha god kännedom om sina 
skyddsvärden och hur de kan komma att exponeras vid förfaranden 
som involverar utomstående. Detta är i sig ingen nyhet varken enligt 
den gamla eller nya säkerhetsskyddsregleringen. Vår bedömning är 
därför att verksamhetsutövare som planerar att inleda förfaranden 

504



Konsekvenser SOU 2018:82 

462 

som träffas av förslaget kommer att påverkas i begränsad omfatt-
ning, främst genom merarbetet som uppstår när säkerhetsskydds-
avtal tas fram och förhandlas.  

En osäkerhetsfaktor när det gäller att bedöma ökningen av antalet 
säkerhetsskyddsavtal till följd av våra förslag är att det redan i dag 
ingås säkerhetsskyddsavtal i situationer där det inte finns någon sådan 
skyldighet enligt lag (prop. 2017/18:89 s. 105). Eftersom vi föreslår 
att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal ska gälla fler situa-
tioner kan vi dock med hög grad av sannolikhet säga att antalet säker-
hetsskyddsavtal som ingås kommer att öka.  

I sammanhanget bör det dock framhållas att sättet som verksam-
hetsutövaren väljer att hantera sina skyddsvärden kommer att på-
verka i vilken utsträckning som skyldigheten att teckna säkerhets-
skyddsavtal aktualiseras. Verksamhetsutövaren kan nämligen minska 
exponering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhets-
känslig verksamhet för utomstående, bl.a. genom informationssäk-
erhetsåtgärder som begränsar tillgången till uppgifter och informations-
system eller åtgärder som syftar till att begränsa tillträdet till byggnader, 
anläggningar, områden och andra objekt (jfr prop. 2017/18:89 s. 147).  

Förslagen i kapitel 6 

Den första kontrollstationen 

Ett annat förslag i betänkandet som riktar sig till verksamhets-
utövare är det som vi kallar för den första kontrollstationen (av-
snitt 6.7). Det är fråga om en skyldighet som aktualiseras för den 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som avser att inleda 
ett förfarande som kräver säkerhetsskyddsavtal. Genom en särskild 
säkerhetsbedömning ska verksamhetsutövaren identifiera vilka säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig verk-
samhet som den utomstående parten kan få tillgång till som kräver 
säkerhetsskydd. Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsbedöm-
ningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om 
det planerade förfarandet är lämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt.  

Hur förhåller sig då förslaget om en första kontrollstation till vad 
som redan gäller enligt den nya säkerhetsskyddsregleringen? Enligt 
2 kap. 1 § nya säkerhetslagen ska alla verksamhetsutövare göra en 
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säkerhetsskyddsanalys för att identifiera vilka säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter och vad som i övrigt behöver säkerhetsskydd. Av 
2 kap. 1 och 6 §§ nya säkerhetsskyddslagen följer att alla verksam-
hetsutövare – innan de genomför en sådan upphandling som avses i 
bestämmelsen – ska identifiera hur kraven på säkerhetsskydd ska till-
godoses hos leverantören. Därtill gäller enligt 2 kap. 6 § nya säker-
hetsskyddsförordningen att statliga myndigheter inför vissa typer av 
upphandlingar ska identifiera och dokumentera vilka säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter eller säkerhetskänsliga informationssystem 
som leverantören kan få del av och som kräver säkerhetsskydd.  

Ovanstående bestämmelser ger uttryck för att varje verksam-
hetsutövare ska ha god kännedom om sina skyddsvärden och hur de 
kan komma att exponeras för utomstående vid t.ex. en upphandling. 
Vi bedömer därför att den första kontrollstationen inte medför något 
egentligt merarbete i fråga om den särskilda säkerhetsbedömningen 
i förhållande till de krav som redan får anses gälla. Det är en annan 
sak att vår kartläggning visar att många verksamhetsutövare, trots de 
krav som finns, saknar tillräcklig kunskap om vilka skyddsvärden 
som finns i den egna verksamheten, vilket ofta visat sig inför och 
under utkontrakteringar (se avsnitt 6.4.3). För de verksamhetsutövarna 
kommer den särskilda säkerhetsbedömningen att medföra ett mer-
arbete. Detta merarbete är dock i huvudsak inte en konsekvens av 
våra förslag utan av att verksamheten inte lever upp till de krav som 
redan gäller.  

Det andra momentet i den första kontrollstationen är en uttryck-
lig skyldighet att pröva om det planerade förfarandet är lämpligt från 
säkerhetsskyddssynpunkt. Om prövningen visar att det planerade 
förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt får det inte 
inledas. Något motsvarande finns inte i den nya säkerhetsskydds-
regleringen. Att ett olämpligt förfarande inte ska inledas framskymtar 
dock redan i 2 kap. 6 § första stycket nya säkerhetsskyddslagen 
genom formuleringen att verksamhetsutövaren ska se till att det i ett 
säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd ska till-
godoses av leverantören, vilket förutsätter att kraven på säkerhets-
skydd överhuvudtaget kan tillgodoses om förfarandet genomförs. 
Vidare menar vi att kravet på en lämplighetsprövning i allt väsentligt 
är ett förtydligande av den princip som redan gäller inom säkerhets-
skyddet och som innebär att skyddet för det skyddsvärda bör vara det-
samma oavsett i vilken verksamhet det förekommer (prop. 2017/18:89 
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s. 35). Dessutom anges det redan i den promemoria som föregick 
införandet av 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen att en lämp-
lighetsprövning ska göras av statliga myndigheter som planerar ett 
sådant förfarande som avses i bestämmelsen (se promemorian Skärpt 
kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet, Ju 2017/07544/L4, s. 27). Motsvarande 
bestämmelse finns i 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen.  

Mot denna bakgrund anser vi att förslaget om en första kontroll-
station inte innebär någon egentlig begränsning av verksamhets-
utövarnas handlingsfrihet i förhållande till vad som redan gäller, utan 
snarare ett förtydligande av deras befintliga åligganden. Vi bedömer 
att förslaget innebär ett mycket begränsat merarbete för verksam-
hetsutövarna i förhållanden till vad som gäller enligt den nya säker-
hetsskyddsregleringen. Detta merarbete består i huvudsak att det 
ställs ett krav på att lämplighetsprövningen ska dokumenteras. 

Den andra kontrollstationen 

I avsnitt 6.8 föreslår vi att den första kontrollstationen kompletteras 
med en andra kontrollstation som innebär att verksamhetsutövaren 
i vissa fall ska samråda med sin tillsynsmyndighet innan den inleder 
ett förfarande. Tillsynsmyndigheten får under samrådet förelägga 
verksamhetsutövaren att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen 
och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Om 
ett föreläggande inte följs, eller om tillsynsmyndigheten bedömer att 
det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt 
även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta 
att förfarandet inte får genomföras. Detta kallar vi förbud.  

Skyldigheten att inleda samråd gäller bara om det planerade för-
farandet innebär krav på säkerhetsskyddsavtal, och vissa ytterligare 
förutsättningar är uppfyllda. Avgränsningarna innebär att den andra 
kontrollstationen bara aktualiseras när det är fråga om förfaranden 
där det kan finnas risk för allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 
I övriga fall finns däremot ingen skyldighet att inleda ett samråd och 
följaktligen medför förslaget då inga konsekvenser för verksamhets-
utövaren. Alla verksamhetsutövare är dock i ett första läge alltid skyl-
diga att pröva om det planerade förfarandet medför ett krav på sam-
råd.  
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För statliga myndigheter innebär den andra kontrollstationen 
endast en mindre utvidgning av det krav på samråd som redan gäller 
enligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen som vi redogjort 
för i avsnitt 6.3.2. Utökningen består i huvudsak av att samrådet inte 
begränsas till upphandlingar och att vissa upplåtelser tillkommer. 
För verksamhetsutövare som inte är statliga myndigheter finns inte 
motsvarande skyldighet att samråda enligt säkerhetsskyddsregler-
ingen som gäller från den 1 april 2019. För dem handlar det alltså om 
ett nytt åliggande. 

I allt väsentligt kommer samrådet att bygga på det underlag som 
verksamhetsutövaren redan tagit fram inom ramen för den särskilda 
säkerhetsbedömningen i första kontrollstationen. Den faktiska arbets-
insatsen för att inleda och genomföra samrådet är enligt vår mening 
därför begränsad. Däremot kan själva samrådsprocessen förväntas ha 
en viss påverkan, främst genom att det kan ta längre tid att inleda det 
planerade förfarandet än vad som annars hade varit fallet. Vi menar 
dock att verksamhetsutövaren själv har en viktig roll att spela när det 
gäller frågan om hur lång tid samrådet kommer att ta och vad det 
kommer att utmynna i. Vi grundar detta på att det är verksamhets-
utövarna som ska ge in ett tillräckligt underlag för tillsynsmyndig-
hetens bedömning och att tillsynsmyndighetens eventuella beslut 
om föreläggande eller förbud är avhängigt om kraven på säkerhets-
skydd är tillgodosedda och om förfarandet är lämpligt från säker-
hetsskyddssynpunkt. Bara i något enstaka fall lär det vara fråga om 
att tillsynsmyndigheten beslutar om föreläggande eller förbud på grund 
av omständigheter som verksamhetsutövaren inte kan råda över. 

Den yttersta konsekvensen av förslaget med samråd är att ett 
planerat förfarande inte får inledas, alltså ett förbud mot förfarandet. 
Som vi har utvecklat i avsnitt 6.8 är det fråga om ett sistahandsalter-
nativ när övriga möjligheter är uttömda eller bedöms som utsikts-
lösa. Vi utgår från att det kommer att bli mycket sällsynt med beslut 
om förbud. Erfarenheter från våra grannländer där det finns liknande 
möjligheter i samband med företagsförvärv ger stöd för detta antag-
ande. Även Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens erfarenheter av 
samrådet enligt 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen talar i denna 
riktning. I sammanhanget bör det understrykas att verksamhets-
utövaren i många fall själv har möjlighet att påverka utfallet.  
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Eventuella beslut om förbud kan få kännbara konsekvenser för 
en verksamhetsutövare. Det skulle exempelvis kunna påverka möj-
ligheten att bedriva en verksamhet och medföra stora kostnader. 
I kapitel 6 behandlar vi frågan om förbud, förhållandet till egendoms-
skyddet och näringsfriheten samt rätten till ersättning. Det som sagts 
där upprepas inte här.  

Krav på uppföljning och revidering av säkerhetsskyddsavtal 

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket nya säkerhetsskyddslagen ska verk-
samhetsutövaren kontrollera att leverantören följer säkerhetsskydds-
avtalet. I avsnitt 6.11 föreslår vi en kompletterande bestämmelse om 
att verksamhetsutövaren ska se till att säkerhetsskyddsavtalet revi-
deras om det krävs på grund av ändrade förhållanden. För att detta 
ska vara möjligt lämnar vi också förslag om att det i säkerhets-
skyddsavtalet ska anges att verksamhetsutövaren har rätt att revidera 
säkerhetsskyddsavtalet om det krävs på grund av ändrade förhållan-
den.  

Redan i dag rekommenderas verksamhetsutövare att i säkerhets-
skyddsavtalet ålägga motparten att rapportera relevanta föränd-
ringar.1 Som vi nämner i avsnitt 6.10.3 kan behovet av att revidera 
säkerhetsskyddsavtal dock även bero på förhållanden som inte har 
att göra med motparten, t.ex. förändringar i omvärlden.  

Vi bedömer att detta förslag i allt väsentligt inryms inom verk-
samhetsutövarnas befintliga åligganden enligt den nya säkerhets-
skyddsregleringen. Som nämnts ovan är det nämligen redan så att 
verksamhetsutövaren ska se till att skyddet för det skyddsvärda är 
detsamma oavsett var skyddsvärdena förekommer. Att upprätthålla 
skyddet är enligt vår mening inte möjligt utan att verksamhetsutöv-
aren aktivt följer upp förhållanden som kan påverka det skyddsvärda, 
såväl hos motparten som i omvärlden.  

Säkerhetsskyddschefens roll förstärks 

I 2 kap. 2 § nya säkerhetsskyddsförordningen finns bestämmelser 
om säkerhetsskyddschefens roll. Vi föreslår inga förändringar när 
det gäller kravet på att ha en säkerhetsskyddschef. En sådan ska alltså 
                                                                                                                                                          
1 Säkerhetspolisen (2009), Säkerhetsskyddad upphandling – en vägledning s. 21. 
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alltjämt finnas om det inte är uppenbart obehövligt. Däremot lämnar 
vi i avsnitt 6.6 förslag om att säkerhetsskyddschefen ska leda och 
samordna säkerhetsskyddsarbetet. Vi föreslår också att säkerhets-
skyddschefen ska vara direkt underställd den person som är ansvarig 
för verksamhetsutövarens verksamhet. 

En konsekvens av ovanstående förslag är att säkerhetsskydds-
chefen sannolikt kommer att behöva involveras i större utsträckning 
och i tidigare skeden än vad som är fallet i dag. Förslagen kommer 
också att få konsekvenser när det gäller hur verksamheter organi-
seras eftersom säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd den 
person som är ansvarig för verksamhetsutövarens verksamhet.  

Den tredje kontrollstationen 

Ytterligare ett förslag i kapitel 6 som kan komma att beröra verk-
samhetsutövare är det som vi kallar för den tredje kontrollstationen 
(se avsnitt 6.9). Denna kontrollstation ger tillsynsmyndigheten 
möjlighet att under vissa förutsättningar ingripa i ett pågående för-
farande som omfattas av krav på säkerhetsskyddsavtal, t.ex. en på-
gående utkontraktering. Under vissa förhållanden får tillsynsmyn-
digheten förelägga verksamhetsutövaren och dennes motpart att 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skada för Sveriges 
säkerhet. Tillsynsmyndigheten måste göra en proportionalitetsbedöm-
ning och pröva om skälen för åtgärden väger tillräckligt tungt i för-
hållande till de skador och andra olägenheter som föreläggandet 
medför. Förslaget kan alltså komma att påverka verksamhetsutövare 
på så sätt att de är skyldiga att efterkomma förelägganden som riktas 
mot dem. Till skillnad från den första och andra kontrollstationen 
riktar sig den tredje kontrollstationen dock i första hand till tillsyns-
myndigheten.  

Vi utgår från att det kommer bli ovanligt att reglerna om den 
tredje kontrollstationen behöver tillämpas. Bedömningen grundas 
dels på att vi föreslår en rad förebyggande åtgärder, dels att vi föreslår 
en ambitionshöjning inom tillsynsområdet som bl.a. innebär att till-
synsmyndigheterna ges undersökningsbefogenheter och möjligheter 
att besluta om åtgärdsförelägganden och sanktioner (se kapitel 8 
och 9). Det ska också understrykas, i likhet med vad vi anfört ovan, 
att behovet av att använda den tredje kontrollstationen är nära kopplat 
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till hur framgångsrika verksamhetsutövarna är i sitt säkerhetsskydds-
arbete.  

Om den tredje kontrollstationen tillämpas kan det innebära bety-
dande konsekvenser för den verksamhetsutövare som påverkas. Ett 
pågående förfarande som helt eller delvis måste avbrytas kan t.ex. 
resultera i ekonomiska skador i form av skadeståndsansvar och kost-
nader för att återta en del av verksamheten som lagts ut på entre-
prenad. I avsnitt 6.13 går vi igenom förslagets förhållandet till egen-
domsskyddet och näringsfriheten samt rätten till ersättning. Det som 
sagts där upprepas inte här. När det gäller säkerhetskänslig verk-
samhet som bedrivs i offentlig regi skulle ett ingripande från tillsyns-
myndigheten också kunna innebära att det uppdrag som ålagts verk-
samhetsutövaren inte kan utföras under viss tid, t.ex. att tillhanda-
hålla en tjänst åt allmänheten.  

Tvångsåtgärder 

I avsnitt 6.12 lämnar vi förslag om att tillsynsmyndigheten vid 
Stockholms tingsrätt ska kunna ansöka om tvångsåtgärder. För att 
en tvångsåtgärd ska få beslutas krävs det att åtgärden behövs för att 
ändamålet med ett förbud eller föreläggande som fattats enligt för-
slaget till 2 a kap. säkerhetsskyddslagen inte ska motverkas.  

För verksamhetsutövaren innebär detta att tvångsåtgärder kan 
komma att aktualiseras efter beslut om förbud och förelägganden i 
anslutning till samrådsförfarandena och efter beslut om förelägg-
ande när en tillsynsmyndighet ingriper i ett pågående förfarande. 
Förutsättningarna för sådana förbud och förelägganden har vi be-
handlat i framställningen ovan och det upprepas inte här.  

För att tvångsåtgärder ska få beslutas krävs att förutsättningarna 
för förelägganden eller förbud i förslaget till 2 a kap. säkerhetsskydds-
lagen är uppfyllda. Därtill krävs alltså att tvångsåtgärden behövs för 
att ändamålet med förbudet eller föreläggandet inte ska motverkas. 
Typiskt sett handlar det om att tillgodose behovet av att snabbt 
kunna ingripa till skydd för Sveriges säkerhet.  
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Förslagen i kapitel 7 

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom 

Våra förslag om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss 
egendom i sådan verksamhet presenteras i kapitel 7. I 2 kap. 9 § nya 
säkerhetsskyddförordningen finns bestämmelser som går ut på att 
den som planerar att överlåta säkerhetskänslig verksamhet till en 
enskild ska anmäla det till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten 
samt informera den enskilde om säkerhetsskyddslagens tillämplig-
het. Det finns dock inga bestämmelser som hindrar överlåtelser av 
säkerhetskänslig verksamhet eller egendom som används i sådan verk-
samhet.  

I kapitel 7.9 och 7.10 lämnar vi förslag om att den första och 
andra kontrollstationen ska gälla även vid överlåtelser. Förslagen 
gäller överlåtelser av hela eller delar av en säkerhetskänslig verksam-
het. Det väsentliga för att det ska vara fråga om en verksamhets-
överlåtelse är att en aktör tar över aktier, andelar eller annars möj-
ligheten att bedriva den säkerhetskänsliga verksamheten. Förslagen 
omfattar också egendom i den säkerhetskänsliga verksamheten som 
har betydelse för Sveriges säkerhet eller för ett för Sverige förplikt-
ande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.  

Innan en överlåtelse inleds ska en särskild säkerhetsbedömning och 
lämplighetsprövning genomföras av överlåtaren. Om lämplighetspröv-
ningen resulterar i bedömningen att överlåtelsen är lämpligt från 
säkerhetsskyddssynpunkt ska ett samrådsförfarande inledas med till-
synsmyndigheten. Inom ramen för samrådet får tillsynsmyndigheten 
förelägga överlåtaren att vidta åtgärder enligt den nya säkerhets-
skyddslagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen. Om ett föreläggande inte följs, eller om tillsynsmyndigheten 
bedömer att överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt 
även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta 
att överlåtelsen inte får genomföras. Samrådet får även avslutas med 
föreläggande som innebär att överlåtelsen endast får genomföras på 
vissa angivna villkor, vid påföljd att överlåtelsen annars är ogiltig. 
Beslut som inskränker möjligheten att genomföra överlåtelser får 
bara fattas om skälen för åtgärden uppväger den skada eller annan 
olägenhet som åtgärden medför för allmänna eller enskilda intressen. 
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Som nämnts ovan är möjligheten att begränsa överlåtelser av säker-
hetskänslig verksamhet och viss egendom ny. Vi bedömer att det 
torde bli sällsynt att reglerna om förbud överhuvudtaget kommer att 
aktualiseras. För den verksamhetsutövare som påverkas kan för-
budet dock innebära kännbara konsekvenser. Det kan t.ex. innebära 
att verksamhetsutövaren måste ha kvar hela eller delar av verksam-
heten eller egendomen som den annars hade överlåtit i sin ägo. Vidare 
kan det innebära begränsningar i möjligheten att genomföra samman-
slagningar av bolag och andra förändringar av ägarförhållanden. I av-
snitt 7.14 går vi igenom förslagets förhållandet till egendomsskyddet 
och näringsfriheten. Det som sagts där upprepas inte här.  

Det är viktigt att påpeka att verksamhetsutövaren i många fall har 
en viktig roll att spela när det gäller förslagets konsekvenser, vilket 
beror på att överlåtelsens lämplighet från säkerhetsskyddssynpunkt 
kan hänga samman med hur verksamhetsutövaren har bedrivit sitt 
säkerhetsskyddsarbete. Likväl bedömer vi att det kan uppstå situa-
tioner där en överlåtelse är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt 
oavsett vilka åtgärder som vidtas inför en överlåtelse och oavsett hur 
verksamhetsutövaren har bedrivit sitt säkerhetsskyddsarbete. Det 
skulle kunna vara fallet när det är fråga att överlåta en verksamhet till 
utlandet som har så stora beroenden till annan säkerhetskänslig 
verksamhet att den måste finnas kvar i Sverige. Så kan också vara 
fallet när en överlåtelse ger främmande makt eller annan aktör upp-
gifter som medför att förmågor kopplade till Sveriges säkerhet drastiskt 
minskar.2 Vi har därför föreslagit att beslut om förbud mot överlåtel-
ser ska kunna överklagas till regeringen. Med regeringen som över-
klagandeinstans bedömer vi att det finns förutsättningar för att han-
tera den uppkomna situationen för verksamhetsutövare som berörs 
av ett förbud, t.ex. genom möjligheten att besluta om ersättning ex 
gratia eller genom att statsmakten till och med förvärvar verksam-
heter om det bedöms som nödvändigt för Sveriges säkerhet.  
  

                                                                                                                                                          
2 Jfr Inspektionen för strategiska produkters remissvar den 18 december 2017 med dnr 2017-
7.5.2-0012 angående Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för 
granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487. 
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Överlåtelser kan under vissa förutsättningar vara ogiltiga 

Som antytts ovan föreslår vi att överlåtelser under vissa förutsätt-
ningar ska vara ogiltiga. Förslag med denna innebörd utvecklas i 
avsnitt 7.11. Där anger vi att en överlåtelse ska vara ogiltig om den 
har genomförts i strid med ett förbud eller ett föreläggande som 
meddelats vid påföljd av ogiltighet. Vidare föreslår vi att en över-
låtelse ska vara ogiltig om den har genomförts utan att samråd skett 
och om förutsättningarna för ett förbud är uppfyllda. I en sådan situa-
tion föreslås tillsynsmyndigheten i efterhand få meddela ett förbud, 
med följd att överlåtelsen blir ogiltig. Förutsättningarna för att 
meddela de förelägganden och förbud som nu avses har vi utvecklat 
ovan. 

Tvångsåtgärder 

Som redan nämnts förslår vi att tillsynsmyndigheten ska kunna an-
söka om tvångsåtgärder om det behövs för att ändamålet med ett 
förbud eller föreläggande inte ska motverkas. När det gäller våra 
förslag i kapitel 7 innebär detta att tvångsåtgärder kan komma att 
aktualiseras efter beslut om föreläggande eller förbud som rör sam-
rådet.  

Förslagen i kapitel 8 

I kapitel 8 finns våra förslag om tillsyn. I den nya säkerhetsskydds-
regleringen har tillsynsmyndigheterna inga särskilda befogenheter 
och tillsynen utgår från att verksamhetsutövaren samarbetar med 
tillsynsmyndigheten och självmant vidtar de åtgärder som rekom-
menderas.  

I avsnitt 8.10 föreslår vi att tillsynsmyndigheterna ska få tillträde 
till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där 
det bedrivs verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen under 
förutsättning att det behövs för tillsynen. Vi föreslår också att verk-
samhetsutövaren på begäran ska ge tillsynsmyndigheten den infor-
mation som behövs för tillsynen. I linje med dessa förslag ska till-
synsmyndigheten även få förelägga den som står under tillsyn att 
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tillhandahålla information och att ge tillträde till lokaler och lik-
nande. Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite. Ytterligare 
ett förslag i kapitel 8 som kan påverka verksamhetsutövaren är möj-
ligheten för tillsynsmyndigheten att rikta åtgärdsförelägganden mot 
verksamhetsutövaren. Även ett sådant föreläggande ska få förenas 
med vite. Vidare föreslår vi att tillsynsmyndigheterna inom sina re-
spektive ansvarsområden ska ge vägledning om säkerhetsskydd, dock 
inte rådgivning. Vi återkommer till frågor om rådgivning, vägledning 
och utbildning.  

Förslagen i kapitel 8 kommer framför allt att påverka de verksam-
hetsutövare som inte fullt ut medverkar i tillsynen och som inte 
efterkommer de påpekanden om brister i säkerhetsskyddet som 
tillsynsmyndigheten lämnar. Sådan bristande medverkan eller regel-
efterlevnad måste enligt vår mening tillräknas verksamhetsutövaren. 
Eventuellt merarbete som uppstår kan därför inte anses utgöra en 
konsekvens av våra förslag. Dock kan det givetvis förekomma att ett 
föreläggande av något skäl är felaktigt eller obefogat, och att det 
upphävs efter överklagande till förvaltningsdomstol. I ett sådant fall 
utgör det arbete och de kostnader som verksamhetsutövaren åsamkats 
en konsekvens av våra förslag. Kostnaden kan svårligen kvantifieras, 
eftersom det är omöjligt att förutse hur många sådan fall som kan 
uppstå. Vi förutsätter dock att det blir ovanligt att exempelvis före-
lägganden överklagas.  

Förslagen i kapitel 9 

I den nya säkerhetsskyddsregleringen finns inga möjligheter att besluta 
om sanktioner för verksamhetsutövare som brister i sitt säkerhets-
skyddsarbete. Det är bl.a. mot den bakgrunden som denna utredning 
har tillsats.  

I kapitel 9 föreslår vi att tillsynsmyndigheten ska kunna beslut 
om sanktionsavgift för vissa åsidosättanden av skyldigheter som följer 
av säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med 
stöd av den lagen. Besluten om sanktionsavgift riktas mot verksam-
hetsutövaren oavsett i vilken form den säkerhetskänsliga verksam-
heten bedrivs. Vi föreslår att ansvaret för sanktioner ska vara strikt 
och att det ska vara obligatoriskt för tillsynsmyndigheten att besluta 
om sanktionsavgift när förutsättningarna för det är uppfyllda. Dock 
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menar vi att det ska finnas utrymme för tillsynsmyndigheten att 
jämka eller helt efterge avgiften om överträdelsen är ringa eller ur-
säktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle 
vara oskäligt att ta ut avgiften.  

Förslagen i kapitel 9 kommer endast beröra verksamhetsutövare 
som åsidosätter sina skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagen eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Sådan bristande 
följsamhet måste enligt vår mening fullt ut tillräknas verksamhets-
utövaren. Eventuellt merarbete som följer härav kan därför inte an-
ses utgöra en konsekvens av våra förslag. Alltjämt är det en konse-
kvens av våra förslag att verksamhetsutövare som åsidosätter sina 
skyldigheter kommer att få betala sanktionsavgifter. 

I likhet med vad som gäller åtgärdsförelägganden kan det före-
komma att ett beslut om sanktioner av något skäl är felaktigt eller 
obefogat, och att det upphävs efter överklagande till förvaltnings-
domstol. I ett sådant fall utgör det arbete och de kostnader som 
verksamhetsutövaren åsamkats en konsekvens av våra förslag.  

Förslagen kan innebära högre kostnader för inköp 

De förslag som vi redogjort för ovan skulle indirekt kunna påverka 
verksamhetsutövare genom att kostnaden för varor och tjänster blir 
något högre. Det beror på att kommersiella aktörer kan bedöma att 
det är förenat med viss risk att ingå förbindelser med aktörer som 
omfattas av säkerhetsskyddsregleringen och därför tar höjd för risken 
när priset beräknas. Det skulle exempelvis kunna handla om risk för 
att ett förfarande inte kan genomföras som planerat på grund av den 
andra kontrollstationen eller att verksamhetsutövaren efter en tid 
reviderar säkerhetsskyddsavtalet med nya säkerhetsskyddsåtgärder 
som följd. En mer långtgående konsekvens skulle möjligen kunna 
vara att kommersiella aktörer avstår från att lämna anbud eller avstår 
från att bedriva viss verksamhet eftersom det inte bedöms marknads-
mässigt motiverat. Det skulle i sin tur kunna påverka tjänsteutbudet 
inom vissa särskilda områden.  

Vi bedömer att förslagen initialt kan komma att medföra kost-
nadsökningar som varierar beroende på hur väl utvecklad säkerhets-
skyddskultur som finns hos verksamhetsutövare och deras leveran-
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törer. I takt med att kunskapen om säkerhetsskydd ökar torde kost-
naderna dock plana ut. Samtidigt tror vi att förslagen resulterar i att 
säkerhetsskyddet på sikt får en mer framträdande roll och uppmärk-
sammas i tidigare skeden än vad som är fallet i dag. Med tiden leder 
det sannolikt till att såväl verksamhetsutövare som leverantörer har 
bättre förutsättningar att överblicka kostnader och risker, vilket 
minskar behovet av att ta höjd för oförutsedda utgifter. Samman-
taget bedömer vi alltså att förslagen kan leda till att leverantörer 
under en inledande period kan komma att ta ut högre priser. För 
verksamhetsutövare som inte agerar på en marknad kan man tänka 
sig att motparten i ett säkerhetsskyddsavtal gör liknande övervägan-
den som en kommersiell aktör när det gäller t.ex. nyttan av att inleda 
ett samarbete eller en samverkan. 

11.3.2 Verksamhetsutövarens motpart 

Kapitel 6 och 7 

En annan aktör som kan komma att påverkas av våra förslag är verk-
samhetsutövarens motpart. Den omständigheten att kravet på sam-
råd och möjligheten att utfärda förelägganden och att förbjuda ett 
visst förfarande utvidgas till fler situationer innebär att fler potentiella 
motparter påverkas, än vad som är fallet enligt bestämmelserna i 
2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddsförordningen (jfr även 16 a § gamla 
säkerhetsskyddsförordningen). Som vi har tagit upp i avsnitt 11.3.1 
kan förslagen innebära att motparter behöver kompensera för risken 
att tilltänkta affärer inte blir av, att säkerhetsskyddsavtalet behöver 
revideras med krav på andra säkerhetsskyddsåtgärder eller – i sällsynta 
fall – att ett pågående förfarande måste inskränkas eller avslutas. 
Behovet torde enligt vår mening plana ut i takt med att kunskapen 
om säkerhetsskydd ökar. Det anförda gäller oavsett om motparten 
själv bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller inte. 

I enlighet med vad vi har utvecklat i avsnitt 11.3.1 kan motparten 
också påverkas genom att förvärv kan bli ogiltiga. Verksamhets-
utövarens motpart kan också, i egenskap av förvärvare, bli föremål 
för tillsynsmyndighetens beslut om förelägganden om en överlåtelse 
är ogiltig eller det finns skäl för ingripande mot en pågående ut-
kontraktering eller annat förfarnade (se avsnitt 7.11 respektive 6.9). 
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Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Ytterst kan verksam-
hetsutövarens motpart också påverkas av tvångsåtgärder när en så-
dan åtgärd behövs för att ändamålet med ett föreläggande eller för-
bud inte ska motverkas.  

Kapitel 5 och 8 

Vissa konsekvenser följer också av våra förslag om säkerhetsskydds-
avtal och tillsyn. Det finns redan bestämmelser i 7 kap. 1 § nya 
säkerhetsskyddsförordningen som innebär att tillsynsmyndigheter 
får utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos leverantörer som om-
fattas av ett säkerhetsskyddsavtal samt enskilda verksamhetsutövare 
som leverantören har anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet. 
Våra förslag om säkerhetsskyddsavtal innebär att fler aktörer kom-
mer att träffas av skyldigheten att ingå sådana avtal. Det är säker-
hetsskyddsavtalet som sätter ramarna för hur långt tillsynsmyndig-
heternas befogenheter sträcker sig. Det innebär att även verksam-
hetsutövarens motpart kan bli föremål för de tillsynsåtgärder som vi 
föreslår i kapitel 8. Bland dem finns tillsynsmyndighetens tillträdes-
rätt och möjlighet att besluta om åtgärdsförelägganden som får för-
enas med vite.  

11.3.3 Aktie- och andelsägare i säkerhetskänsliga 
verksamheter 

Vår bedömning är att den andra kontrollstationen, alltså förfarandet 
med samråd, föreläggande och förbud, bör gälla både verksamhets-
utövare och ägare till säkerhetskänslig verksamhet. Därför föreslår 
vi i avsnitt 7.10 att den andra kontrollstationen även ska gälla för 
aktie- och andelsägare i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte när 
det gäller aktier i publika aktiebolag. I likhet med vad som gäller för 
verksamhetsutövare är det enligt vår mening nödvändigt att ålägga 
en sanktionsavgift för den aktie- eller andelsägare som försummar 
samrådsskyldigheten eller går vidare med en överlåtelse trots att till-
synsmyndigheten förbjudit den. En annan konsekvens av bristande 
följsamhet till reglerna om samråd kan bli att överlåtelsen är ogiltig. 
Detta utvecklar vi närmare i avsnitt 7.11. 
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11.3.4 Tillsynsmyndigheter 

Inom ramen för säkerhetsskyddsregleringen finns ett antal tillsyns-
myndigheter som har till främsta uppgift att kontrollera att den nya 
säkerhetsskyddslagen och föreskrifter som meddelats i anslutning 
till lagen följs av dem som har att tillämpa lagen. I avsnitt 8.7 föreslår 
vi en ny struktur för fördelning av tillsynsansvaret och lämnar för-
slag på hur tillsyn ska bedrivas.  

De förslag som vi lämnar påverkar inte vilka aktörer som ska an-
ses bedriva säkerhetskänslig verksamhet enligt den nya säkerhets-
skyddslagen. Våra förslag påverkar därmed inte heller antalet tillsyns-
objekt.  

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen  
blir samordningsmyndigheter 

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har redan i dag det huvudsak-
liga ansvaret för tillsyn inom respektive myndighets ansvarsområde. 
Vi föreslår att Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens uppgifter i 
tillsynssystemet formaliseras och att de i rollen som samordnings-
myndigheter ska ansvara för att 

1. följa upp, utvärdera och utveckla tillsynsarbetet,  

2. i samråd utveckla och tillhandahålla metodstöd för tillsyn,  

3. verka för erfarenhetsutbyte och 

4. förmedla relevant hotinformation till tillsynsmyndigheterna. 

Till största del utgör ovanstående uppräkning nya ansvarsområden 
som tillkommer genom våra förslag. Rollen som samordningsmyn-
dighet utvecklar vi närmare i avsnitt 8.6. Både Försvarsmakten och 
Säkerhetspolisen föreslås också fortsätta utöva tillsyn över säkerhets-
skyddet. Det innebär alltså att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen 
kommer att uppträda både som samordningsmyndigheter och till-
synsmyndigheter. 
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En ny tillsynsstruktur 

Ett antal myndigheter föreslås få fortsatt ansvar för att bedriva till-
syn enligt nya säkerhetsskyddslagen, nämligen Försvarsmakten, Säker-
hetspolisen, Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- 
och telestyrelsen samt länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, Västra 
Götalands och Norrbottens län. Vi föreslår också att Försvarets 
materielverk, Finansinspektionen, Statens energimyndighet och Strål-
säkerhetsmyndigheten blir nya tillsynsmyndigheter. Vidare föreslår 
vi att ett antal länsstyrelser inte längre ska bedriva tillsyn, nämligen 
länsstyrelserna i Blekinge, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborg, 
Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs 
län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmland, Västerbotten, Väster-
norrland, Västmanlands län, Örebro län och Östergötland. Skälen 
för dessa förslag framgår i kapitel 8.7.  

Tillsynsverksamheten 

I avsnitt 8.8–8.17 lämnar vi förslag om hur vi anser att tillsyn bör 
bedrivas. Förslagen tar utgångspunkt i utvecklingsbehovet som be-
skrivits i avsnitt 8.4. I grunden handlar förslagen om att ambitions-
nivån för tillsynen måste höjas, bl.a. genom att tillsynsmyndig-
heterna ska ha kunskap om vilka tillsynsobjekt som finns inom 
respektive ansvarsområde, att tillsyn ska genomföras med viss regel-
bundenhet och att tillsynsmyndigheterna ska ha undersökningsbefog-
enheter och möjligheter att besluta om förelägganden och sanktioner 
för att komma tillrätta med brister som upptäcks i säkerhetsskyddet.  

Som nämnts ovan föreslår vi att nio myndigheter som har ansvar 
för tillsyn över säkerhetsskyddet enligt den nya säkerhetsskydds-
förordningen ska fortsätta bedriva sådan tillsyn. Eftersom konse-
kvensanalysen ska avspegla vad som följer av våra förslag är det i 
dessa fall nödvändigt att försöka bedöma skillnaden mellan myndig-
heternas ansvar enligt nya säkerhetsskyddsförordningen och våra för-
slag. Övriga föreslagna tillsynsmyndigheter har inget ansvar för till-
syn enligt nya säkerhetsskyddsförordningen. I fråga om dessa myn-
digheter ska konsekvenserna enbart bedömas utifrån våra förslag.  

I den nya säkerhetskyddsregleringen finns i dagsläget få bestäm-
melser om hur tillsyn ska utföras. Vår kartläggning av hur tillsyn 
bedrivs enligt den gamla säkerhetsskyddsregleringen visar att det 
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finns en stor variation i hur myndigheterna har utövat tillsyn. När vi 
nu ska beskriva hur våra förslag om tillsyn förhåller sig till den nya 
säkerhetsskyddsregleringen har vi därför valt att jämföra förslagen 
med vad vi anser är rimligt att förvänta sig utifrån det befintliga regel-
verket.  

När det gäller själva kärnan i tillsynsuppdraget, dvs. att kon-
trollera efterlevnaden av säkerhetsskyddsregleringen, är det i princip 
ingen skillnad mellan hur denna uppgift beskrivs i den nya säker-
hetsskyddslagen och i våra förslag. Däremot finns det i dagsläget 
ingen motsvarighet till förslaget i avsnitt 8.15 om att tillsynsmyndig-
heten genom systematisk kartläggning ska identifiera tillsynsobjekt 
inom dess ansvarsområde samt hålla en aktuell förteckning över 
dem. Vi menar dock att det får anses vara ett berättigat krav på alla 
myndigheter som bedriver tillsyn att ha kännedom om vad tillsyns-
uppdraget omfattar. För en myndighet som redan bedriver tillsyn 
enligt nya säkerhetsskyddslagen kan detta krav därmed inte ses som 
särskilt betungande. Motsvarande bedömning gör vi när det gäller 
vårt förslag i avsnitt 8.16 om att tillsyn bör ske med viss regel-
bundenhet. Till detta kommer att vi föreslår en anmälningsplikt för 
verksamhetsutövare, vilket kan förväntas att underlätta kartläggnings-
uppgiften betydligt. 

Vi föreslår flera nya verktyg för tillsynsmyndigheterna, så som en 
möjlighet att besluta att den som står under tillsyn ska tillhandahålla 
information och ge tillträde till bl.a. lokaler. Vi föreslår också att 
tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut om åtgärdsföreläggan-
den för att tillsynsobjekten ska fullgöra sina skyldigheter. En annan 
nyhet är förslaget om sanktioner i säkerhetsskyddsregleringen som 
utvecklas i kapitel 9. I grunden handlar nu nämnda förslag om att 
underlätta för tillsynsmyndigheterna att utföra sitt uppdrag och att 
framtvinga regelefterlevnad hos tillsynsobjekten. I flera avseenden 
är detta nya moment i rollen som tillsynsmyndighet som sannolikt 
kommer att kräva merarbete, inte minst administrativt sådant. I den 
mån beslut om föreläggande eller sanktionsavgift överklagas, tillkom-
mer också det arbete som krävs i rollen som motpart i förvaltnings-
domstolen. 
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Den andra och tredje kontrollstationen 

I avsnitt 6.8, 6.9 och 7.10 utvecklar vi förslagen om den andra och 
tredje kontrollstationen. I det följande redogör vi för konsekvenserna 
för tillsynsmyndigheterna av dessa två kontrollstationer. 

Att ansvara för uppgifterna inom ramen för den andra och tredje 
kontrollstationen är helt nya uppgifter för tillsynsmyndigheterna. 
Dock har Försvarsmakten och Säkerhetspolisen redan ansvar för en 
mekanism som uppvisar stora likheter med den andra kontroll-
stationen men som endast gäller för statliga myndigheter, vilken vi 
beskriver i avsnitt 6.3.2.  

Enligt vår bedömning kommer tillsynsmyndigheternas uppgifter 
i den andra och tredje kontrollstationen kräva relativt stora resurser, 
inte minst till en början när systemen ska byggas upp. Förutom att 
hantera de säkerhetsskyddsaspekter som uppkommer handlar det 
om ärendehantering och om att uppträda som motpart i en eventuell 
domstolsprocess. Det ska dock vägas in att den andra kontroll-
stationen bara kommer att aktualiseras i särskilt angelägna situatio-
ner och inte i alla förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal. Som 
nämnts ovan utgår vi från att det kommer att bli ovanligt att reglerna 
om den tredje kontrollstationen kommer att behöva tillämpas. 

Vägledning 

I avsnitt 8.17 har vi lämnat förslag som innebär att tillsynsmyndig-
heterna i stället för rådgivning ska lämna vägledning till tillsyns-
objekten i fråga om säkerhetsskydd. Det framgår av förarbetena till 
nya säkerhetsskyddslagen att det åligger tillsynsmyndigheterna att 
vägleda enskilda verksamheter i fråga om säkerhetsskyddslagens 
tillämplighet (se prop. 2017/18:89 s. 131). Det anges där att sådan 
vägledning kan innebära framtagande av manualer eller liknande som 
kan vara ett stöd för att kunna identifiera vad som inom det aktuella 
området utgör säkerhetskänslig verksamhet. Enligt förarbetena kan 
vägledning också innebära att i samråd med Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten ta fram underlag i fråga om vilka hot som säkerhets-
skyddet inom det berörda området behöver vara dimensionerat för. 
I detta sammanhang kan det nämnas att vi föreslår att Försvarsmakten 
och Säkerhetspolisen i rollen som samordningsmyndigheter föreslås 
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få i uppdrag att förmedla relevant hotinformation till tillsynsmyn-
digheterna.  

Vi bedömer att förslaget inte innebär någon större skillnad för 
tillsynsmyndigheterna jämfört med vad som redan gäller. Även om 
ordet rådgivning i strikt mening har en annan innebörd än vägled-
ning torde den verksamhet som tillsynsmyndigheterna hittills ha 
ägnat sig åt i detta avseende i huvudsak ha varit det som vi kallar 
vägledning. En skillnad är dock att vi föreslår att vägledningen ska 
omfatta inte bara enskilda utan också offentliga verksamhetsutövare. 
Vägledning kan alltså behöva lämnas till fler tillsynsobjekt, vilket 
kan medföra ett visst merarbete. Som antytts i förarbetena till nya 
säkerhetsskyddslagen lär dock vägledningsuppdraget till stor del kunna 
fullgöras genom framtagande av manualer och annat metodstöd snarare 
än individuellt inriktade åtgärder. 

11.3.5 Domstolarna 

Som ett resultat av våra förslag om möjligheter för tillsynsmyndig-
heten att fatta beslut om förelägganden, sanktioner och förbud be-
höver det införas möjligheter att överklaga. Detta utvecklar vi när-
mare i avsnitt 6.10, 7.12, 8.13 och 9.15. Någon möjlighet att över-
klaga beslut enligt nya säkerhetsskyddsregleringen finns inte, varför 
det handlar om en ny kategori av mål. Vidare föreslår vi i avsnitt 6.12 
och 7.13 att tillsynsmyndigheten i vissa fall ska kunna ansöka om 
tvångsåtgärder i Stockholms tingsrätt. Det nu sagda innebär att dom-
stolarna är en ny typ av aktör som kommer att påverkas av våra för-
slag.  

De domstolar som påverkas av våra förslag när det gäller över-
klagande av beslut om förelägganden och sanktioner är Förvalt-
ningsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm och Högsta 
förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen påverkas dess-
utom som en följd av att regeringens beslut i vissa fall kan överprövas 
genom rättsprövning. Vidare kommer Stockholms tingsrätt, Svea 
hovrätt och Högsta domstolen påverkas av våra förslag när det gäller 
tillsynsmyndighetens möjlighet att ansöka om tvångsåtgärder.  

Vår bedömning, som vi har redovisat i de ovan nämnda avsnitten, 
är att mål enligt nya säkerhetsskyddslagen torde bli ovanliga. Genom 
att de koncentreras till ett fåtal domstolar medför förslagen inte 
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några omfattande åtgärder för kompetensutveckling i Sveriges dom-
stolar. I domstolarna som vi föreslår ska pröva överklaganden av 
beslut enligt nya säkerhetsskyddslagen hanteras redan i dag mål som 
är känsliga i sekretesshänseende. Vi bedömer med hänsyn till det 
anförda att den begränsade måltillströmning som kan komma att 
följa av våra förslag får liten påverkan på domstolarna.  

11.3.6 Regeringen 

Vi föreslår att vissa av de beslut som kan fattas enligt våra förslag i 
kapitel 6 och 7 ska kunna överklagas till regeringen. Det handlar om 
tillsynsmyndigheternas beslut om förbud mot att inleda vissa för-
faranden och överlåtelser och beslut om förbud som avser en 
genomförd överlåtelse. Det handlar också om tillsynsmyndigheter-
nas beslut om att ingripa i ett pågående förfarande som är olämpligt 
från säkerhetsskyddssynpunkt, liksom förelägganden som fattas efter 
att en överlåtelse är ogiltig och som behövs för att förhindra skada 
för Sveriges säkerhet. Vi har i avsnitt 6.10 och 7.12 utvecklat varför 
vi bedömer att regeringen är lämplig instans att pröva dessa frågor 
och att det torde handla om ett mycket litet antal ärenden. Det som 
angetts där upprepas inte här.  

Mot bakgrund av vad som nämnts i föregående stycke bedömer 
vi att regeringen endast i mycket begränsad omfattning kommer att 
beröras av våra förslag i de angivna delarna. Förslagen kan dock 
innebära att regeringen, på ett sätt som inte tidigare skett, behöver 
pröva och ta ställning till enskilda frågor om Sveriges säkerhet. Enligt 
vår mening är det naturligt att denna typ av frågor prövas av reger-
ingen eftersom den har det övergripande ansvaret för Sveriges säker-
het och då frågorna kan inrymma utrikes-, försvars-, och säkerhets-
politiska överväganden (se prop. 2009/10:31 s. 237).  

Våra förslag innebär vidare att regeringen bemyndigas att med-
dela föreskrifter i vissa ytterligare fall, däribland om undantag från 
kravet på säkerhetsskyddsavtal. Av större betydelse är dock att vi 
även föreslår att regeringen ska få möjlighet att fatta beslut i enskilda 
fall om undantag från kravet på säkerhetsskyddsavtal. Avsikten är att 
möjligheten bl.a. ska kunna utnyttjas när det finns behov av snabb-
anskaffningar i höjt beredskapsläge, eller i fråga om sådana särskilda 
underrättelsesamarbeten som enligt tilläggsdirektiven inte omfattas 
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av vårt uppdrag. Denna uppgift medför en viss ärendetillströmning 
till regeringen 

11.4 Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bedömning: En mycket grov uppskattning ger vid handen att 
våra förslag medför ett behov av omkring 110 årsarbetskrafter 
hos de föreslagna tillsynsmyndigheterna, motsvarande grovt upp-
skattat 110 miljoner kronor per år. Härutöver tillkommer kost-
nader för kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet 
och för att etablera tillsynssystemet.  

Förslagen kan antas leda till marginella kostnadsökningar för 
offentliga verksamhetsutövare samt domstolar som kan hanteras 
inom ramen för tillgängliga medel. 

Förslagen kan antas leda till marginella kostnadsökningar för 
enskilda verksamhetsutövare.  

Förslagen bör huvudsakligen finansieras genom ökade anslag. 
Till viss del kan förslagen finansieras genom de kostnadsminsk-
ningar som uppstår när 17 länsstyrelser frigörs från uppgiften att 
utöva tillsyn över säkerhetsskyddet. Tillsynen bör inte vara avgifts-
finansierad. 

 
Förslag: Försvarsmakten och Säkerhetspolisen får i uppdrag att 
utreda hur kompetensförsörjningen inom säkerhetsskyddsområ-
det kan tryggas. 

11.4.1 Ekonomiska konsekvenser för det allmänna 

Myndigheter som föreslås bedriva tillsyn  

I detta avsnitt presenterar vi en uppskattning av de ekonomiska 
konsekvenserna för de myndigheter som föreslås få ansvar för att 
bedriva tillsyn. Även samordningsmyndigheternas uppgifter ingår i 
uppskattningen. Våra bedömningar bygger på redogörelsen i avsnitt 11.3 
om hur respektive aktör berörs av våra förslag samt myndigheternas 
egna beräkningar av vilka resurser som krävs för uppdraget.  
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Det finns ett flertal faktorer som påverkar uppskattningen av de 
ekonomiska konsekvenserna av våra förslag. En sådan faktor är att 
merparten av de föreslagna tillsynsmyndigheterna i dag inte bedriver 
något systematiskt tillsynsarbete på säkerhetsskyddsområdet, vilket 
begränsar deras möjligheter att med någon större precision beräkna 
de resurser som behövs för att genomföra våra förslag. Nästan alla 
föreslagna myndigheter har uttryckt att deras beräkningar är för-
enade med stor osäkerhet. En annan faktor är att den föreslagna 
rollen som samordningsmyndighet är ny och att de närmare form-
erna för samordningen kommer att utkristalliseras först när Försvars-
makten och Säkerhetspolisen har bestämt hur arbetet ska bedrivas. 
Samordningsmyndigheterna ska enligt våra förslag också meddela 
föreskrifter om hur och i vilken omfattning som tillsynen ska be-
drivas, vilket naturligtvis kommer att påverka resursbehovet. Ytter-
ligare en faktor är att våra förslag kompletterar en reglering som 
ännu inte är i kraft. I skrivande stund finns det därför inga uppgifter 
om tillämpning eller effekter av den nya regleringen. Det anförda 
medför att uppskattningarna i det följande måste ses som grova och 
högst preliminära. Det anförda understryker också behovet av att 
uppskattningarna följs upp i den fortsatta behandlingen av förslagen 
i detta betänkande.  

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen 
ansvar för tillsyn över Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och 
de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet. Vi föreslår inga 
ändringar när det gäller vilka myndigheter som Försvarsmakten bör 
ha tillsynsansvar för. När det gäller rollen som samordningsmyndig-
het innebär våra förslag att Försvarsmakten blir samordningsmyn-
dighet för Försvarets materielverk. 

I enkätsvaret har Försvarsmakten uppgett bl.a. följande. Utvidg-
ningen av tillsynsansvaret enligt 16 a § gamla säkerhetsskyddsför-
ordningen från den 1 april 2018 krävde ytterligare 6–8 årsarbets-
krafter utöver de 4–5 årsarbetskrafter som dessförinnan behövdes 
för tillsyn. Denna utvidgning har inte finansierats. Om Försvars-
makten i enlighet med utredningens förslag tillförs ytterligare upp-
gifter ökar resursbehovet med 3–4 årsarbetskrafter. Även vid en full 
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finansiering kommer det ta tid i anspråk innan rekrytering och ut-
bildning av ny personal är genomförd eftersom det råder en stor 
brist och konkurrens om personal med säkerhetsskyddskompetens.  

För Försvarsmakten, liksom övriga tillsynsmyndigheter, innebär 
våra förslag att rollen som tillsynsmyndighet inbegriper ett större 
ansvar och fler uppgifter. Detta beror bl.a. på att tillsynsmyndig-
heterna föreslås få ansvar för samråd, att bedriva tillsyn med viss 
regelbundenhet och att vid behov besluta om åtgärdsförelägganden 
och sanktioner. Trots att Försvarsmakten alltså inte föreslås få fler 
tillsynsobjekt räknar vi med att den förändrade tillsynsrollen medför 
ett utökat behov av resurser. Detta är ett ingångsvärde som vi har 
med i beräkningen av de ekonomiska konsekvenserna för samtliga 
föreslagna tillsynsmyndigheter, vilket därför inte upprepas i det följ-
ande.  

Som vi har utvecklat tidigare medför även rollen som samord-
ningsmyndighet en rad nya uppgifter, bl.a. att följa upp, utvärdera 
och utveckla tillsynsarbetet, förmedla relevant hotinformation till 
tillsynsmyndigheten samt ta fram metodstöd. Försvarsmaktens sam-
ordningsansvar föreslås omfatta Försvarets materielverk som i sin 
tur bedriver tillsyn över området försvarsmateriel. Det är alltså fråga 
om ett område som Försvarsmakten känner mycket väl och som i 
allt väsentligt inrymmer Försvarsmaktens skyddsvärden. Vi menar 
därför att en uppskattning om ungefär fyra tillkommande årsarbets-
krafter för Försvarsmakten framstår som rimlig.  

Säkerhetspolisen 

Säkerhetspolisen har enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen 
ansvar för tillsyn över alla myndigheter under regeringen som inte 
hör till Försvarsmaktens ansvarsområde, dock inte Justitiekanslern. 
Säkerhetspolisen har också ansvar för tillsyn över alla kommuner 
och landsting. Enligt våra förslag i avsnitt 8.7 frigörs Säkerhets-
polisen från tillsyn över kommuner och landsting samtidigt som 
tillsynen över myndigheter inriktas mot de mest skyddsvärda verk-
samheterna. När det gäller rollen som samordningsmyndighet inne-
bär våra förslag att Säkerhetspolisen blir samordningsmyndighet för 
samtliga föreslagna tillsynsmyndigheter utom Försvarets materielverk. 
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Säkerhetspolisen har framfört bl.a. följande när det gäller resurs-
behovet för att genomföra utredningens förslag. Det förändrade 
uppdraget kommer uppskattningsvis kräva ett fyrtiotal ytterligare 
årsarbetskrafter jämfört med de resurser som ska arbeta med tillsyn 
när den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft. Inledningsvis kom-
mer det vara nödvändigt att Säkerhetspolisen stödjer och i viss mån 
bedriver tillsyn tillsammans med de föreslagna tillsynsmyndigheter-
na som står under Säkerhetspolisens samordningsansvar, vilket 
kräver resurser. Behovet av utbildning av tillsynsmyndigheter förut-
spås också öka. Därutöver är det i allt väsentligt nya uppdrag att 
systematiskt utveckla tillsynsmetoder för tillsynsmyndigheter, verka 
för samarbete och informationsutbyte tillsynsmyndigheter emellan 
samt att regelbundet delge tillsynsmyndigheterna områdesspecifik 
hotinformation. Detta kräver bl.a. att uppgifter sammanställs och 
anpassas för respektive tillsynsområde innan de förmedlas. Vidare 
behöver det säkerställas att uppgifterna kan förmedlas och tas om 
hand av mottagaren på ett säkert sätt. Uppdraget medför vidare att 
samordningsmyndigheterna måste ha en övergripande bild av bl.a. 
säkerhetsskyddet och incidenter inom respektive tillsynsområde.  

Vi föreslår att Säkerhetspolisens tillsynsansvar inriktas mot de 
allra mest skyddsvärda myndigheterna, vilket medför att antalet till-
synsobjekt minskar. Samtidigt bör det noteras att myndigheterna 
som Säkerhetspolisen föreslås ha tillsynsansvar för bedriver verk-
samhet inom vitt skilda områden, så som rättsväsende, socialförsäk-
ring, beskattning och finansiell stabilitet. Detta ställer särskilda krav 
på områdesspecifik kunskap. Mot bakgrund av tillsynsobjektens kom-
plexitet och att funktionen som tillsynsmyndighet föreslås inbegripa 
större ansvar och fler uppgifter bedömer vi att Säkerhetspolisens 
resursbehov inte förändras på något avgörande sätt i rollen som 
tillsynsmyndighet. Vad gäller samordningsansvaret innebär våra för-
slag att Säkerhetspolisen blir samordningsmyndighet för tio tillsyns-
myndigheter. Säkerhetspolisens samordningsansvar sträcker sig där-
med över alla områden där vi bedömer att det typiskt sett bedrivs 
säkerhetskänslig verksamhet, med undantag för området försvars-
materiel. Säkerhetspolisens samordningsansvar inrymmer också de 
fyra länsstyrelserna som föreslås få ansvar för tillsyn över myn-
digheter, kommuner, landsting och enskilda verksamhetsutövare som 
inte faller inom någon annan myndighets tillsynsansvar. Detta inne-
bär att Säkerhetspolisens samordningsansvar är omfattande, både till 
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antalet tillsynsmyndigheter och sett till variationen av säkerhets-
känslig verksamhet som bedrivs inom respektive tillsynsområde. För 
att samordningen ska fylla sin funktion menar vi att samordnings-
myndigheterna behöver säkerställa att det finns kompetens inom 
respektive tillsynsområde, inte minst för att kunna utveckla tillsyns-
arbetet och förmedla relevant hotinformation. När det gäller just 
Säkerhetspolisens samordningsansvar ser vi att det fordras områdes-
specifik kompetens inom ett stort antal områden. Detta medför 
självfallet ekonomiska konsekvenser, men det är enligt vår mening 
också helt nödvändigt för att genomföra våra förslag och få till den 
ambitionshöjning som vi menar är nödvändig inom tillsynen. Utifrån 
vad som nu anförts bedömer vi att Säkerhetspolisens uppskattning 
av tillkommande resursbehov framstår som rimligt. Vi noterar också 
att Säkerhetspolisen har tagit höjd för initialt tillkommande resurs-
behov, vilket är något som vi återkommer till nedan under rubriken 
Beräkning av ekonomiska konsekvenser för det allmänna. 

Affärsverket svenska kraftnät 

Affärsverket svenska kraftnät har enligt den nya säkerhetsskydds-
förordningen ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver elförsörjningsverksamhet. Enligt våra förslag i avsnitt 8.7 före-
slås myndigheten har kvar detta tillsynsansvar samt få ansvar för 
enskilda verksamhetsutövare inom området dammanläggningar.  

I enkätsvaret har Affärsverket svenska kraftnät uppgett bl.a. följ-
ande. Det finns uppskattningsvis 70 verksamhetsutövare inom om-
rådena elförsörjning och dammanläggningar som har betydelse för 
Sveriges säkerhet och som därmed faller inom myndighetens till-
synsområde. Vilka resurser som krävs beror på vilken ambitionsnivå 
som ska gälla i fråga om tillsynsfrekvens. Antalet årsarbetskrafter 
som bedöms vara nödvändiga för uppdraget per den 1 april 2019 
uppskattas till åtta om varje verksamhetsutövare genomgår tillsyn 
minst vart femte år. För att utföra utredningens föreslagna tillsyns-
uppdrag behövs uppskattningsvis ytterligare sju årsarbetskrafter om 
varje verksamhetsutövare ska genomgå tillsyn minst vart femte år. 
I beräkningen ingår även ett tiotal kontroller per år av skriftlig doku-
mentation så som säkerhetsskyddsanalyser.  
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Enligt vår bedömning är antalet uppskattade tillsynsobjekt rim-
ligt och i linje med beräkningarna som gjorts avseende dammanlägg-
ningar (se avsnitt 8.7 och prop. 2013/14:38 s. 24 och 41). Vidare menar 
vi att det av Affärsverket svenska kraftnät beräknade resursbehovet 
framstår som välgrundat och rimligt. Vi bedömer alltså att det be-
höver tillföras ungefär åtta årsarbetskrafter till följd av våra förslag. 
I sina beräkningar har Affärsverket svenska kraftnät gjort vissa an-
taganden när det gäller hur ofta tillsyn ska genomföras. Vi behandlar 
denna fråga i avsnitt 8.16 och föreslår att samordningsmyndig-
heterna ska reglera denna frågan om tillsynens regelbundenhet i 
föreskriftsform.  

Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen har enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen 
ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som bedriver 
flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst för militär 
luftfart och verksamhet som i övrigt är av betydelse för luftfarts-
skydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. Enligt våra förslag i avsnitt 8.7 
får Transportstyrelsen ansvar för tillsyn över myndigheterna Sjö-
fartsverket, Trafikverket, Luftfartsverket samt för enskilda verksam-
hetsutövare inom områdena civil luftfart, vägtrafik, sjöfart och järn-
väg.  

Transportstyrelsen har uppgett bl.a. följande. Resursbehovet för 
uppdraget enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen uppskattas 
till tre årsarbetskrafter. För att kunna utföra uppgifterna enligt ut-
redningens förslag uppskattas att det tillkommer tio årsarbetskrafter, 
varav 0,5 avser luftfart, 7,5 avser sjöfart, en avser järnväg och en avser 
väg. För sjöfart tillkommer uppskattningsvis 70 tillsynsobjekt, för 
järnväg nio och för väg fem. I beräkningarna beaktas inte kostnaden 
för uppbyggnad av it-system som kan bli omfattande. I ett senare 
skede har Transportstyrelsen framfört att den uppskattning som ur-
sprungligen gjordes är i underkant.  

Det finns skäl för att uppehålla sig något vid Transportstyrelsens 
beräkning av resursbehovet när det gäller skillnaden mellan den nya 
säkerhetsskyddsförordningen och våra förslag i avsnitt 8.7. När det 
gäller området luftfart tillkommer enligt Transportstyrelsens upp-
skattning 0,5 årsarbetskrafter som en följd av utredningens samlade 
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förslag. Det handlar då dels om att Luftfartsverket tillkommer som 
tillsynsobjekt, dels om att tillsynsmyndigheterna får ett bredare upp-
drag i enlighet med vad vi har redogjort för ovan. Utredningen delar 
Transportstyrelsens preliminära uppskattning av resursbehovet i denna 
del. Likaså framstår uppskattningen som rimlig när det gäller järnväg 
och väg.  

När det gäller sjöfart beräknar Transportstyrelsen att utredning-
ens förslag medför ett behov av uppskattningsvis 7,5 årsarbetskrafter 
samt att det tillkommer 70 tillsynsobjekt. Transportstyrelsens beräk-
ningar synes utgå från att myndigheten inte har ansvar för tillsyn 
över säkerhetsskyddet inom sjöfart. Enligt vad som framgår av den 
nya säkerhetsskyddsförordningen ska dock Transportstyrelsen ut-
öva tillsyn över säkerhetsskyddet när det gäller enskilda verksam-
hetsutövare som bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafik-
ledningstjänst för militär luftfart och verksamhet som i övrigt är av 
betydelse för luftfartsskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd. Hamn-
skydd är åtgärder som ska vidtas i hamnar i syfte att skydda män-
niskor, infrastruktur och utrustning i hamnarna mot allvarliga olag-
liga handlingar medan sjöfartsskydd är en kombination av förebygg-
ande åtgärder som syftar till att skydda sjöfarten och hamnanlägg-
ningarna mot hot om avsiktliga olagliga handlingar (1 kap. 1 § lagen 
[2006:1209] om hamnskydd och 2 § lagen [2004:487] om sjöfarts-
skydd). Detta är enligt vår bedömning ett relativt brett område och 
det kan vidare noteras att tillsynen enligt den nya säkerhetsskydds-
förordningen ska avse verksamhet som är av betydelse för hamn-
skydd och sjöfartsskydd. Med hänsyn till det anförda framstår det 
som en rimlig tolkning att Transportstyrelsens tillsynsansvar när det 
gäller området sjöfart i stora delar redan täcks av ansvaret enligt den 
nya säkerhetsskyddsförordningen. Utredningen kan därför inte fullt 
ut dela Transportstyrelsens uppfattning att våra förslag skulle med-
föra ett behov av uppskattningsvis 7,5 årsarbetskrafter när det gäller 
sjöfart. Vad som talar för ett ökat resursbehov i förhållande till den 
nya säkerhetsskyddsförordning är, när det gäller sjöfart, att Sjöfarts-
verket tillkommer som tillsynsobjekt och att uppdraget som tillsyns-
myndighet med våra förslag inbegriper ett större ansvar och fler 
uppgifter. Mot bakgrund av ovanstående samt med hänsyn till hur 
Transportstyrelsen har beräknat resursbehovet för övriga trafikslag 
bedömer vi att förslagen i betänkandet medför ett behov av upp-
skattningsvis ytterligare 1,5 årsarbetskrafter för tillsyn över sjöfart.  
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Sammantaget bedömer vi alltså att Transportstyrelsen grovt räk-
nat behöver ytterligare fyra årsarbetskrafter för att kunna utföra upp-
draget som tillsynsmyndighet enligt våra förslag. Av dessa avser 
0,5 civil luftfart, 1,5 sjöfart, 1 järnväg och 1 vägtrafik.  

Post- och telestyrelsen 

Enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen har Post- och tele-
styrelsen ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och post-
tjänst. Vi föreslår inga ändringar när det gäller Post- och telestyrel-
sens tillsynsområde.  

I enkätsvaret har Post- och telestyrelsen uppgett bl.a. följande. 
Inom områdena elektronisk kommunikation och post finns knappt 
1 000 aktörer. Bland dem bedriver uppskattningsvis 15 aktörer säker-
hetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen och de blir där-
med tillsynsobjekt under Post- och telestyrelsen. Tillsynsobjekten 
bedriver verksamhet av skiftande karaktär både vad gäller volym och 
komplexiteten på skyddsvärden. Skyddsvärdena hos tillsynsobjekten 
måste kartläggas, dokumenteras, bedömas och prioriteras för att 
därefter hanteras inom ramen för en tillsynsstrategi. Detta arbete 
kommer också integrera kunskap om hot och sårbarheter. Till detta 
kommer arbetet med tillsyn över faktisk kravuppfyllelse. Vidare 
kommer tekniska specialister att behöva engageras. Det kommer att 
behövas 6,5 årsarbetskrafter för att utföra uppdraget som föreslås av 
utredningen. Myndigheten har endast i mindre omfattning bedrivit 
tillsyn enligt den gamla säkerhetsskyddsregleringen. De säkerhets-
skyddsresurser som finns används primärt för myndighetens egna 
behov av säkerhetsskydd. Det uppskattade resursbehovet utgör väsent-
ligen det tillkommande behovet av årsarbetskrafter.  

Enligt vår bedömning framstår Post- och telestyrelsens beskriv-
ning av det planerade tillsynsarbetet som genomtänkt och rimligt. 
Eftersom vi inte föreslår någon ändring av Post- och telestyrelsens 
tillsynsområden kan vi dock inte dela bedömningen att hela resurs-
behovet om 6,5 årsarbetskrafter är en konsekvens av utredningens 
förslag. Myndigheten har redan ansvar för tillsyn över enskilda verk-
samhetsutövare inom elektronisk kommunikation och posttjänster 
och har fått medel tilldelade för den uppgiften. Vi menar därför att 
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resursbehovet som tillkommer av utredningens förslag bara kan här-
röra från den förändrade tillsynsroll som vi har beskrivit tidigare. 
Sett till antalet tillsynsobjekt och karaktären av dem bedömer vi att 
den förändrade tillsynsrollen medför ett tillkommande resursbehov 
om ungefär två årsarbetskrafter.  

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Enligt den nya säkerhetsskyddsförordningen har länsstyrelserna an-
svar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som bedriver 
annan säkerhetskänslig verksamhet än sådana som ryms inom ansvars-
området för Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen och 
Post- och telestyrelsen.  

Våra förslag om en ny tillsynsstruktur i avsnitt 8.7 bygger på att 
det finns en utpekad tillsynsmyndighet inom varje område där det 
typiskt sett bedrivs säkerhetskänslig verksamhet. Vi har identifierat 
ett antal sådana områden och fördelat dem bland sju tillsynsmyndig-
heter med lämplig områdeskompetens. Dessutom har tillsyn över de 
allra mest skyddsvärda verksamheterna reserverats för Försvars-
makten och Säkerhetspolisen. Därutöver föreslår vi att tillsynen över 
myndigheter, kommuner, landsting och enskilda verksamhetsutövare 
– som inte står under någon annan myndighets tillsyn – fördelas 
mellan länsstyrelserna i Stockholms län, Skåne län, Västra Götalands 
län och Norrbottens län utifrån verksamhetsutövarens säte. Säker-
hetskänslig verksamhet som bedrivs i bolagsform, men som direkt 
eller indirekt ägs av kommuner, landsting eller myndigheter, kom-
mer alltså bara omfattas av länsstyrelsernas tillsynsansvar om verk-
samheten ifråga faller utanför de särskilt utpekade tillsynsområdena.  

I enkätsvaret har Länsstyrelsen i Stockholms län uppgett bl.a. 
följande. Tidsåtgången för tillsyn är svår att kvantifiera. Två viktiga 
faktorer är storleken och komplexiteten på verksamheterna som ska 
kontrolleras. Inom det föreslagna tillsynsområdet finns det uppskatt-
ningsvis minst 231 tillsynsobjekt. Beräkningen grundas på att det 
finns åtta länsstyrelser, 107 kommuner och nio landsting inom till-
synsområdet samt antagandet att det finns minst en enskild verk-
samhetsutövare per kommun. Det krävs 6–10 årsarbetskrafter för 
att utöva tillsyn enligt utredningens förslag. Länsstyrelsen bedriver 
i dag ingen tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen.  
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Mot bakgrund av hur länsstyrelsernas tillsynsområde har defini-
erats, vilket vi utförligt har beskrivit ovan, menar vi att länsstyrelsens 
uppskattning av antalet tillsynsobjekt sannolikt är i överkant. Även 
med hänsyn till att länsstyrelsens föreslagna tillsynsområde utökats 
finns det enligt vår mening inte stöd för att det bedrivs ett så stort 
antal verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet inom tillsyns-
området. Vi grundar den uppfattningen på att det avgörande för om 
verksamhet rör Sveriges säkerhet är om en antagonistisk handling mot 
verksamhetens skulle kunna medföra skadekonsekvenser på nationell 
nivå (se prop. 2017/18:89 s. 44). Vi konstaterar också att länsstyrel-
sens beräkning inte utgår från någon analys av skyddsvärden och 
möjliga skadekonsekvenser inom tillsynsområdet. Det ska även vägas 
in att Länsstyrelsen i Stockholms län redan har ett ansvar för tillsyn 
över säkerhetsskyddet, som delvis överlappar vårt förslag, och att 
myndigheten har fått medel tilldelade för den uppgiften. Mot ovan-
stående bakgrund bedömer vi att det tillkommande resursbehovet 
till följd av våra förslag uppgår till grovt uppskattat fem årsarbets-
krafter. 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skånes ansvar för tillsyn enligt den nya säkerhets-
skyddsförordningen samt enligt våra förslag framgår ovan under 
rubriken Länsstyrelsen i Stockholms län.  

I enkätsvaret har Länsstyrelsen i Skåne län bl.a. uppgett följande. 
Myndigheten saknar erfarenhet av tillsyn inom säkerhetsskydds-
området och har inte genomfört någon kartläggning av verksam-
hetsutövare inom det föreslagna tillsynsområdet. Något adekvat 
underlag för bedömningen finns alltså inte. Myndighetens beräkning 
baseras i stället på erfarenheter från lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgär-
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap. Beräkningen utgår från att det finns tre verksamhetsutövare 
per kommun, en verksamhetsutövare per landsting och en verksam-
hetsutövare per länsstyrelse. Det lägsta antalet verksamhetsutövare 
inom länsstyrelsens ansvarsområde beräknas därför uppgå till 181. 
Det motsvarar ett behov av sex årsarbetskrafter givet att varje verk-
samhetsutövare blir föremål för tillsyn minst var fjärde år.  

534



Konsekvenser SOU 2018:82 

492 

Av samma skäl som anges ovan avseende Länsstyrelsen i Stock-
holms län bedömer vi att Länsstyrelsen i Skåne läns uppskattning av 
antalet tillsynsobjekt sannolikt är i överkant och att resursbehovet 
till följd av våra förslag uppgår till ungefär tre årsarbetskrafter. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsens ansvar för tillsyn enligt den nya säkerhetsskydds-
förordningen samt enligt våra förslag framgår ovan under rubriken 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 

I enkätsvaret har Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppgett 
bl.a. följande. Det finns ett stort antal myndigheter med säte inom 
tillsynsområdet. Tidsåtgången för tillsyn av dessa myndigheter är 
mycket svår att uppskatta. Ytterligare en faktor som försvårar upp-
skattningen är avsaknaden av instruktioner som beskriver bl.a. tids-
intervaller för tillsyn. Utifrån en nivåbedömning som baseras på kon-
sekvenserna för Sveriges säkerhet finns det uppskattningsvis 30 verk-
samhetsutövare inom länsstyrelsens tillsynsområde. Det handlar då 
om möjliga skadekonsekvenser som resulterar i allvarlig eller synner-
ligen allvarlig påverkan på Sveriges säkerhet. Det behövs ungefär 
fem årsarbetskrafter för att utöva tillsyn enligt utredningens förslag. 
Myndigheten bedriver ingen tillsyn över säkerhetsskyddet. 

Den uppskattning som Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjort 
framstår enligt vår mening som rimlig och grundas på en analys av 
påverkan på Sveriges säkerhet. Eftersom myndigheten, i likhet med 
övriga länsstyrelser, redan har ett författningsreglerat ansvar för att 
bedriva tillsyn som i viss mån överlappar det föreslagna tillsyns-
området bedömer vi att det tillkommande resursbehovet uppgår till 
ungefär fyra årsarbetskrafter.  

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsens ansvar för tillsyn enligt den nya säkerhetsskydds-
förordningen samt enligt våra förslag framgår ovan under rubriken 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 

I enkätsvaret har Länsstyrelsen i Norrbottens län uppgett bl.a. 
följande. Tidsåtgången för tillsyn är mycket svår att uppskatta, vilket 
delvis beror på att det inte finns några instruktioner som beskriver 
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tidsintervaller för tillsyn. Inom det föreslagna tillsynsområdet finns 
uppskattningsvis 52 tillsynsobjekt bestående av 44 kommuner, fyra 
landsting, tre länsstyrelser och en övrig. Cirka 15 av dessa kan kom-
ma att kräva särskilda tillsyn eftersom verksamheten kan ha en all-
varlig eller synnerligen allvarlig påverkan på Sveriges säkerhet. Öv-
riga tillsynsobjekt bör ges grundtillsyn. Förslagen medför ett behov 
av 3–5 årsarbetskrafter. Myndigheten bedriver ingen tillsyn över säker-
hetsskyddet.  

Så vitt framgår utgår länsstyrelsens uppskattning endast delvis 
från en bedömning av vilka säkerhetskänsliga verksamheter som finns 
inom tillsynsområdet. Så vitt vi kan bedöma är uppskattningen av 
antalet tillsynsobjekt sannolikt i överkant. Mot den bakgrunden och 
med hänsyn till att myndigheten redan har ansvar för att bedriva till-
syn, som i viss mån överlappar det föreslagna tillsynsområdet, be-
dömer vi att det tillkommande resursbehovet uppgår till ungefär 
tre årsarbetskrafter.  

Försvarets materielverk 

I avsnitt 8.7 föreslår vi att ett antal myndigheter som inte tidigare 
haft i uppdrag att bedriva tillsyn över säkerhetsskyddet får ett sådant 
uppdrag. En av dem är Försvarets materielverk som föreslås få ansvar 
för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare inom området försvars-
materiel. 

Försvarets materielverk har uppgett bl.a. följande. Inom det före-
slagna tillsynsområdet omfattas sannolikt samtliga företag som leve-
rerar byggentreprenader, varor, tjänster samt logistiktjänster kopp-
lade till det militära försvarets förmåga. I praktiken är det fråga om 
samtliga leverantörer som Försvarets materielverk har tecknat säker-
hetsskyddsavtal med. Inom tillsynsområdet finns också leverantörer 
som tecknat säkerhetsskyddsavtal med andra myndigheter i liknande 
syften. Andra som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom om-
rådet försvarsmateriel kan vara företag som utvecklar koncept för 
framtida vapensystem eller teknik som väsentligen ska användas i ett 
militärt sammanhang, utan att det görs på uppdrag av en myndighet. 
Grovt uppskattat handlar det om ungefär 1 500–2 000 tillsynsobjekt 
inom tillsynsområdet. Frågan om hur många årsarbetskrafter som 
krävs för uppdraget är framför allt beroende av antalet tillsynsobjekt, 
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vilken typ av tillsyn som ska utövas, med vilket intervall som till-
synen ska utövas samt hur stora resurser som ska läggas på vägled-
ning. Beräkningen utgår från att tillsynsobjekten kategoriseras utifrån 
totalt skyddsvärde och resultat av tidigare tillsyn. Verksamheter i 
den första kategorin kontrolleras årligen medan verksamheter i den 
andra kategorin kontrolleras var tredje år. Uppskattningsvis kräver 
utredningens förslag 14–18 årsarbetskrafter, vilket bl.a. baseras på myn-
dighetens erfarenhet av kontrollverksamhet.  

Enligt vår mening framstår Försvarets materielverks beräkning av 
antalet tillsynsobjekt som välgrundad. Myndigheten har god känne-
dom om verksamhetsutövare inom försvarsmaterielområdet, dels 
genom de säkerhetsskyddsavtal som slutits med leverantörer, dels 
genom erfarenheten som upparbetats i myndigheten när det gäller 
tillhandahållande av entreprenader, varor och tjänster till Försvars-
makten. Givet det stora antalet tillsynsobjekt och redogörelsen av 
resursbehovet i myndighetens enkät bedömer vi att ungefär 14 års-
arbetskrafter är en rimlig uppskattning av det föreslagna tillsynsupp-
draget.  

Finansinspektionen 

En annan ny tillsynsmyndighet enligt våra förslag i avsnitt 8.7 är 
Finansinspektionen. Vi föreslår att Finansinspektionen ska vara till-
synsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare inom området finan-
siella företag samt motsvarande utländska företag som är etablerade 
i Sverige. 

Finansinspektionen har uppgett bl.a. följande. Inom den finan-
siella sektorn är tjänster kopplade till det centrala betalningssyste-
met att betrakta som säkerhetskänsliga verksamheter. Myndigheten 
ser stora förändringar inom betalningsmarknaden och omfattningen 
av verksamhetsutövare inom det centrala betalningssystemet kan 
därför komma att revideras. Det uppskattade antalet verksamhets-
utövare inom tillsynsområdet uppgår till åtta. Det kan dock inte 
uteslutas att ytterligare några aktörer bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet, t.ex. de mellanstora bankerna. Utredningens föreslag skulle 
medföra ett permanent behov av 10 årsarbetskrafter. Uppskattningen 
bygger på antagandet att myndigheten kommer att genomföra ett 
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tillsynsärende hos varje verksamhetsutövare årligen. Till detta till-
kommer ett antal samråd och lämplighetsprövningar i samband med 
utkontraktering, vilket är att vänta då antalet utkontrakteringar har 
ökat de senare åren inom den finansiella sektorn. Dessutom finns 
det behov av att genomföra större vägledningsinsatser initialt.  

Finansinspektionens redogörelse för antalet tillsynsobjekt är så-
vitt vi kan bedöma välgrundad. Antalet uppskattade årsarbetskrafter 
framstår dock som mycket hög i förhållande till antalet tillsyns-
objekt, även med beaktande av verksamheternas komplexitet (jfr 
uppskattningarna som avser tillsynsområdena elektronisk kommu-
nikation och försvarsmateriel). Det bör också vägas in att flera av 
tillsynsobjekten ifråga står under annan typ av tillsyn från Finans-
inspektionen, dock inte utländska företag som bedriver verksamhet 
i Sverige som motsvarar definitionen av finansiella företag. Mot den 
bakgrunden uppskattar vi att ungefär fem årsarbetskrafter får anses 
vara en rimlig uppskattning för tillsyn över enskilda verksamhets-
utövare inom området finansiella tjänster. 

Finansinspektionen har vidare anfört att de tillkommande säker-
hetsprövningarna kommer att få en så stor omfattning att det inver-
kar på myndighetens resursbehov i betydande utsträckning. Det är 
svårt att på detta stadium bedöma behovet. Reservationsvis gör vi 
därför bedömningen att Finansinspektionens sammanlagda behov av 
resursförstärkning uppgår till 12 till 14 årsarbetskrafter.  

Statens energimyndighet 

Även Statens energimyndighet föreslås som ny tillsynsmyndighet i 
avsnitt 8.7. Tillsynsområdet omfattar enskilda verksamhetsutövare 
inom fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning. 

Statens energimyndighet har uppgett bl.a. följande. Ambitionen 
för tillsynen av säkerhetsskyddet bör sättas utifrån det säkerhets-
politiska läget. Situationen med den återupptagna planeringen för total-
försvaret, där energiområdet bedöms vara särskilt utsatt, innebär att 
ambitionen är betydligt högre än tidigare under 2000-talet. Det finns 
ungefär 70 skyddsvärda verksamheter inom det föreslagna tillsyns-
området. Uppskattningsvis behövs det nio årsarbetskrafter för att 
utföra den tillsyn som föreslås av utredningen. Det kommer också 
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att uppstå initiala kostnader under de första åren för uppstarts- och 
utvecklingsarbete.  

Såvitt vi kan bedöma är uppskattningarna av antalet tillsynsobjekt 
och resursbehovet välgrundade och rimliga.  

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Strålsäkerhetsmyndigheten är ytterligare en ny tillsynsmyndighet 
enligt våra förslag i avsnitt 8.7. Vi föreslår att Strålsäkerhetsmyndig-
heten ska vara tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare 
inom området kärnteknisk verksamhet. 

I enkätsvaret och i kompletterande frågor har Strålsäkerhetsmyn-
digheten uppgett bl.a. följande. Myndigheten utövar i dag tillsyn 
över flera kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet. Det handlar bl.a. om tillsyn av fysisk säkerhet 
och informationssäkerhet, vilket bitvis sammanfaller med de uppgif-
ter som myndigheten föreslås få. Bedömningen är dock att utred-
ningens förslag ställer krav på förstärkning av såväl resurser som 
kompetens. Det föreslagna tillsynsområdet kärnteknisk verksamhet 
omfattar 14 tillsynsobjekt, varav tre utgör kärnkraftverk i drift, ett 
mellanlagring av använt kärnbränsle och ett produktion av kärn-
bränsle. Övriga anläggningar rör hantering eller slutförvar av radio-
aktivt avfall eller materialundersökningar. Det utökade resursbehovet 
med anledning av utredningens förslag uppgår till tre årsarbets-
krafter plus förvaltningskostnader.  

Vi bedömer att Strålsäkerhetsmyndighetens uppskattning av an-
talet tillsynsobjekt och resursbehov är välgrundad och rimlig och 
noterar att de utgår från myndighetens nuvarande ansvar över kärn-
teknisk verksamhet. Vi uppskattar alltså det tillkommande behovet 
till ungefär tre årsarbetskrafter. 
  

539



SOU 2018:82 Konsekvenser 

497 

Summering av de föreslagna tillsynsmyndigheternas resursbehov 

I nedanstående tabell summeras våra bedömningar av de föreslagna 
tillsynsmyndigheternas resursbehov som följer av våra förslag. 

Tabell 11.1 Utredningens bedömning av tillsynsmyndigheternas ökade 
resursbehov mätt i årsarbetskrafter 

Myndighet Uppskattat tillkommande behov 

Försvarsmakten 4 
Säkerhetspolisen 40 
Affärsverket svenska kraftnät 7 
Transportstyrelsen 4 
Post- och telestyrelsen 2 
Länsstyrelsen i Stockholms län 5 
Länsstyrelsen i Skåne län 3 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 4 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 3 
Försvarets materielverk 14 
Finansinspektionen 12 
Statens energimyndighet 9 
Strålsäkerhetsmyndigheten 3 
Summa 110 

 
 
I sammanhanget finns det anledning att återigen understryka att 
ovanstående uppskattningar är högst preliminära. Framför allt beror 
det på att merparten av de föreslagna tillsynsmyndigheterna i dags-
läget inte bedriver något systematiskt tillsynsarbete på säkerhets-
skyddsområdet.  

När det gäller resurser för att bedriva tillsyn finns det också 
anledning att framhålla vikten av att freda de resurser som avsatts för 
uppgiften. I våra kontakter med myndigheter har vi nämligen fått 
flera exempel på att resurser som avsatts för just tillsyn använts för 
andra ändamål. En grundförutsättning för att våra förslag ska få den 
effekt som avsetts är att resurserna används för det avsedda ända-
målet. I avsnitt 8.7.5 utvecklar vi denna fråga.  
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Myndigheter som inte föreslås ha fortsatt ansvar för tillsyn 

En konsekvens av våra förslag är att ett flertal tillsynsmyndigheter 
frigörs från uppgiften att utöva tillsyn över säkerhetsskyddet. Det 
gäller Länsstyrelserna i Blekinge, Dalarnas län, Gotlands län, Gävle-
borg, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Krono-
bergs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmland, Västerbotten, 
Västernorrland, Västmanlands län, Örebro län och Östergötland. 
Under rubriken Finansiering av tillsynsverksamheten återkommer vi 
hur detta påverkar finansieringen av våra förslag.  

Domstolarna 

I avsnitt 11.3.5 redogör vi för hur domstolarna berörs av våra förslag. 
Med hänsyn till vad som anförs i det avsnittet bedömer vi att våra 
förslag kommer att medföra en mycket begränsad kostnadsökning 
för berörda domstolar som kan hanteras inom ramen för tillgängliga 
medel. 

Verksamhetsutövare i offentlig regi 

I avsnitt 11.3.1 redogör vi för hur verksamhetsutövare berörs av våra 
förslag. Redogörelsen är generell och gäller alltså för alla verksam-
hetsutövare, oavsett i vilken regi som verksamheten bedrivs. Med 
hänsyn till vad som anförs i det aktuella avsnittet bedömer vi att våra 
förslag kommer att medföra en mycket begränsad kostnadsökning 
för säkerhetskänsliga verksamheter som bedrivs i offentlig regi. Denna 
kostnadsökning kan enligt vår bedömning hanteras inom ramen för 
tillgängliga medel. 

Beräkning av ekonomiska konsekvenser för det allmänna 

I detta avsnitt presenterar vi en preliminär beräkning av de ekono-
miska konsekvenserna för det allmänna. Eftersom vi har kommit till 
slutsatsen att domstolarnas och de offentliga verksamhetsutövarnas 
kostnadsökningar kan hanteras inom ramen för tillgängliga medel 
behandlar vi här uteslutande de ekonomiska kostnaderna för de före-
slagna tillsynsmyndigheterna.  
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Vi har fört samtal med bl.a. Försvarsmakten och Säkerhetspolisen 
om kostnaden för att finansiera en årsarbetskraft med den kravprofil 
som är aktuell för tillsynsmyndigheterna. Vi har också använt oss av 
Statistiska Centralbyråns tjänst Lönesök för att beräkna de direkta 
lönekostnaderna avseende yrken som är relevanta, t.ex. it-säkerhets-
specialister och säkerhetsinspektörer.3 Utifrån detta underlag gör vi 
bedömningen att kostnaden för att finansiera en årsarbetskraft för 
tillsynsmyndigheterna uppgår till ungefär 1 000 000 kronor i direkta 
och indirekta lönekostnader. Eftersom vi har uppskattat tillsyns-
myndigheternas resursbehov till 110 årsarbetskrafter beräknar vi att 
de ekonomiska konsekvenserna för det allmänna uppgår till ungefär 
110 miljoner kronor i lönekostnader. I avsnitt 11.4.4 nedan diskuterar 
vi behovet av åtgärder för att etablera det föreslagna tillsynssyste-
met, vilket är en kostnad som enligt vår bedömning inte är möjlig att 
uppskatta i dagsläget.  

11.4.2 Ekonomiska konsekvenser för enskilda 

I avsnitt 11.3.1 och 11.3.2 redogör vi för hur enskilda verksamhets-
utövare och enskilda som ingår förbindelse med verksamhetsutövare 
berörs av våra förslag. Där framkommer att de förslagen i de allra 
flesta fallen endast kan medföra marginella kostnadsökningar för 
enskilda verksamhetsutövare. För de situationer där förslagen har 
större konsekvenser för enskilda för vi resonemang om rätten till 
ersättning i vissa fall. 

11.4.3 Finansiering av tillsynsverksamheten 

I det föregående har vi gjort den preliminära bedömningen att våra 
förslag medför ekonomiska konsekvenserna för det allmänna om 
ungefär 100 000 000 kronor i form av lönekostnader. I detta avsnitt 
behandlar vi frågan om hur kostnadsökningen kan finansieras.  

                                                                                                                                                          
3 Tjänsten Lönesök på webbadressen www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/ 
Lönestatistiken som vi har använt oss av gäller år 2017. 
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Är avgiftsfinansiering ett alternativ?  

I regeringens skrivelse En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn 
(skr. 2009/10:79) anges att tillsyn i normalfallet bör finansieras 
genom avgifter men att det inom vissa områden kan vara lämpligt att 
låta tillsynen finansieras via skattemedel. Förhållanden som talar för 
att tillsynen bör finansieras via skatter kan vara att objektsansvarigas 
eller tillsynsorganens kostnader för att administrera ett avgiftsuttag 
bedöms som höga i relation till avgiften i övrigt. Vidare anges kan det 
finnas fördelningspolitiska, effektivitetsmässiga och andra bärande 
motiv för att låta tillsynen finansieras med skattemedel, särskilt inom 
områden där tillsynen riktas mot statligt och kommunalt finansierad 
verksamhet (s. 19–20).  

Enligt vår bedömning är det inte lämpligt att finansiera tillsynen 
inom säkerhetsskyddsområdet med avgifter, vilket vi utvecklar i det 
följande. En betydande del av den säkerhetskänsliga verksamheten 
bedrivs i offentlig regi. För offentliga verksamhetsutövare skulle 
avgiftsfinansierad tillsyn i praktiken innebära att offentliga medel 
endast omfördelas, samtidigt som det uppkommer administrativa 
kostnader för att hantera systemet. Avgiftsfinansierad tillsyn skulle 
också innebära ytterligare en administrativ uppgift för tillsynsmyn-
digheten. Detta blir särskilt påtagligt för tillsynsmyndigheter med 
ett stort antal tillsynsobjekt, t.ex. Försvarets materielverk. Dess-
utom menar vi att det är svårt att på ett rättvisande sätt bestämma 
nivån på tillsynsavgifter. Det kan mycket väl vara så att verksam-
hetsutövare lever upp till säkerhetsskyddsregleringens krav men trots 
det underkastas tillsyn, t.ex. om tillsynen prioriteras utifrån poten-
tiella skadekonsekvenser snarare än regelefterlevnad. Det kan alltså 
inte uteslutas att ett system med avgiftsfinansierad tillsyn kan slå 
mycket hårt mot vissa verksamhetsutövare.  

Ofta framhålls att valet av ett avgiftsfinansierat system förut-
sätter någon form av motprestation från tillsynsmyndigheten. Detta 
följer av att det anses rimligt att tillsynsobjektet förväntar sig att den 
avgift de betalar går att koppla till den tillsyn som genomförs.4 Vi 
menar att det resonemanget inte gör sig gällande inom säkerhets-
skyddet. Tillsynen handlar i första hand om att säkerställa ett väl an-
passat säkerhetsskydd i de verksamheter som är mest skyddsvärda 

                                                                                                                                                          
4 Se Statskontorets rapport Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7) 
s. 83–84.  
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för Sverige. En avgiftsfinansierad tillsyn skulle kunna leda att både 
tillsynsmyndigheter och tillsynsobjekt fäster avseende vid inslaget 
av motprestation, vilket sannolikt leder till att fel insatser prioriteras. 
Vi menar därför att tillsynen bör finansieras genom anslag.  

Förslaget kan delvis finansieras genom kostnadsminskningar  

Våra förslag om en ny tillsynsstruktur medför att 17 länsstyrelser 
frigörs från uppdraget att bedriva tillsyn över säkerhetsskyddet. Efter-
som länsstyrelserna har fått medel för denna uppgift medför våra 
förslag att det frigörs medel som kan överföras till resterande till-
synsmyndigheter, företrädesvis länsstyrelserna i Stockholms, Västra 
Götalands, Skåne och Norrbottens län. 

Vi har efterfrågat uppgifter om hur stora medel som avsatts för 
de 17 länsstyrelsernas uppgift att bedriva tillsyn och har fått till svar 
att den uppgiften inte finns att tillgå på central nivå. Förslagsvis kan 
frågan därför hanteras i dialog med respektive myndighet.  

Övrig finansiering  

Trots att en del av våra förslag kan finansieras genom de kostnads-
minskningar som nämnts i föregående avsnitt kvarstår ett betydande 
behov av finansiering. Att finansiera förslagen genom ompriori-
teringar inom aktuella utgiftsområden riskerar enligt vår mening att 
fördröja andra angelägna åtgärder som också har betydelse för Sveriges 
säkerhet, t.ex. den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Vi ser alltså 
inte att det skulle vara möjligt att föra över medel från andra verk-
samheter för att finansiera våra förslag. Därför menar vi att det inte 
finns några andra hållbara finansieringsalternativ än att anslagen för 
tillsynsmyndigheterna ökar. 

11.4.4 Åtgärder för att etablera det föreslagna tillsynssystemet  

En viktig aspekt för att utredningens förslag ska få önskat genomslag 
är att det läggs resurser på att etablera tillsynssystemet. Med eta-
blering menar vi i detta sammanhang de inledande åtgärder som krävs 
för att tillsynssystemet efter en tid ska kunna gå över i ett normalläge 
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och verka som avsett. Hur lång denna etableringsfas är och vilka åt-
gärder som inryms låter sig inte besvaras utan en ingående analys av 
förutsättningarna inom respektive myndighet.  

Erfarenheterna inom säkerhetsskyddet visar enligt vår mening att 
det inte är en framkomlig väg att låta etableringen bli en fråga som 
överlämnas till respektive myndighet att själv hantera. För denna 
slutsats talar det faktum att tillsynen över säkerhetsskyddet varit 
eftersatt under mycket lång tid, trots att det funnits ett författnings-
reglerat ansvar att utföra sådan tillsyn.  

Enligt vår mening är det inte möjligt att i detta läge göra en full-
ständig analys av förutsättningarna inom respektive föreslagen till-
synsmyndighet. Därför har vi inte heller uppskattat kostnaderna för 
att etablera det föreslagna tillsynssystemet. Däremot för vi i det följ-
ande några allmänna resonemang om hur etableringsfrågan skulle 
kunna hanteras.  

En metod för att försäkra sig om att etableringen får fullt genom-
slag skulle kunna vara att någon av samordningsmyndigheterna får i 
uppgift att koordinera och stödja arbetet hos tillsynsmyndigheterna. 
Detta påverkar självfallet inte respektive myndighets egna ansvar att 
fullfölja de uppgifter som ålagts. Som Säkerhetspolisen framfört i 
sitt enkätsvar skulle en stödjande insats kunna vara att samordnings-
myndigheterna under en övergångsfas deltar i tillsynsarbetet till dess 
att tillsynsmyndigheten har nått en tillräcklig mognad. Det viktigaste 
är dock inte hur man går till väga för att tillsynen ska nå ett normal-
läge och verka som avsett. Det viktigaste är att insikten om att det 
kommer att krävas insatser för att så snart det är möjligt komma upp 
i den nivå av tillsyn som våra förslag ger uttryck för.  

Vid sidan av de resurser som är nödvändiga för att finansiera 
själva tillsynssystemet kommer det under en begränsad tid alltså 
krävas särskilda resurser för att etablera tillsynssystemet. Eftersom 
det i detta läge inte är möjligt att göra en fullständig analys av vilka 
insatser som behövs inom respektive myndighet så behöver frågan 
tas om hand i den fortsatta behandlingen av våra förslag.  
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11.4.5 Kompetensförsörjning och behov av utbildning 

En förutsättning för att våra förslag ska kunna sjösättas och få önskad 
effekt är att det hos såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndig-
heter kan anställas tillräckligt med personal som har tillräcklig kom-
petens om säkerhetsskydd och övrig relevant expertis. Många till-
synsmyndigheter har pekat på svårigheten att rekrytera personal 
med rätt kompetens och har framhållit att frågan inte bara handlar 
om ökade anslag, utan snarare om att det inte tillförs efterfrågad 
kompetens till arbetsmarknaden. Bristen på arbetskraft gäller inte 
minst i fråga om personer med kunskap om it-säkerhet, informa-
tionssäkerhet och allmän kunskap om säkerhetsskydd. Den stora 
bristen på sådan arbetskraft har påpekats från flera olika aktörer i 
samhället. Exempelvis vittnar flera myndigheter om att bristen på 
arbetskraft redan har resulterat i en osund konkurrens där myndig-
heter med liknande behov till stor del rekryterar från varandra. Detta 
leder till att kostnaden för personal skenar.  

Även om frågor om kompetensförsörjning inte uttryckligen om-
fattas av vårt uppdrag anser vi det nödvändigt att i detta sammanhang 
lyfta frågan. Om kompetensförsörjningen inte kan hanteras kan våra 
förslag nämligen inte realiseras, vilket i sin tur kommer att leda till 
att den nödvändiga ambitionshöjningen i fråga om säkerhetsskydd 
inte kan ske. Bristen på personer med rätt kompetens är redan nu ett 
stort problem, och det är uppenbart att problemet kommer att växa 
när den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft och träffar fler aktö-
rer. Därutöver kommer våra förslag, som vi tidigare utvecklat, att 
innebära ett behov av en betydande nyrekrytering. Med hänsyn till 
det anförda anser vi att det omgående behöver tas initiativ för att 
möta det behov som finns av utbildning. Som ett första steg föreslår 
vi därför att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen uppdras att 
utreda hur kompetensförsörjningen kan tryggas. Det bör dock redan 
i detta sammanhang understrykas att det kommer att krävas ytter-
ligare resurser för att kompetensförsörjningen inom säkerhetsskydds-
området ska kunna tryggas. 

Så vitt vi känner till saknas det en grundutbildning i säkerhets-
skydd. Vad som står till buds en utbildning av säkerhetsskydds-
chefer. Utbildningen, som genomförs av Centrum för totalförsvar 
och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på gemen-
samt uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
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och Säkerhetspolisen, har varit så efterfrågad att man vid intagning 
tvingats prioritera säkerhetsskyddschefer från de mest skyddsvärda 
verksamheterna. Det har alltså inte ens funnits kapacitet för alla 
säkerhetsskyddschefer och än mindre för andra personer som arbetar 
med säkerhetsskydd eller som planerar att göra det. Någon form av 
grundutbildning eller liknande utbildningsinsatser, med kapacitet 
för att utbilda fler personer, framstår därför som nödvändig.  

En annan aspekt som rör utbudet av relevant arbetskraft är kravet 
i 3 kap. 11 § nya säkerhetsskyddslagen på att anställningar i stat, 
kommun och landsting som är placerade i säkerhetsklass 1 eller 2 
endast får innehas av den som är svensk medborgare. Vi menar att 
det kan finnas skäl att överväga om detta krav bör uppmärksammas 
inom utbildningsområdet, t.ex. när det gäller antagningen till utbild-
ningar som är av direkt betydelse för att kunna upprätthålla kompe-
tens inom säkerhetsskyddet.  

11.4.6 Särskilt om beslut om placering i säkerhetsklass 

Enligt 5 kap. 11 § nya säkerhetsskyddsförordningen har tillsyns-
myndigheten ansvar för beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 
inom respektive tillsynsområde. Behovet av placering i säkerhets-
klass följer av vilka uppgifter och vilken verksamhet som en fysisk 
person kan få del av genom en anställning eller något annat deltag-
ande i säkerhetskänslig verksamhet (3 kap. 5 § nya säkerhetsskydds-
lagen). Vi föreslår inga ändringar när det gäller bestämmelserna om 
placering i säkerhetsklass. Antalet beslut om placering i säkerhets-
klass bör därför, allt annat lika, inte påverkas av våra förslag.  

Däremot lämnar vi i avsnitt 8.7 förslag på ändringar när det gäller 
vilka myndigheter som ska bedriva tillsyn och vilka områden de ska 
ha tillsyn över. De myndigheter som vi föreslår ska frigöras från 
ansvaret för tillsyn kommer därmed inte längre att ansvara för denna 
typ av beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3. För myndigheter 
som får ett nytt eller ändrat tillsynsområde kommer ansvaret för 
beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 att följa det föreslagna 
området. Detta har påtalats av Strålsäkerhetsmyndigheten och Finans-
inspektionen. 
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Våra förslag bör i detta avseende alltså inte medföra några eko-
nomiska konsekvenser på totalen, utöver vad som initialt kan krävas 
för att initiera arbetet hos de tillsynsmyndigheter som inte tidigare 
haft denna uppgift. Vi kan dock konstatera att samtliga föreslagna 
tillsynsmyndigheter som inte tidigare bedrivit tillsyn över säkerhets-
skyddet torde vara bekanta med förutsättningarna för beslut om 
placering i säkerhetsklass eftersom de enligt bilagan till den gamla 
säkerhetsskyddsförordningen redan har ansvar för beslut om place-
ring i säkerhetsklass när det gäller den egna verksamheten och för 
anställningar och uppdrag hos en anbudsgivare eller leverantör med 
vilken de ingått säkerhetsskyddsavtal. Det talar enligt vår mening för 
att uppstartsfasen för denna del av uppdraget som tillsynsmyndighet 
kan medföra en viss men ändå begränsad arbetsinsats.  

I dagsläget är det inte tekniskt möjligt att på central nivå få fram 
uppgifter om antalet beslut om placering i säkerhetsklass och register-
kontroll som varje myndighet fattar inom ramen för dess tillsyns-
ansvar. Mot den bakgrunden samt med hänsyn till att våra förslag 
endast medför att ansvaret för placering i säkerhetsklass flyttas mellan 
ett fåtal myndigheter har vi inte funnit skäl för att närmare utveckla 
de ekonomiska konsekvenserna i detta avseende, utöver vad som i 
avsnitt 11.4.1 anförts om Finansinspektionen.  

11.5 Övriga konsekvenser 

11.5.1 Sveriges säkerhet 

Våra förslag innebär en tydlig ambitionshöjning i fråga om säker-
hetsskydd, både när det gäller verksamhetsutövares interna säker-
hetsskydd och i samband med att utomstående på olika sätt kopplas 
in i säkerhetskänslig verksamhet. De innebär också en tydlig ambi-
tionshöjning när det gäller tillsyn över säkerhetsskyddet hos både 
verksamhetsutövare och vissa utomstående som kopplas in i verk-
samheten via säkerhetsskyddsavtal. Som vi har utvecklat i det före-
gående innebär våra förslag olika konsekvenser, däribland kostnads-
mässiga konsekvenser. Vi har i våra överväganden utvecklat varför 
förslagen behövs. Det finns dock anledning att även här uppehålla 
sig något vid detta.  
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Säkerhetsskydd handlar om skyddet för Sveriges allra mest skydds-
värda verksamheter. Det handlar alltså om att skydda funktioner och 
förmågor som är nödvändiga för att Sverige som nation ska kunna 
fungera. Konsekvenserna av att skyddet fallerar kan därför bli 
mycket allvarliga. Händelser i närtid och våra egna kartläggningar 
har visat på allvarliga brister i samband med bl.a. utkontraktering av 
säkerhetskänslig verksamhet. Det finns också ett antal exempel på 
situationer där brister i säkerhetsskyddet har medfört konkret skada 
för Sveriges säkerhet.  

Ett starkt säkerhetsskydd är en förutsättning för att övriga delar 
av samhället ska fungera och kunna stå emot bl.a. antagonistiska hot 
av olika slag. Det är därför av ytterligt stor betydelse att det införs 
effektiva förebyggande åtgärder av det slag som vi nu lägger fram, 
inte minst mot bakgrund av att säkerhetsskyddet i viktiga avseenden 
varit eftersatt.  

Vi bedömer att de åtgärder som föreslås skulle innebära en kraft-
full och nödvändig förstärkning av skyddet för Sveriges säkerhet. 
Samtidigt medför våra förslag alltså ett relativt stort behov av finan-
siering. Kostnaderna måste dock ställas mot konsekvenserna av att 
inte genomföra våra förslag. En sådan konsekvens skulle vara att det 
även i fortsättningen finns luckor i skyddet i flera situationer där 
utomstående aktörer engageras i säkerhetskänslig verksamhet. Andra 
konsekvenser skulle bli att tillsynsmyndigheterna alltjämt saknar 
ingripandebefogenheter och möjlighet att besluta om åtgärdsföre-
lägganden och sanktioner när verksamhetsutövare brister i säkerhets-
skyddshänseende. Ytterligare konsekvenser av ett bristande säker-
hetsskydd kan vara att Sveriges internationella anseende försämras. 
Konsekvensen av att känsliga uppgifter röjs inom ramen för svenska 
myndigheters internationella samarbeten har belysts i betänkandet 
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt sam-
arbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70 s. 209–211). 
Förutom det som nu sagts måste man vid en sammantagen bedöm-
ning av konsekvenserna av våra förslag beakta att de förstärkningar 
som vi föreslår även kommer till nytta även på andra områden, t.ex. 
samhällets krisberedskap och den återupptagna planeringen av total-
försvaret.  
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Vi menar därför att våra förslag är alldeles nödvändiga för att 
säkerhetsskyddet ska kunna fylla dess viktigaste funktion, nämligen 
att säkerställa ett skydd för de verksamheter som är allra mest skydds-
värda för Sverige.  

11.5.2 Förslagens konsekvenser för den kommunala 
självstyrelsen 

Enligt 15 § kommittéförordningen ska vi redogöra för konsekvens-
erna av våra förslag i de avseenden som förslagen har betydelse för 
den kommunala självstyrelsen. Om förslagen i betänkandet påverkar 
den kommunala självstyrelsen ska vi enligt direktiven också redovisa 
de särskilda avvägningar som lett fram till förslagen. 

Våra förslag kan innebära inskränkningar i verksamhetsutövares 
möjligheter att förfoga över sin egendom. I kapitel 6 och 7 föreslår 
vi att bl.a. utkontrakteringar, upplåtelser och överlåtelser i särskilda 
fall ska kunna förbjudas om de är olämpliga från säkerhetsskydds-
synpunkt. Detta gäller oavsett i vilken form som den säkerhets-
känsliga verksamheten bedrivs och kommer därför att träffa verk-
samhetsutövare i kommuner och landsting. Frågan är då om våra 
förslag i kapitel 6 och 7 påverkar den kommunala självstyrelsen. 
Eftersom den nya säkerhetsskyddslagen gäller för all verksamhet 
som är av betydelse för Sveriges säkerhet är det inte möjligt att med 
något större mått av säkerhet avgöra att vilka kommunala angelägen-
heter som skulle kunna påverkas av våra förslag. Det kan dock enligt 
vår mening inte uteslutas att våra förslag skulle kunna komma att 
påverka säkerhetskänslig verksamhet, eller egendom i sådan verk-
samhet, som enligt lag ankommer på kommuner eller landsting att 
utföra, t.ex. räddningstjänst, civilt försvar och sjukvård.  

Om ett förslag påverkar den kommunala självstyrelsen bör det 
undersökas om syftet med förslaget kan uppnås på ett för den 
kommunala självstyrelsen mindre ingripande sätt än vad som före-
slås. Tanken är att om det finns olika sätt att uppnå samma mål så 
ska man välja det som lägger minst band på kommunernas själv-
bestämmanderätt (prop. 2000/01:36, bilaga 4, s. 30–34). Vi menar 
att den nu föreslagna regleringen inte kan anses gå utöver vad som 
är nödvändigt för att skydda syftet med säkerhetsskyddsregleringen, 
nämligen att skydda det allra mest skyddsvärda. Dessutom har vi 
utformat ingripandemöjligheterna på så sätt att det alltid ska göras 
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en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet. Vi menar därför 
att våra förslag berör den kommunala självstyrelsen på det minst 
ingripande sätt som är möjligt.  

11.5.3 Förslagen överensstämmer med de skyldigheter 
som följer av Sveriges anslutning till EU 

Enligt 15 a § kommittéförordningen och 6 § 6 förordningen om konse-
kvensutredning vid regelgivning ska vi presentera en bedömning av 
om våra förslag överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter 
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

Av artikel 4.2 Fördraget om Europeiska unionen (FEU) följer 
bl.a. att EU ska respektera medlemsstaternas väsentliga statliga fun-
ktioner, särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella 
integritet, upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella 
säkerheten. I synnerhet ska den nationella säkerheten också i fort-
sättningen vara varje medlemsstats eget ansvar. Enligt artikel 5.1 och 
2 FEU ska principen om tilldelade befogenheter styra avgränsningen 
av unionens befogenheter vilket innebär att unionen endast ska 
handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har 
tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där. Varje 
befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra 
medlemsstaterna. Säkerhetsskyddsregleringen syftar i första hand till 
att ge skydd för Sveriges allra mest skyddsvärda verksamheter. Det 
står alltså klart att säkerhetsskyddsregleringen avser en del av den 
nationella säkerheten.   

I avsnitt 6.13 och 7.14 har vi redogjort för hur våra förslag för-
håller sig till Europakonventionens krav vad gäller rätten till en rätt-
vis rättegång, egendomsskyddet och näringsfriheten. Vi hänvisar 
därför till redogörelserna i respektive kapitel. 

Mot ovanstående bakgrund bedömer vi att förslagen i detta betänk-
ande överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till EU.  
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11.5.4 Behov av speciella informationsinsatser 

Enligt 15 a § kommittéförordningen och 6 § 7 förordningen om konse-
kvensutredning vid regelgivning ska vi bedöma om det finns behov 
av speciella informationsinsatser. 

Vi menar att behovet av information till de som bedriver säker-
hetskänslig verksamhet till viss del tillgodoses genom tillsynsmyn-
digheternas skyldighet att lämna vägledning. Vi utvecklar förslaget 
om vägledning i avsnitt 8.17.  

Nästa fråga är om det finns behov av ytterligare informations-
insatser till följd av våra förslag. I våra kartläggningar har vi bl.a. 
funnit att det finns aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksam-
het men som inte tillämpar säkerhetsskyddsregleringen. Vi har också 
funnit att kunskaper om egna skyddsvärden ofta är begränsade. Vi 
lämnar en rad förslag för att komma tillrätta med dessa och andra 
problem som vi har identifierat. Vi ser dock att det finns en poäng 
med att parallellt bedriva informationsinsatser om säkerhetsskyddet 
och de utökade krav som vi föreslår. Det skulle nämligen kunna leda 
till att vissa av de problem som identifierats kan förebyggas eller 
hanteras på ett tidigare stadium än tidigare. Det skulle också inne-
bära att informationen når ut till personalkategorier som har en 
viktig roll inom säkerhetsskyddet men som traditionellt inte har 
ingått i säkerhetsskyddsorganisationen, t.ex. personer i ledande ställ-
ningar och personer som arbetar med anskaffning. Vi menar därför 
att det vore värdefullt med någon form av informationsinsats röran-
de säkerhetsskyddet.  

Denna fråga kan lämpligen hanteras inom ramen för den fortsatta 
beredningen av detta betänkande. 

11.5.5 Övrigt 

Vi bedömer inte att förslagen påverkar sysselsättning och offentlig 
service i olika delar av landet, jämställdhet mellan kvinnor och män, 
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen eller små före-
tags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i 
förhållande till större företags (jfr 15 § kommittéförordningen). 
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12 Författningskommentar 

12.1 Förslaget till lag om ändring 
i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

2 kap. Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd 

Skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet 

1 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om anmälningsskyl-
dighet för verksamhetsutövare. Övervägandena finns i avsnitt 8.14. 

Anmälningsskyldigheten för den som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet följer av första stycket. Där framgår det att skyldigheten 
gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, dvs. alla 
som omfattas av lagen enligt 1 kap. 1 § (verksamhetsutövare). Det 
krävs inte att hela verksamheten är säkerhetskänslig utan det räcker 
att den är det till någon del för att anmälningsskyldighet ska inträda. 
Anmälan ska göras till den myndighet som utövar tillsyn enligt 4 a kap. 
1 § första stycket och den ska ske utan dröjsmål efter det att den 
säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. För den som redan bedri-
ver säkerhetskänslig verksamhet när paragrafen träder i kraft innebär 
kravet att anmälan ska ske utan dröjsmål därefter.  

Enligt andra stycket är alla verksamhetsutövare skyldiga att till 
tillsynsmyndigheten anmäla när den säkerhetskänsliga verksamheten 
har upphört. Även denna anmälan ska göras utan dröjsmål. 

Regler om sanktionsavgift för den som försummar anmälnings-
plikten enligt första eller andra stycket finns i 4 b kap. 2 § första stycket.  
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Säkerhetsskyddsavtal 

6 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om säkerhetsskyddsavtal när verk-
samhetsutövare avser att genomföra en upphandling, ingå ett avtal 
eller inleda någon annan typ av samverkan eller samarbete med en 
utomstående part. Övervägandena finns i avsnitt 5.4 och 5.6. 

I första stycket anges att den som bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet under vissa förutsättningar är skyldig att se till att den utom-
stående part som man avser att genomföra en upphandling, ingå ett 
avtal eller inleda en samverkan eller ett samarbete med ingår ett 
säkerhetsskyddsavtal. En nyhet är att bestämmelsen gäller oavsett 
vilken roll som verksamhetsutövaren har i samarbetet. Detta innebär 
bl.a. att en leverantör kan ställa krav på säkerhetsskyddsavtal med 
beställaren, om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Om båda 
parter bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan båda vara skyldiga 
att kräva att motparten ingår ett säkerhetsskyddsavtal i syfte att 
respektive parts skyddsvärden ska tillvaratas hos den andre.  

I bestämmelsen tas upphandling och ingående av avtal upp som 
exempel på sådana förfaranden som omfattas av skyldigheten att 
ingå ett säkerhetsskyddsavtal. Till skillnad från vad som tidigare gällt 
omfattar bestämmelsen emellertid inte bara upphandling utan alla 
slags avtal, samarbeten och samverkan, med de undantag som fram-
går av andra stycket eller av förordning eller regeringsbeslut (se för-
fattningskommentaren till 7 § andra stycket). En förutsättning är 
dock att det handlar om ett förfarande som involverar någon utom-
stående part. Med det menas exempelvis en annan myndighet eller 
en annan enskild aktör. Om verksamhetsutövaren är ett bolag kan 
det t.ex. handla om ett annat bolag. Även ett bolag i samma koncern 
bör anses som en utomstående aktör (jfr prop. 2017/18:89 s. 105). 
Anskaffningar av varor, tjänster och byggentreprenader mellan olika 
statliga myndigheter omfattas av skyldigheten oberoende av den 
omständigheten att alla statliga myndigheter ingår i den juridiska 
personen staten. Det saknar betydelse om reglerna om offentlig upp-
handling ska tillämpas eller inte. Ledning vid tolkning av begreppet 
anskaffning kan dock hämtas i upphandlingslagstiftningen. 

Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal gäller inte när verk-
samhetsutövaren anställer en arbetstagare eller anlitar en uppdrags-
tagare för att delta i den egna säkerhetskänsliga verksamheten. Den 
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som anställs eller anlitas får då anses ha inlemmats i verksamheten 
och det är därmed inte fråga om en utomstående aktör. Om den 
fysiska person som anlitas uppträder som självständig i förhållande 
till verksamhetsutövaren så bör denne dock som regel ses som en 
utomstående aktör (jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 126–128). När mot-
parten utgörs av en annan juridisk person får det regelmässigt anses 
vara fråga om en utomstående part, men detta kriterium är inte 
ensamt avgörande. Två statliga myndigheter bör som tidigare fram-
gått ses som utomstående i förhållande till varandra, även om de 
formellt ingår i den juridiska personen staten. Skyldigheten att se till 
att det tecknas ett säkerhetsskyddsavtal kan antingen utlösas av att 
förfarandet kan innebära att den utomstående parten får tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på en viss nivå, eller att för-
farandet i övrigt avser eller kan ge den utomstående parten tillgång 
till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges 
säkerhet.  

Kravet på säkerhetsskyddsavtal gäller enligt första punkten när för-
farandet kan innebära att den utomstående parten får tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i lägst säkerhetsskyddsklassen 
konfidentiell. Detta överensstämmer i huvudsak med vad som gällt 
enligt 2 kap. 6 § nya säkerhetsskyddslagen i dess tidigare lydelse, 
med den skillnaden att det inte finns någon begränsning till upp-
handlingssituationer. Enligt andra punkten gäller kravet på säkerhets-
skyddsavtal även om förfarandet inte berör säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter, förutsatt att samverkan i övrigt avser eller kan ge 
den utomstående parten tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av 
motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. Det kan t.ex. vara fråga 
om upphandling av it-system eller andra elektroniska kommunika-
tionslösningar som avser för samhället vitala funktioner och som 
medför höga krav på tillgänglighet och riktighet. Det kan även gälla 
situationer där en utomstående part ska delta i säkerhetskänslig verk-
samhet i övrigt. Detta kan t.ex. vara fallet på t.ex. kärnkraftverk och 
på flygplatser där den säkerhetskänsliga verksamheten enbart i be-
gränsad omfattning avser säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

Liksom tidigare gäller att säkerhetsskyddet hos en motpart som 
omfattas direkt av säkerhetsskyddslagen inte får göras mindre om-
fattande än vad som följer av 1 §. Detta följer av hänvisningen till 1 § 
i 6 a § 1. 
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Enligt andra stycket undantas vissa slags samarbeten och samver-
kan mellan statliga myndigheter från kravet på säkerhetsskyddsavtal. 
Undantaget gäller bara för sådan samverkan och sådana samarbeten 
som avser annat än en anskaffning av varor, tjänster och byggentre-
prenader. Vid samarbeten och samverkan mellan statliga myndig-
heter som omfattas av undantaget krävs det alltså inte något säker-
hetsskyddsavtal. Att regeringen kan föreskriva om ytterligare undan-
tag i förordning och även besluta om undantag i enskilda fall framgår 
av bemyndigandet i 7 § andra stycket. 

Den omständigheten att det inte ställs något krav på säkerhets-
skyddsavtal för all samverkan vid säkerhetskänslig verksamhet inne-
bär inget hinder mot att sådana avtal ändå ingås när det t.ex. gäller 
ett avtal eller annat samarbete där det förekommer säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter i den lägsta säkerhetsskyddsklassen. Detsamma 
gäller vid sådan myndighetssamverkan som inte omfattas av ett krav 
på säkerhetsskyddsavtal. Det kan därför vara lämpligt att ingå ett 
sådant avtal i vissa fall. Ett exempel på en situation där det kan vara 
lämpligt är att motparten i samverkan eller samarbetet har liten vana 
av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och har ett 
mindre utvecklat säkerhetsskyddsarbete. 

Tredje stycket innehåller en ny bestämmelse som förtydligar något 
som redan gäller, nämligen att reglerna om säkerhetsprövning i 3 kap. 
får tillämpas när säkerhetsskyddsavtal har ingåtts. Säkerhetsskydds-
avtalet kan alltså utgöra en grund för säkerhetsprövning och place-
ring i säkerhetsklass.  

6 a § 

I paragrafen framgår vad ett säkerhetsskyddsavtal ska innehålla. Över-
vägandena finns i avsnitt 6.11.3. 

Bestämmelsen i första punkten har av redaktionella skäl flyttats 
från 6 § första stycket och innebär ingen förändring i förhållande till 
vad som gällt hittills förutom att den inte bara omfattar leverantörer 
utan alla utomstående parter som verksamhetsutövaren ingått 
säkerhetsskyddsavtal med enligt 6 §.  
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Andra punkten är en nyhet. Det framgår där att verksamhets-
utövaren ska se till att det i säkerhetsskyddsavtalet anges att veder-
börande har rätt att revidera säkerhetsskyddsavtalet om det krävs på 
grund av ändrade förhållanden.  

6 b § 

Paragrafen motsvarar delvis tidigare 6 § andra stycket. Bestämmel-
sen har av redaktionella skäl flyttats till en egen paragraf. Övervägan-
dena finns i avsnitt 5.4.7 och 6.11.3. 

Kravet på att verksamhetsutövaren kontrollerar att motparten 
följer säkerhetsskyddsavtalet fanns tidigare i 6 § andra stycket. Ordet 
”leverantören” har bytts ut till ”den utomstående parten” till följd av 
ändringarna i 6 §. Kravet på verksamhetsutövaren att se till att säker-
hetsskyddsavtalet revideras om det krävs på grund av ändrade för-
hållanden är nytt. 

Det är inte möjligt att uttömmande beskriva vilka ändrade för-
hållanden som kan föranleda att säkerhetsskyddsavtalet behöver 
revideras. Ett vanligt exempel är att det säkerhetsskyddsavtal som 
ingåtts i samband med inledandet av ett upphandlingsförfarande 
behöver revideras när affärsavtalet ingås. Ett mindre vanligt exempel 
skulle kunna vara att hotbilden har förändrats och att det därför ställs 
andra krav på informationssäkerhetsåtgärder eller fysisk säkerhet för 
lokaler där en viss verksamhet bedrivs. Ett annat exempel kan vara 
att uppgifter med en högre säkerhetsskyddsklass har tillkommit i 
verksamheten, eller att det med tiden har ackumulerats en sådan mängd 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter hos verksamhetsutövarens 
motpart att det måste ställas högre krav på säkerhetsskydd. Det kan 
också förekomma att förhållandena ändrats på så sätt att det finns 
anledning att sänka kraven på säkerhetsskydd. De ändrade förhållan-
dena måste ha bäring på de krav som ställs i säkerhetsskyddsregler-
ingen för att regeln om revidering ska gälla. 

6 c § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om krav på att verk-
samhetsutövare har en säkerhetsskyddschef och på säkerhetsskydds-
chefens placering i organisationen. Paragrafen motsvarar delvis 2 kap. 

558



Författningskommentar SOU 2018:82 

516 

2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Övervägandena finns 
i avsnitt 6.6. 

Enligt första stycket är huvudregeln att en verksamhetsutövare 
som bedriver en verksamhet som omfattas av lagen ska ha en säker-
hetsskyddschef. Kravet gäller inte om det är uppenbart obehövligt 
med en säkerhetschef. Så kan exempelvis vara fallet om den säker-
hetskänsliga verksamheten har mycket liten omfattning. Det kan också 
ha betydelse vilka säkerhetskänsliga uppgifter det gäller eller hur 
säkerhetskänslig verksamhet i övrigt det är fråga om. Bestämmelsen 
motsvarar delvis 2 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen. 

Säkerhetsskyddschefens uppgifter och ansvar följer av andra 
stycket. Det framgår där att det åligger säkerhetsskyddschefen att 
leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet. Detta förtydligande av 
säkerhetsskyddschefens roll är en nyhet i förhållande till förord-
ningens bestämmelse och innebär att säkerhetsskyddschefen ska vara 
aktiv och operativ och inte enbart passivt kontrollerande i efterhand. 
Det anges vidare att säkerhetsskyddschefen ska kontrollera att 
verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i lagen och de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. I detta avseende görs 
ingen ändring i förhållande till förordningsbestämmelsen. En nyhet 
är dock att ansvaret för säkerhetsskyddschefens uppgifter inte kan 
delegeras. Detta innebär inget hinder mot att arbetsuppgifter dele-
geras till andra medarbetare, men detta fråntar inte säkerhetsskydds-
chefen ansvaret för att leda och samordna arbetet och att kontrollera 
att säkerhetsskyddsregleringens krav efterlevs. Det yttersta ansvaret 
för säkerhetsskyddet ligger dock alltid på verksamhetsutövarens 
ledning. Någon ändring i detta avseende görs alltså inte.  

Av tredje stycket följer att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt 
underställd den person som är ansvarig för verksamhetsutövarens 
verksamhet. Vem som är denna person beror på hur verksamhets-
utövaren är organiserad. Om verksamhetsutövaren är en myndighet 
avses myndighetschefen, t.ex. generaldirektören. I ett aktiebolag är 
det normalt verkställande direktören, om en sådan finns. I en kom-
mun torde det normalt vara kommundirektören som bör anses som 
ansvarig för verksamheten, eftersom han eller hon har den ledande 
ställningen bland de anställda (7 kap. 1 § kommunallagen [2017:725]). 
Bestämmelsen innebär inte bara ett formellt krav på att säkerhets-
skyddschefen har en viss plats i organisationen, utan innebär att han 
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eller hon i praktiken ska ges en reell möjlighet att påverka ledningen 
i frågor som involverar säkerhetsskyddsaspekter.  

7 § 

I paragrafen finns bestämmelser om bemyndigande. Övervägandena 
finns i avsnitt 5.4.6. 

Första stycket är oförändrat.  
Andra stycket är nytt. Där föreskrivs att regeringen även får före-

skriva om undantag från skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal 
enligt 6 §. Därutöver får regeringen i enskilda fall besluta om sådana 
undantag. 

2 a kap. Skyldigheter och befogenheter i samband med  
vissa förfaranden 

Kapitlet är nytt och innehåller bestämmelser om särskilda krav och 
ingripandemöjligheter i samband med bl.a. vissa upphandlingar och 
överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.  

Proportionalitet 

1 § 

Paragrafen innehåller en proportionalitetsregel som ska tillämpas i 
ärenden om förelägganden, förbud och tvångsmedel enligt kapitlets 
bestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.8, 6.9.4, 6.12.4, 7.10.5, 
7.11.3 och 7.13. 

Tillsynsmyndigheten måste inför ett beslut om föreläggande, 
förbud eller tvångsåtgärder enligt bestämmelserna i kapitlet göra en 
proportionalitetsbedömning och pröva om skälen för åtgärden väger 
tillräckligt tungt i förhållande till de skador eller andra olägenheter 
som beslutet medför. Typiskt sätt handlar det om ekonomiska skador 
för verksamhetsutövaren och dennes motpart. Men det kan också 
handla om olägenheter som uppstår i och med att exempelvis en ut-
kontraktering måste avslutas, varvid arbetsuppgiften måste återtas 
av verksamhetsutövaren själv eller läggas över på någon annan. Den 
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potentiella skadan för Sveriges säkerhet, eller ett internationellt säker-
hetsskyddsåtagande, är ett viktigt kriterium vid proportionalitets-
prövningen. Ju mer ingripande åtgärd det handlar om, desto högre 
krav måste ställas i fråga om skadans allvar. När det är fråga om 
förbud i efterhand mot en överlåtelse som skett utan föregående 
samråd eller i strid med ett förbud (jfr 9 § andra stycket) bör det ofta 
tillmätas särskild betydelse hur lång tid som gått sedan överlåtelsen 
skedde. Om alla inblandade har inrättat sig efter överlåtelsen efter 
en längre tid bör detta beaktas vid bedömningen av om det är pro-
portionerligt att i efterhand förbjuda överlåtelsen. 

Om rätten har beslutat om t.ex. kvarstad med stöd av 12 § har det 
betydelse hur länge åtgärden blir bestående. Vid varje omprövning 
måste rätten således ompröva om det fortfarande är proportionerligt 
att låta åtgärden bestå. 

Upphandling och vissa andra förfaranden 

2 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om särskild säkerhetsbedöm-
ning och lämplighetsprövning vid vissa förfaranden. Paragrafen mot-
svarar delvis 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 
Övervägandena finns i avsnitt 6.7.  

Enligt första stycket ställs krav på en offentlig eller privat verksam-
hetsutövare att vidta vissa åtgärder när man avser att inleda ett för-
farande där det krävs ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 §. Till 
skillnad från 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen, som delvis 
tjänat som förebild till paragrafen, gäller den för alla slags verksam-
hetsutövare och inte enbart statliga myndigheter. En annan skillnad 
är att den inte är begränsad till vissa upphandlingar utan gäller vid 
alla slags förfaranden som medför ett krav på säkerhetsskyddsavtal. 
Med uttrycket ”avser att” förtydligas att de åtgärder som en verk-
samhetsutövare är skyldig att vidta enligt paragrafen ska ske i ett 
tidigt skede av processen. Det framgår vidare att åtgärderna ska vid-
tas innan det planerade förfarandet inleds. Detta betyder att förfar-
andet inte får inledas innan åtgärderna har vidtagits. 

Enligt första stycket första punkten ska en verksamhetsutövare 
som träffas av bestämmelsen göra en särskild säkerhetsbedömning. 
Bedömningen har två syften. Det ena syftet är att identifiera vilka 
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säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig 
verksamhet i övrigt som den utomstående parten kan få tillgång till 
i samband med det planerade förfarandet och som kräver säkerhets-
skydd. Det andra syftet är att bedömningen ska utgöra ett underlag 
för en egen prövning av om det planerade förfarandet – t.ex. en 
planerad utkontraktering – är lämpligt och i så fall vilka krav som 
bör ställas upp i ett säkerhetsskyddsavtal, i de fall ett sådant krävs 
(se vidare i författningskommentaren till 2 kap. 6 §).  

Den uttryckliga skyldigheten att göra en lämplighetsprövning 
saknar motsvarighet i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen och 
följer av första stycket andra punkten. Prövningen, som ska utmynna i 
en bedömning av om det planerade förfarandet är lämpligt från säker-
hetsskyddssynpunkt, ska göras med utgångspunkt i den särskilda 
säkerhetsbedömningen och övriga omständigheter. Verksamhets-
utövaren måste i sin analys av lämpligheten bl.a. beakta behovet av 
säkerhetsskydd och om det är möjligt att genom ett väl utformat 
säkerhetsskyddsavtal uppnå ett tillräckligt säkerhetsskydd. Vidare 
bör verksamhetsutövaren analysera om tillräckliga säkerhetsskydds-
krav är möjliga att ställa enligt regleringarna om offentlig upphand-
ling, i den mån de ska tillämpas. Det kan finnas förfaranden som inte 
är lämpliga oavsett vilka säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas, t.ex. på 
grund av de involverar uppgifter som är så känsliga att de aldrig bör 
anförtros utomstående. En viktig aspekt i lämplighetsprövningen 
kan vara om motparten finns i utlandet och om det finns adekvata 
och reella möjligheter till säkerhetsprövning av dennes personal och 
av personalen hos eventuella underleverantörer. En annan aspekt kan 
vara möjligheten att bedöma om motparten kan ha illojala syften 
med förfarandet, t.ex. mot bakgrund av ägarförhållandena. 

I andra stycket klargörs det att verksamhetsutövaren är skyldig att 
avstå från att inleda det planerade förfarandet, t.ex. en utkontraktering 
eller någon annan form av samarbete eller samverkan, om lämplig-
hetsprövningen enligt första stycket leder till bedömningen att det 
är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt.  

Av tredje stycket framgår det att den särskilda säkerhetsbedöm-
ningen och lämplighetsprövningen ska dokumenteras. Dokumenta-
tionen ska bevaras, så att det i efterhand kan kontrolleras att verk-
samhetsutövaren har fullgjort sina åligganden enligt paragrafen. 
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3 § 

Paragrafen motsvarar delvis 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658). Den innehåller bestämmelser om en samrådsskyldighet 
för verksamhetsutövare i vissa fall när de ska inleda ett förfarande 
som kräver säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 §. I paragrafen finns 
också bestämmelser om möjligheter för tillsynsmyndigheten att 
meddela förelägganden och hindra genomförande av förfaranden i 
vissa fall. Övervägandena finns i avsnitt 6.8. 

Av första stycket framgår det att en verksamhetsutövare i vissa fall 
ska samråda med tillsynsmyndigheten innan man inleder ett förfar-
ande som kräver säkerhetsskyddsavtal. Avsikten är att verksamhets-
utövaren först ska fullgöra de åtaganden som framgår av 2 §, dvs. 
särskild säkerhetsbedömning och lämplighetsprövning. Om lämp-
lighetsprövningen leder till bedömningen att det planerade förfaran-
det – t.ex. en utkontraktering – är lämpligt kan det bli aktuellt med 
en samrådsskyldighet enligt denna paragraf. Till skillnad från 2 kap. 
6 § säkerhetsskyddsförordningen, som delvis tjänat som förebild till 
paragrafen, gäller den för alla slags verksamhetsutövare och inte enbart 
statliga myndigheter. En annan skillnad är att den inte är begränsad 
till upphandlingar utan kan bli aktuell vid alla slags förfaranden som 
medför ett krav på säkerhetsskyddsavtal.  

Utöver kravet på säkerhetsskyddsavtal gäller vissa ytterligare vill-
kor för att samrådsskyldigheten ska inträda. Samrådsskyldigheten är 
alltså begränsad i förhållande till skyldigheterna enligt 2 §.  

I första stycket första punkten beskrivs det första av tre fall där 
samrådsskyldigheten gäller. Där framgår det att skyldigheten inträ-
der om förfarandet innebär att den utomstående parten kan få till-
gång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre utanför verksam-
hetsutövarens lokaler. Med utomstående part avses detsamma som i 
2 kap. 6 § (se författningskommentaren till den paragrafen). Med 
undantag för de skillnader som följer av att det allmänna tillämp-
ningsområdet är bredare motsvarar bestämmelsen 2 kap. 6 § första 
stycket 1 säkerhetsskyddsförordningen. 

Av andra punkten, som saknar motsvarighet i 2 kap. 6 § säker-
hetsskyddsförordningen, framgår det att samrådsskyldigheten också 
gäller om förfarandet utgör en upplåtelse som kan ge den utomstå-
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ende parten tillgång till säkerhetskänslig verksamhet i övrigt av mot-
svarande betydelse för Sveriges säkerhet som de säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter som avses i första punkten. Med upplåtelse 
avses t.ex. hyra, arrende och andra typer av nyttjanderätter som inte 
innebär att äganderätten övergår från verksamhetsutövaren. Det av-
görande är att upplåtelsen kan ge någon utomstående part tillgång 
till den säkerhetskänsliga verksamheten på något sätt. Ett exempel 
kan vara att någon hyr en lokal i en byggnad där det bedrivs säker-
hetskänslig verksamhet. I ett sådant fall kan det finnas skäl att över-
väga om hyresgästen därmed får tillgång till den säkerhetskänsliga 
verksamheten. Situationer där den utomstående parten enbart får 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och inte till verk-
samheten i övrigt omfattas inte av andra punkten, utan regleras exklu-
sivt i första punkten. 

Det framgår av tredje punkten att det sista fallet där samrådsskyl-
dighet gäller är om förfarandet ger den utomstående parten tillgång 
till informationssystem utanför verksamhetsutövarens lokaler och 
åtkomst till systemen kan medföra allvarlig skada för Sveriges säker-
het. Det avgörande för bestämmelsens tillämpning är förhållandet 
att någon utomstående får åtkomst till informationssystemet utan-
för verksamhetsutövarens lokaler och att detta leder till att systemet 
blir sårbart. Till skillnad från vad som gällt enligt 2 kap. 6 § första 
stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen behöver sårbarheten inte handla 
om obehörig åtkomst utan kan också handla om att behöriga personer 
uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar åtgärder, eller underlåter att 
vidta åtgärder, och att detta leder till allvarlig skada för Sveriges 
säkerhet. Skadan behöver inte bestå i att ett en säkerhetsskydds-
klassificerad uppgift obehörigen röjs, utan kan lika gärna handla om att 
en uppgift eller ett viktigt system t.ex. görs otillgängligt eller skadas.  

Samrådet ska ske med den myndighet som utövar tillsyn över den 
verksamhetsutövare som är samrådsskyldig. Om samrådsskyldighet 
föreligger enligt första stycket ska verksamhetsutövaren ta initiativ 
till samråd efter att den särskilda säkerhetsbedömningen och lämp-
lighetsprövningen gjorts men innan det planerade förfarandet inleds. 

Tillsynsmyndigheten bedömer om det behövs ytterligare åtgär-
der för att det planerade förfarandet ska vara lämpligt från säkerhets-
skyddssynpunkt. Det kan t.ex. vara nödvändigt att förbättra krav-
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ställningen i säkerhetsskyddsavtalet. Det är dock fortfarande verk-
samhetsutövaren som ansvarar för hur säkerhetsskyddet ska utfor-
mas i detalj. 

Utgångspunkten är att samrådet ska ha avslutats innan det plane-
rade förfarandet inleds. Det innebär bl.a. att en offentlig upphand-
ling som utgångspunkt inte får påbörjas innan samrådet har genom-
förts och under förutsättning att tillsynsmyndigheten inte har fattat 
beslut om förbud. Om tillsynsmyndigheten bedömer det som nöd-
vändigt bör den dock kunna ge klartecken till att en upphandlings-
process påbörjas och att samrådet ska pågå fortlöpande under upp-
handlingsprocessen. När tillsynsmyndigheten bedömer att syftet med 
samrådet har uppfyllts och att verksamhetsutövaren kan gå vidare 
med det planerade förfarandet bör tillsynsmyndigheten fatta ett be-
slut om att avsluta samrådet. 

I andra stycket finns bestämmelser om tillsynsmyndigheternas 
befogenheter i samband med samrådet. Dessa motsvarar till stor del 
2 kap. 6 § tredje stycket säkerhetsskyddsförordningen. Det framgår 
till att börja med att tillsynsmyndigheten får förelägga verksamhets-
utövaren att vidta åtgärder enligt denna lag och de föreskrifter som 
har meddelats i anslutning till lagen. Ett föreläggande kan innehålla 
anvisningar om vad verksamhetsutövaren behöver förbättra i fråga 
om säkerhetsskyddsåtgärder. Föreläggandet kan också innebära att 
verksamhetsutövaren vid en senare tidpunkt under samrådet ska åter-
rapportera till tillsynsmyndigheten hur olika åtgärder har utförts.  

Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten be-
dömer att det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhets-
skyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyn-
digheten besluta att verksamhetsutövaren inte får genomföra det 
planerade förfarandet. Beslut om föreläggande och förbud får bara 
meddelas om det är proportionerligt. Innebörden av kraven på pro-
portionalitet preciseras i 1 §. Av kravet på proportionalitet följer att 
möjligheten att förbjuda verksamhetsutövaren att genomföra ett 
visst förfarande är en sista utväg och ska användas restriktivt. Så 
långt det är möjligt bör tillsynsmyndigheten alltså sträva efter att 
eventuella problem ska hanteras genom samrådet och förelägganden. 
Det kan dock finnas fall där en verksamhetsutövare, trots förelägg-
anden, inte vidtar de åtgärder som behövs för att förfarandet ska vara 
lämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt. Det kan också finnas förfar-
anden som är olämpliga oavsett vilka säkerhetsskyddsåtgärder som 
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vidtas. Ett exempel kan vara att det inte är möjligt att genomföra 
säkerhetsprövning av personalen hos den tänkta motparten eller om 
det i verksamheten förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgif-
ter som är så känsliga att det inte under några förhållanden är lämp-
ligt att de förvaras utanför verksamhetsutövarens lokaler. Det kan 
vidare vara så att den tänkta motparten inte uppfyller de krav på 
tillförlitlighet som måste ställas när det är fråga om säkerhetskänslig 
verksamhet, exempelvis på grund av ägarförhållandena.  

I likhet med verksamhetsutövaren måste tillsynsmyndigheten vid 
sin bedömning av vilka krav som bör ställas och om förfarandet är 
lämpligt analysera om tillräckliga säkerhetsskyddskrav är möjliga att 
ställa enligt regleringarna om offentlig upphandling, i den mån de ska 
tillämpas. 

I samband med samrådet får tillsynsmyndigheten ansöka om tvångs-
åtgärder enligt 12 §, se vidare författningskommentaren till den para-
grafen. 

Samrådsförfarandet är ett förvaltningsärende. Bestämmelserna i 
förvaltningslagen (2017:900) ska därför tillämpas i ärenden om sam-
råd, föreläggande och förbud, bortsett från vissa regler om åtgärder 
vid försenad handläggning som behandlas i 15 §. Detta gäller även 
vid Säkerhetspolisens handläggning.  

Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut 
enligt paragrafen finns i 5 kap. 6 §. 

4 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om samråd på tillsynsmyndig-
hetens initiativ. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.11. 

Utgångspunkten är att verksamhetsutövaren ska ta initiativ till 
samrådet när det föreligger en samrådsskyldighet enligt 3 §. Det kan 
dock inträffa att tillsynsmyndigheten får kännedom om att en verk-
samhetsutövare planerar att inleda ett samrådspliktigt förfarande 
och att något samråd trots det inte har initierats. I en sådan situation 
kan tillsynsmyndigheten med stöd av denna paragraf själv initiera 
samrådet. Det som föreskrivs i 3 § andra stycket om förelägganden, 
förbud och tvångsåtgärder gäller även i fråga om ett sådant samråd 
som tillsynsmyndigheten har tagit initiativ till. 
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5 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden som kan riktas 
mot en verksamhetsutövare eller dennes motpart under ett pågående 
förfarande som kräver säkerhetsskyddsavtal. Övervägandena finns i 
avsnitt 6.9. 

Enligt första stycket får tillsynsmyndigheten utfärda föreläggan-
den mot en verksamhetsutövare och den utomstående parten i för-
farandet om ett pågående förfarande som omfattas av ett krav på 
säkerhetsskyddsavtal är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt. Det 
kan t.ex. handla om en pågående utkontraktering eller ett annat 
pågående samarbete där ändrade förhållanden medfört att förfaran-
det helt eller delvis blivit olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt. 
Föreläggandet ska gå ut på att verksamhetsutövaren eller motparten 
åläggs att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skada 
för Sveriges säkerhet. Det ställs inget uttryckligt krav i fråga om den 
potentiella skadans allvarlighet. Emellertid följer det av 2 kap. 6 § att 
det inte råder något krav på säkerhetsskyddsavtal om den potentiella 
skadan är endast ringa, varför förelägganden enligt denna paragraf 
inte kan komma i fråga i sådana fall. Bestämmelsen innehåller inte 
några särskilda begränsningar om vad ett föreläggande ska avse, utan 
endast att syftet ska vara att förhindra skada för Sveriges säkerhet. 
Det kan alltså handla om allt från mindre ingripande åtgärder, såsom 
t.ex. att återta en mindre del av ett uppdrag från en leverantör till att 
avsluta ett visst samarbete med omedelbar verkan.  

Möjligheten att meddela förelägganden och valet av förelagd 
åtgärd begränsas av ett krav på proportionalitet som preciseras i 1 §. 
Av bestämmelsen framgår att ett föreläggande bara får beslutas om 
skälen för åtgärden uppväger den skada eller annan olägenhet som 
åtgärden medför för allmänna eller enskilda intressen. Se vidare kom-
mentaren till den angivna bestämmelsen.  

Av andra stycket följer att föreläggandet får förenas med vite. I ett 
sådant fall är lagen (1985:206) om viten tillämplig. 

Enligt tredje stycket kan tillsynsmyndigheten även ansöka om tvångs-
åtgärder enligt 12 §. 
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Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom 

6 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om särskild säkerhetsbedöm-
ning och lämplighetsprövning inför vissa överlåtelser. Övervägan-
dena finns i avsnitt 7.9. 

I första stycket första punkten framgår att bestämmelserna i 2 § 
om särskild säkerhetsbedömning och lämplighetsprövning ska tillämpas 
av den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som avser att 
överlåta hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten. 
Bestämmelsen gäller t.ex. om verksamhetsutövaren vill överlåta hela 
inkråmet i ett bolag till någon utomstående aktör. En annan typ-
situation kan vara att verksamhetsutövaren avser att bilda ett helägt 
dotterbolag och att överlåta hela eller en viss del av den säkerhets-
känsliga verksamheten till dotterbolaget. Bestämmelsen är vidare 
tillämplig om en myndighet vill överlåta en säkerhetskänslig verk-
samhet till någon enskild aktör, dvs. vid privatisering av en säker-
hetskänslig verksamhet. Enbart en överlåtelse av vissa fysiska tillgångar, 
som inte innebär en möjlighet att driva den säkerhetskänsliga verk-
samheten, bör inte ses som en verksamhetsöverlåtelse. En sådan 
överlåtelse kan i stället omfattas av andra punkten. 

I andra punkten anges det att kraven på särskild säkerhets-
bedömning och lämplighetsprövning också gäller inför en överlåtelse 
av någon egendom i den säkerhetskänsliga verksamheten som har 
betydelse för Sveriges säkerhet eller för ett för Sverige förpliktande 
internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Med egendom avses 
både fast och lös egendom, inklusive immateriella tillgångar. Det kan 
handla om bl.a. en fastighet, inventarier eller en fysisk produkt, men 
även om t.ex. ritningar på en uppfinning som tagits fram inom ramen 
för verksamheten eller som ägs av denna. Ett exempel kan vara en 
viss produkt som används inom någon verksamhet av stor betydelse 
för Sveriges säkerhet, och där Sveriges säkerhet kan skadas om aktö-
rer med antagonistiska syften får tillgång till produkten eller när-
mare kunskaper om den. Det åligger verksamhetsutövaren att med 
utgångspunkt i sin säkerhetsskyddsanalys pröva om egendomen har 
betydelse för Sveriges säkerhet eller inte. Bedömningen ställer höga 
krav på verksamhetsutövarens kunskap om sina skyddsvärden.  
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I fråga om den närmare innebörden av kravet på särskild säker-
hetsbedömning hänvisas till författningskommentaren till 2 §. Lämp-
lighetsprövningen innebär att verksamhetsutövaren efter bästa för-
måga och med den kunskap som verksamhetsutövaren har ska be-
döma om överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. 
Verksamhetsutövaren ska inom ramen för prövningen både fråga sig 
om det över huvud taget är lämpligt att överlåta den aktuella verk-
samheten eller egendomen och om det är lämpligt att överlåtelsen 
sker till just den aktuella förvärvaren. Det anförda gäller även vid 
överlåtelse av sådan egendom som inte utgör själva verksamheten 
men som tillhör eller ingår i verksamheten och har betydelse för 
Sveriges säkerhet. En sådan överlåtelse kan vara olämplig av flera skäl. 
Ett exempel kan vara att överlåtelsen kan leda till att egendomen inte 
längre kan användas på det sätt som behövs för att upprätthålla 
skyddet för Sveriges säkerhet. Ett annat exempel kan vara att den 
som förvärvar egendomen genom förvärvet får viktig kunskap om 
säkerhetskänsliga verksamheter och att denna kunskap kan användas 
vid t.ex. sabotage, terroristbrott eller andra antagonistiska handlingar 
som kan hota verksamheten. 

Av andra stycket framgår att skyldigheterna enligt första stycket 
ska fullgöras innan ett förfarande för överlåtelse inleds. Om lämplig-
hetsprövningen leder till bedömningen att den planerade överlåtel-
sen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, får den inte inledas.  

7 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om samrådsskyldighet, förelägg-
anden och förbud i samband med vissa överlåtelser. Övervägandena 
finns i avsnitt 7.10.  

Enligt första stycket är verksamhetsutövare skyldiga att samråda 
med tillsynsmyndigheten inför en sådan överlåtelse som avses i 6 §. 
Betydelsen av den egna lämplighetsprövningen markeras genom att 
det särskilt anges att samrådet ska ske först efter att denna lett till 
bedömningen att överlåtelsen får ske. Samrådet ska först och främst 
avse frågan om överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. 
Det handlar om ett dialogförfarande där man bl.a. kan diskutera om 
överlåtelsen bör begränsas på något sätt för att inte vara olämplig. 
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Enligt andra stycket får tillsynsmyndigheten förelägga överlåtaren 
att vidta åtgärder enligt denna lag och de föreskrifter som har med-
delats i anslutning till lagen. Om ett föreläggande inte följs eller om 
tillsynsmyndigheten bedömer att överlåtelsen är olämplig från säker-
hetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsyns-
myndigheten besluta att överlåtelsen inte får genomföras. Samrådet 
får även avslutas med föreläggande som innebär att överlåtelsen endast 
får genomföras på vissa angivna villkor, vid påföljd att överlåtelsen 
annars är ogiltig. Vidare kan tillsynsmyndigheten ansöka om tvångs-
åtgärder enligt 12 § om det finns förutsättningar för det. Alla beslut 
måste vara förenliga med proportionalitetsprincipen i 1 §. Ju mer 
ingripande åtgärd, desto mer angelägen måste åtgärden vara från 
säkerhetsskyddssynpunkt. Tillsynsmyndigheten måste alltid överväga 
om det önskade resultatet kan uppnås på något annat och mindre 
ingripande sätt. 

Det följer av tredje stycket att reglerna i första och andra styckena 
gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhets-
känslig verksamhet. En sådan aktör behöver inte vara verksamhets-
utövare enligt säkerhetsskyddslagen, och träffas normalt inte av dess 
bestämmelser i övrigt. Denna bestämmelse innebär att kraven på 
samråd och tillsynsmyndighetens befogenheter enligt andra stycket 
gäller även den som överlåter aktier eller andelar i en säkerhets-
känslig verksamhet. Bestämmelsen gäller dock inte vid överlåtelse av 
aktier i publika aktiebolag. 

8 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om samråd på tillsynsmyndig-
hetens initiativ. Övervägandena finns i avsnitt 7.10.8. 

Utgångspunkten är att verksamhetsutövaren ska ta initiativ till 
samrådet när det föreligger en samrådsskyldighet enligt 7 § första 
eller tredje stycket. Det kan dock inträffa att tillsynsmyndigheten 
får kännedom om att någon planerar att inleda en samrådspliktig 
överlåtelse och att något samråd trots det inte har initierats. I en 
sådan situation kan tillsynsmyndigheten med stöd av denna paragraf 
själv initiera samrådet. Det som föreskrivs i 7 § andra stycket om 
förelägganden, förbud och tvångsåtgärder gäller även i fråga om ett 
sådant samråd som tillsynsmyndigheten har tagit initiativ till. 
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9 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om ogiltighet av och förbud mot 
överlåtelser i vissa fall. Övervägandena finns i avsnitt 7.11. 

Av första stycket följer att en överlåtelse är ogiltig om den har 
genomförts i strid med ett förbud enligt 7 § eller ett föreläggande 
enligt samma paragraf, om föreläggandet har meddelats vid påföljd 
av ogiltighet. Ogiltigheten inträder automatiskt och oberoende av 
något agerande från tillsynsmyndighetens eller avtalsparternas sida. 

Andra stycket innehåller en möjlighet för tillsynsmyndigheten att 
i vissa fall förbjuda en överlåtelse i efterhand. Denna möjlighet gäller 
om en överlåtelse har gjorts utan att det har skett något samråd, trots 
att samrådsskyldighet förelegat enligt 7 §. Vidare krävs det att förut-
sättningarna för ett förbud enligt den paragrafen är uppfyllda. Detta 
innebär att överlåtelsen måste anses olämplig från säkerhetsskydds-
synpunkt och att det är proportionerligt enligt 1 § att ingripa i 
efterhand. Om förvärvaren bedriver säkerhetskänslig verksamhet och 
man kan komma till rätta med problemen genom att ett åtgärds-
föreläggande riktas mot denne med stöd av 4 b kap. 1 § bör något 
förbud inte meddelas. Ju längre tid som gått och ju mer parterna har 
inrättat sig efter överlåtelsen, desto starkare måste skälen för ett 
ingripande vara för att detta ska vara proportionerligt. Någon abso-
lut tidsgräns gäller dock inte. Om tillsynsmyndigheten meddelar ett 
förbud i efterhand är överlåtelsen ogiltig. Även i detta fall inträder 
ogiltigheten automatiskt. 

10 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vitesförelägganden i sam-
band med en ogiltig överlåtelse. Övervägandena finns i avsnitt 7.11.2. 

Om en överlåtelse är ogiltig enligt 9 § får tillsynsmyndigheten 
besluta om de förelägganden som behövs för att förhindra skada för 
Sveriges säkerhet. Ett sådant föreläggande kan riktas mot såväl över-
låtaren som förvärvaren och kan förenas med vite. I ett sådant fall är 
lagen (1985:206) om viten tillämplig. Proportionalitetsregeln i 1 § 
ska tillämpas även i fråga om förelägganden enligt denna paragraf. 
Det innebär bl.a. att ju mer ingripande åtgärd, desto mer angelägen 
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måste åtgärden vara från säkerhetsskyddssynpunkt. Tillsynsmyndig-
heten måste alltid överväga om det önskade resultatet kan uppnås på 
något annat och mindre ingripande sätt. 

11 § 

Paragrafen motsvarar i huvudsak tidigare 2 kap. 9 § andra stycket 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Bestämmelsen har gjorts 
tillämplig inte bara på enskilda förvärvare av säkerhetskänslig verk-
samhet utan också på offentliga aktörer som förvärvar sådan verk-
samhet. Paragrafen innebär en skyldighet för överlåtaren att upplysa 
förvärvaren om att denna lag gäller för verksamheten och att sam-
tidigt påminna förvärvaren om de skyldigheter som följer av 2 kap. 
1 §. Övervägandena finns i avsnitt 7.15. 

Tvångsåtgärder 

12 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om tvångsåtgärder i samband med 
förbud eller föreläggande enligt detta kapitel. Övervägandena finns i 
avsnitt 6.12 och 7.13. 

Genom införandet av 12–14 §§ skapas en möjlighet att använda 
de civilprocessuella tvångsåtgärderna i 15 kap. 1–3 §§ rättegångs-
balken, om det behövs för att ändamålet med ett förbud eller före-
läggande enligt detta kapitel inte ska motverkas. Hänvisningen till 
de aktuella paragraferna syftar på själva tvångsåtgärden och inte på 
de förutsättningar för deras tillämpning som anges i respektive para-
graf. Domstolen ska alltså enbart ta ställning till om åtgärden behövs 
för att inte ändamålet med ett meddelat förbud eller föreläggande 
ska motverkas. Den ska vidare beakta proportionalitetsregeln i 1 §. 

Beslutet fattas av Stockholms tingsrätt på ansökan av tillsyns-
myndigheten. Det krävs inte att föreläggandet eller förbudet har fått 
laga kraft. 
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13 § 

Paragrafen innehåller regler om handläggningen i rätten av en fråga 
om tvångsåtgärder enligt 12 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.4 
och 7.13. 

Av första stycket följer att rätten ska tillämpa samma regler som 
om en fråga om en tvångsåtgärd enligt de aktuella bestämmelserna i 
15 kap. rättegångsbalken uppkommer i en pågående rättegång. Detta 
innebär bl.a. att rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande i 
sådana fall ska tillämpas. 

Andra stycket innehåller en viktig rättssäkerhetsgaranti, nämligen 
ett krav på att ett yrkande om en tvångsåtgärd inte får bifallas utan 
att motparten – dvs. den som avses med den önskade tvångsåtgärden 
– har fått tillfälle att yttra sig. Detta är huvudregeln, som man dock 
får göra undantag från om det är fara i dröjsmål. I så fall får rätten 
nämligen bevilja åtgärden interimistiskt, dvs. till dess annat beslutas. 

14 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om omprövning och upphörande av 
tvångsmedel enligt 12 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.4 och 7.13. 

Bestämmelserna i paragrafen syftar till att skapa garantier för att 
en tvångsåtgärd som meddelats med stöd av 12 § inte blir bestående 
längre än nödvändigt. 

Av första stycket följer att rätten är skyldig att omedelbart upp-
häva en tvångsåtgärd enligt 12 § om det inte längre finns skäl för åt-
gärden. Tillsynsmyndigheten ska genast meddela rätten när syftet 
med en tvångsåtgärd har uppnåtts, eller det av någon annan anled-
ning inte längre finns skäl för åtgärden.  

Enligt andra stycket är rätten där frågan är anhängig skyldig att 
ompröva åtgärden med fyra veckors mellanrum. Bestämmelsen be-
friar inte rätten från sin skyldighet enligt första stycket att upphäva 
åtgärden tidigare om det framkommer att det saknas skäl för åtgär-
den. 

Det följer av tredje stycket att rätten inte får upphäva en tvångs-
åtgärd utan att ha hört tillsynsmyndigheten.  
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Tillsynsmyndighetens handläggning av samrådsärenden 

15 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om tillsynsmyndighetens hand-
läggning av ärenden om samråd, föreläggande och förbud. Överväg-
andena finns i avsnitt 6.8.10, 6.9.5, 7.10.7 och 7.11. 2.  

Av bestämmelsen följer att tillsynsmyndigheten vid sin handlägg-
ning av ärenden om samråd, föreläggande och förbud enligt detta 
kapitel inte ska tillämpa 12 § förvaltningslagen (2017:900), som inne-
bär en möjlighet för en enskild part att begära att myndigheten ska 
avgöra ett ärende som den handlägger i första instans. I övrigt gäller 
förvaltningslagens bestämmelser för handläggningen. 

Bemyndigande 

16 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrif-
ter handläggningen av ärenden om samråd, föreläggande och förbud 
enligt detta kapitel. Övervägandena finns i avsnitt 6.14 och 7.16. 

4 a kap. Tillsyn 

Kapitlet är nytt och innehåller bestämmelser om tillsyn avseende 
säkerhetsskyddet.  

Tillsynsmyndighetens uppdrag 

1 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som ska utöva tillsyn 
och vad tillsynen avser. Övervägandena finns i avsnitt 8.7 och 8.8.  

Av första och andra styckena följer att regeringen bestämmer vilka 
myndigheter som ska utöva tillsyn enligt denna lag och vilka aktörer 
tillsynen kan avse. Bestämmelser om fördelning av tillsynsansvaret 
meddelas i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Av bestämmel-
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serna framgår att tillsyn ska utövas över alla som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet. Det framgår vidare att den myndighet som reger-
ingen bestämmer även får utöva tillsyn över aktörer som har kopplats 
in i den säkerhetskänsliga verksamheten genom ett säkerhetsskydds-
avtal och utomstående verksamhetsutövare som aktören har anlitat 
inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet. 

I tredje stycket klargörs det att tillsynsmyndighetens uppgift är att 
utöva tillsyn över att lagen och de föreskrifter som meddelats med 
stöd av den följs.  

Tillsynsmyndighetens undersökningsbefogenheter 

2 §  

I paragrafen, som är ny, behandlas den skyldighet som verksamhets-
utövare har att vid tillsyn tillhandahålla tillsynsmyndigheten informa-
tion. Övervägandena finns i avsnitt 8.10.1 och 8.10.3.  

Verksamhetsutövarens skyldighet gäller sådan information som 
behövs för tillsynen. Det kan t.ex. vara fråga om säkerhetsskydds-
analyser, särskilda säkerhetsbedömningar och lämplighetsprövningar, 
ingångna säkerhetsskyddsavtal, åtgärdsplaner och styrande dokument. 
Det kan också handla om information som behövs för en bedömning 
av säkerheten i nätverk och informationssystem, inbegripet doku-
menterade säkerhetsprinciper, som används i den säkerhetskänsliga 
verksamheten. 

3 § 

Paragrafen, som är ny, reglerar tillsynsmyndighetens rätt att få till-
träde till områden, lokaler och andra utrymmen i den utsträckning 
det behövs för att kunna utöva tillsyn. Övervägandena finns i av-
snitt 8.10.1 och 8.10.2. 

För att tillträdesrätt ska gälla krävs det att utrymmet används i 
verksamhet som omfattas av tillsyn enligt 1 §. Tillträdesrätten om-
fattar inte bostäder. Rätten motsvaras av en skyldighet för den som 
står under tillsyn att tillhandahålla det begärda tillträdet. Det intrång 
som tillträdet innebär måste stå i proportion till behovet av tillsyns-
åtgärden. Tillträdesrätten ger inte tillsynsmyndigheten rätt att bereda 
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sig tillträde med tvång. Om den som står under tillsyn inte sam-
arbetar kan dock tillsynsmyndigheten förelägga denne att ge tillträde 
vid äventyr av vite och i sista hand begära handräckning av Krono-
fogdemyndigheten, se 4 och 5 §§. 

4 § 

Paragrafen, som är ny, ger tillsynsmyndigheten en möjlighet att före-
lägga tillsynsobjektet att tillhandahålla information och ge tillträde 
enligt bestämmelserna i 2 och 3 §§. Övervägandena finns i avsnitt 8.10.1 
och 8.10.4.  

I första stycket regleras vilka förelägganden som tillsynsmyndig-
heten får meddela i syfte att kunna utföra tillsyn. Som utgångspunkt 
ska dock tillsynsmyndigheten i första hand försöka få till stånd fri-
villig rättelse. Om det inte lyckas får tillsynsmyndigheten förelägga 
den som står under tillsyn att tillhandahålla information och ge till-
träde enligt 2 och 3 §§. 

I andra stycket framgår att ett beslut om föreläggande får förenas 
med vite. I ett sådant fall är lagen (1985:206) om viten tillämplig. 

5 § 

Paragrafen, som är ny, reglerar tillsynsmyndighetens möjlighet att 
begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra 
tillsynsåtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 8.10.1 och 8.10.4.  

Av paragrafen följer att tillsynsmyndigheten får begära hand-
räckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder 
som avses i 2 och 3 §§. Vid sådan handräckning gäller bestämmel-
serna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte 
avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande. 
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4 b kap. Ingripande och sanktioner 

Kapitlet är nytt och innehåller bestämmelser om åtgärdsföreläggande 
och sanktioner.  

Åtgärdsförelägganden 

1 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärdsförelägganden. Över-
vägandena finns i avsnitt 8.11.  

Enligt första stycket får tillsynsmyndigheten utfärda de förelägg-
anden som behövs för att de som omfattas av tillsyn enligt lagen ska 
fullgöra skyldigheter enligt lagen eller föreskrifter som har med-
delats i anslutning till den. Det kan bl.a. handla om skyldigheten att 
göra säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsklassificering av uppgif-
ter, att vidta tillräckliga säkerhetsskyddsåtgärder eller att göra sådan 
rapportering som följer av lagen och av föreskrifter som har med-
delats i anslutning till den. 

Ett föreläggande kan inte bara riktas mot den som är verksam-
hetsutövare utan också mot andra som omfattas av tillsynen (jfr 
4 a kap. 1 § andra stycket).  

Ett föreläggande får enligt andra stycket förenas med vite. När vite 
föreläggs är lagen (1985:206) om viten tillämplig. 

Sanktionsavgift 

2 § 

I paragrafen finns bestämmelser om vilka överträdelser som kan leda 
till sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 9.7–9.10.  

De överträdelser som kan föranleda beslut om sanktionsavgift 
mot en verksamhetsutövare räknas upp i tio punkter i första stycket. 
Beslutet om att avgift ska tas ut fattas av tillsynsmyndigheten. Av-
giftsskyldigheten bygger på strikt ansvar. Det krävs alltså varken 
uppsåt eller oaktsamhet för att en sanktionsavgift ska kunna tas ut. 
Det är tillräckligt att en överträdelse har ägt rum. Även statliga myn-
digheter, kommuner och landsting kan påföras sanktionsavgift. Det 

577



SOU 2018:82 Författningskommentar 

535 

är obligatoriskt för tillsynsmyndigheten att besluta om sanktions-
avgift när en överträdelse har konstaterats. Dock finns det enligt 5 § 
möjligheter att i vissa fall jämka eller efterge avgiften. 

I andra stycket finns bestämmelser om att sanktionsavgift också i 
vissa fall kan tas ut av den som inte är verksamhetsutövare och som 
åsidosätter skyldigheter i samband med överlåtelse av aktier eller 
andelar i en säkerhetskänslig verksamhet. 

3 §  

I paragrafen fastställs minimi- och maxbelopp för sanktionsavgift. 
Övervägandena finns i avsnitt 9.11. Hur avgiften ska bestämmas i 
det enskilda fallet regleras i 4 §. 

4 § 

I paragrafen regleras vilka omständigheter som särskilt ska beaktas när 
tillsynsmyndigheten bestämmer sanktionsavgiftens storlek. Överväg-
andena finns i avsnitt 9.12. 

Paragrafens uppräkning är inte uttömmande. Utöver de i para-
grafen angivna omständigheterna kan hänsyn behöva tas till bl.a. hur 
länge överträdelsen har pågått. I mildrande riktning kan det vara 
aktuellt att beakta om den avgiftsskyldige har samarbetat med till-
synsmyndigheten för att komma till rätta med överträdelsen. 

5 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om eftergivande eller jämkning 
av sanktionsavgiften. Övervägandena finns i avsnitt 9.12. 

Av paragrafen följer att tillsynsmyndigheten kan sätta ned sank-
tionsavgiften, helt eller delvis, om överträdelsen är ringa eller ursäkt-
lig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara 
oskäligt att ta ut sanktionsavgift. Det kan exempelvis vara oskäligt 
att ta ut en avgift om den avgiftsskyldige redan har drabbats av en 
sanktionsavgift enligt något annat regelverk för i princip samma brist. 
Att regelverket har överträtts på ett sådant sätt att det varit närmast 
omöjligt för den avgiftsskyldige att upptäcka överträdelsen eller 
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överträdelsen på annat sätt varit utom den avgiftsskyldiges kontroll, 
kan i undantagsfall göra överträdelsen ursäktlig och därför utgöra 
grund för jämkning. Det kan också finnas grund för jämkning när 
det rör sig om en bedömningsfråga – t.ex. vilka säkerhetsskydds-
åtgärder som är nödvändiga i en viss verksamhet – och verksamhets-
utövaren trots en gedigen analys gjort en felaktig bedömning. Det är 
däremot inte oskäligt att ta ut en sanktionsavgift när överträdelsen 
exempelvis berott på att en verksamhetsutövare inte känt till reglerna 
eller överträdelsen berott på dålig ekonomi, tidsbrist eller bristande 
rutiner. 

6 § 

Paragrafen syftar till att förhindra att samma överträdelse blir före-
mål för dubbla prövningar och sanktioner. Övervägandena finns i 
avsnitt 9.13. 

Om ett vitesföreläggande har meddelats och en domstolsprocess 
inletts om utdömande av vitet är tillsynsmyndigheten enligt bestäm-
melsen förhindrad att besluta om sanktionsavgift för samma över-
trädelse. 

7 § 

I paragrafen finns bl.a. bestämmelser om den bortre tidsgränsen för 
när en sanktionsavgift får beslutas. Övervägandena finns i avsnitt 9.14. 

Första stycket innebär att om kommunikation enligt förvaltnings-
lagen (2017:900) med den som avgiften ska tas ut av inte har skett 
inom två år från överträdelsen, får en sanktionsavgift inte tas ut. 
Bevisbördan för att kommunikation har skett ligger på tillsynsmyn-
digheten. Tidsfristen räknas från när överträdelsen ägde rum. 

Av andra stycket framgår att ett beslut om sanktionsavgift ska 
delges den avgiftsskyldige. Det innebär att myndigheten ska använda 
sig av de metoder för delgivning som regleras i delgivningslagen 
(2010:1932) för att säkerställa att den som beslutet gäller får del av 
underrättelsen. 
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8 och 9 §§ 

Paragraferna innehåller bestämmelser om betalning och indrivning 
av sanktionsavgifter. Övervägandena finns i avsnitt 9.14. 

5 kap. Övriga bestämmelser 

Förordnande om att ett beslut ska gälla omedelbart 

4 § 

Paragrafen har hittills innehållit bestämmelser om tillsyn. Dessa har 
flyttats till det nya 4 a kap. I paragrafen införs i stället en bestäm-
melse som innebär att tillsynsmyndigheten får bestämma att ett be-
slut om föreläggande enligt denna lag ska gälla omedelbart. Bestäm-
melsen omfattar såväl förelägganden i samband med tillsyn enligt 
4 a kap., åtgärdsförelägganden enligt 4 b kap. och förelägganden som 
meddelas enligt bestämmelser i 2 a kap. Övervägandena finns i av-
snitt 6.8.9, 6.9.5, 7.10.7, 7.11.2 och 8.12.  

Överklagande 

6 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om överklagande av 
vissa beslut enligt 2 a kap., 4 a kap. och 4 b kap. Övervägandena finns 
i avsnitt 6.10, 7.12, 8.13 och 9.15. 

Av första och andra styckena framgår vilka beslut som får över-
klagas till Förvaltningsrätten i Stockholm respektive regeringen.  

Tredje stycket klargör att tillsynsmyndigheten är motpart när be-
slutet överklagas till domstol. 

Enligt fjärde stycket får övriga beslut enligt lagen inte överklagas. 
Bestämmelsen träffar inte tvångsåtgärder enligt 2 a kap. 12 §, efter-
som rättegångsbalkens bestämmelser gäller i fråga om handlägg-
ningen av dessa, se 2 a kap. 13 § första stycket.  

Klagoberättigade är var och en som beslutet har gått emot. Om 
verksamhetsutövaren är en statlig myndighet har myndigheten klago-
rätt i egenskap av part i förvaltningsärendet.  
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Ändringarna träder enligt bestämmelsen i punkt 1 i kraft den 1 janu-
ari 2021.  

Av punkt 2 följer att ärenden om samråd som har inletts hos 
Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten före ikraftträdandet handläggs 
enligt äldre föreskrifter, dvs. 16 a § säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) eller 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).  

Av punkt 3 följer att sanktionsavgift bara får beslutas för över-
trädelser som har ägt rum eller fortfarande pågår efter ikraftträdan-
det.  
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Kommittédirektiv 2017:32 

Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, 
sanktioner och tillsyn – tre frågor om säkerhetsskydd 

Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2017 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslag-
stiftningen. Förslagen ska komplettera de förslag som lämnats i 
betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). Syftet är att i 
linje med slutsatserna i den nationella säkerhetsstrategin stärka för-
mågan att effektivt och samordnat förebygga och möta omedelbara 
hot mot och utmaningar för Sveriges säkerhet. 

Utredaren ska bl.a. 

• kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassifice-
rade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts 
för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och över-
låtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åt-
gärder, t.ex. tillståndsprövning, 

• föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen, 

• föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslag-
stiftningen ska vara utformad, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Det ingår inte i uppdraget att överväga ändringar i grundlag. Upp-
draget ska redovisas senast den 1 maj 2018. 
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Säkerhetsskyddslagstiftningen 

Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) innehåller bestämmelser om skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet. Med sådan avses enligt 4 § säkerhetsskyddsförordningen 
verksamhet av betydelse för rikets säkerhet. Begreppet rikets säkerhet 
är inte definierat i lag men regeringen har i förarbetena till gällande 
säkerhetsskyddslag förklarat att begreppet omfattar såväl den yttre 
säkerheten till skydd för Sveriges försvarsförmåga, politiska oberoende 
och territoriella suveränitet som den inre säkerheten till skydd för 
Sveriges demokratiska statsskick (se prop. 1995/96:129 s. 22 f.). I det 
sammanhanget anförde regeringen att skyddet för den yttre säker-
heten i första hand tar sikte på totalförsvaret, dvs. den verksamhet 
som behövs för att förbereda Sverige för krig. Ett hot mot rikets 
yttre säkerhet anses dock kunna förekomma, även om det inte hotar 
totalförsvaret. Skyddet av rikets yttre säkerhet anses omfatta upp-
gifter och förhållanden av rent militär betydelse eller av betydelse för 
totalförsvaret i övrigt och andra uppgifter som har betydelse för 
rikets nationella oberoende. Också rikets inre säkerhet kan vara 
hotad utan att totalförsvaret berörs. Angrepp på det demokratiska 
statsskicket kan förekomma från grupperingar utan förbindelse med 
främmande makt. Det kan också vara fråga om försök att ta över den 
politiska makten genom våld eller att använda våld, hot eller tvång mot 
statsledningen i syfte att påverka politikens utformning. Försök att 
systematiskt hindra medborgarna från att utnyttja sina demokratiska 
fri- och rättigheter räknas också till hoten mot rikets inre säkerhet. 

Säkerhetsskyddslagstiftningen gäller för verksamhet hos staten, 
kommunerna och landstingen, i aktiebolag, handelsbolag, föreningar 
och stiftelser över vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett 
rättsligt bestämmande inflytande och för enskilda, om verksamheten 
är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot 
terrorism. Myndigheter och andra som bestämmelserna om säker-
hetsskydd gäller för ska bl.a. undersöka vilka uppgifter i verksam-
heten som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet. Resul-
tatet ska dokumenteras i en säkerhetsanalys. 

Det pågår för närvarande en översyn av säkerhetsskyddslagstift-
ningen med förslag om att bl.a. utvidga lagens tillämpningsområde 
för att uppnå ett bättre skydd för Sveriges säkerhet. I betänkandet 
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En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) föreslås bl.a. att säker-
hetsskydd ska gälla för verksamhet som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande inter-
nationellt åtagande om säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddet ska enligt 
förslaget inriktas mot säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
övrigt säkerhetskänslig verksamhet vilket innebär att lagens tillämp-
ningsområde utvidgas. Skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter föreslås gälla för sådana uppgifter som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet och som omfattas av sekretess eller som skulle ha 
omfattats av sekretess om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
hade varit tillämplig. Härigenom tydliggörs att bestämmelsen även 
avses gälla för enskilda verksamhetsutövare. Genom införandet av 
uttrycket i övrigt säkerhetskänslig verksamhet föreslås det skydds-
värda området också omfatta verksamhet av annat slag, t.ex. han-
tering av it-system eller av sammanställningar av uppgifter som är av 
central betydelse för ett fungerande samhälle. Här ingår även sådant 
som i dag skyddas inom ramen för skydd mot terrorism, dvs. i 
huvudsak verksamhet vid skyddsobjekt och flygplatser och vissa andra 
aktiviteter. Utredningens förslag innebär alltså att uttrycket säker-
hetskänslig verksamhet ges en vidare innebörd för att innefatta lagens 
skyddsintressen i dess helhet. 

Behovet av säkerhetsskydd ska utredas i en säkerhetsskydds-
analys. Även i den nya lagstiftningen ska säkerhetsskyddsanalysen 
tjäna som underlag för val av säkerhetsskyddsåtgärder (informa-
tionssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet). Även i fram-
tiden ska den som är ansvarig för en verksamhet också ansvara för 
att verksamheten har ett fullgott säkerhetsskydd. Utredningen föreslår 
också att bestämmelserna om säkerhetsskyddad upphandling ska 
överföras till den nya lagstiftningen. Tillämpningsområdet utökas 
dock något i linje med lagstiftningen i övrigt. 

Uppdraget att förebygga risker vid utkontraktering, upplåtelse 
och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet 

Alla förvaltningsmyndigheter under regeringen ska enligt myndig-
hetsförordningen (2007:515) bedriva sin verksamhet effektivt och 
hushålla väl med statens resurser. Detta är ett berättigat krav på all 
verksamhet i offentlig regi. I förlängningen innebär myndighets-
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förordningens krav i detta avseende att offentligt drivna verksam-
heter måste analysera om alla arbetsuppgifter bör utföras inom den 
egna organisationen eller om varor och tjänster i stället ska upp-
handlas externt från enskilda utförare. Motiven för att genom upp-
handling lägga ut viss verksamhet på en extern aktör kan t.ex. vara 
effektivitets- eller besparingsskäl. Ett annat skäl kan vara att få till-
gång till ny kunskap och nya idéer, kunskap som myndigheterna 
annars inte hade haft möjlighet att få internt. Det kan också röra sig 
om större projekt där samverkan mellan offentlig och privat sektor 
är nödvändig. 

Att lägga ut verksamhet på entreprenad kallas ibland för out-
sourcing. Detta begrepp har ingen legaldefinition och uttrycks på 
olika sätt i olika sammanhang. När outsourcing sker till en aktör i 
ett annat land används ibland begreppet offshoring men inte heller 
för det begreppet finns någon enhetlig tillämpning. Med hänsyn till 
avsaknaden av en tydlig begreppsbildning samlas begreppen fort-
sättningsvis under den övergripande termen utkontraktering av säker-
hetskänslig verksamhet. 

Hur kan säkerhetsrisker vid utkontraktering, upplåtelse  
och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet förebyggas? 

Även om utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet i många 
sammanhang kan innebära stora kostnadsbesparingar eller andra för-
delar för den utkontrakterande verksamheten, kan det också innebära 
säkerhetsrisker om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet. En 
närbesläktad situation där det kan uppstå liknande problematik är när 
verksamhetsutövare står i begrepp att upplåta eller överlåta säkerhets-
känslig verksamhet eller delar av en sådan verksamhet. 

Säkerhetspolisen har under senare år uppmärksammat flera hän-
delser där olika verksamhetsutövare anlitat externa aktörer för 
arbete som berört säkerhetskänslig verksamhet och där säkerhets-
skyddet varit bristfälligt. I vissa fall har avtalsförhållanden reglerats 
genom säkerhetsskyddsavtal som varit otillräckligt utformade. Det 
finns också exempel på att bestämmelser i säkerhetsskyddsavtal inte 
har följts. Säkerhetspolisen har vidare framhållit att utkontraktering 
ofta kan innebära att flera kunders system och information samlas i 
samma lagringsmedium, t.ex. en molntjänst, vilket innebär en ökad 
riskexponering för bl.a. säkerhetskänsliga uppgifter. Myndigheten 
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har vidare konstaterat att leverantören därigenom riskerar att bli ett 
attraktivt mål för bl.a. andra länders underrättelseinhämtning. 

I förslaget till ny säkerhetsskyddslag föreslås flera ändringar som 
innebär ett förstärkt skydd för säkerhetskänslig verksamhet. En 
sådan förändring är att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska ha 
möjlighet att inrikta tillsynen mot sådana leverantörer som har upp-
drag för flera myndigheter, kommuner eller landsting och där leve-
rantörens samlade uppdrag är av stor betydelse för Sveriges säkerhet. 
Utredningen föreslår även att vissa bestämmelser som rör överlåtelse 
av säkerhetskänslig verksamhet ska förtydligas. I dag är myndigheter 
som överlåter verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller 
som särskilt behöver skyddas mot terrorism skyldiga att upplysa en 
enskild förvärvare om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksam-
heten. Enligt förslaget ska den som planerar att i en betydande 
omfattning överlåta säkerhetskänslig verksamhet också anmäla det till 
tillsynsmyndigheten. Bestämmelsen föreslås även gälla i fall då den 
som överlåter verksamheten är en enskild aktör. 

De föreslagna åtgärderna omhändertar emellertid inte nu aktuell 
problemställning fullt ut. Det behöver därför utredas vilka ytterli-
gare åtgärder som skulle kunna vidtas för att komma till rätta med 
de risker för Sveriges säkerhet som utkontraktering av säkerhets-
känslig verksamhet kan innebära. Ett tänkbart sätt att minska riskerna 
med denna verksamhet skulle kunna vara införandet av bestämmelser 
om förhandskontroll vid ingående av säkerhetsskyddsavtal i samband 
med upphandling eller annat avtalsingående. En sådan möjlighet skulle 
exempelvis kunna innebära en tillståndsprövning som ger Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten möjlighet att, inom respektive myndig-
hets ansvarsområde, hindra eller ställa ytterligare villkor för utkon-
traktering när det är nödvändigt för att upprätthålla verksamhetens 
skyddsvärde eller i fall då tänkta eller vidtagna säkerhetsskydds-
åtgärder är bristfälliga. 

Även i de situationer när en verksamhetsutövare överväger att 
upplåta eller överlåta säkerhetskänslig verksamhet kan det finnas 
behov av åtgärder för att förebygga risker för Sveriges säkerhet. 
I säkerhetsskyddslagstiftningen finns i dag en grundläggande struk-
tur för hur överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet ska hanteras. 
I förslaget till ny säkerhetsskyddslag förtydligas kraven på verksam-
hetsutövare i dessa sammanhang. Bestämmelserna behöver dock ses 
över ytterligare bl.a. ur perspektivet att säkerhetskänslig verksamhet 
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även måste kunna skyddas vid upplåtelse av viss funktion eller del av 
verksamhet. Det kan t.ex. innebära krav på en särskild bedömning av 
verksamhetens betydelse för annan skyddsvärd verksamhet och möj-
lighet för staten att ingripa om upplåtelsen eller överlåtelsen kan 
antas inverka negativt på Sveriges säkerhet. Säkerhetskänslig verk-
samhet bör i detta sammanhang ges en vid tolkning. Både överlåtelse 
och upplåtelse av såväl hela eller delar av verksamheter som viss egen-
dom bör omfattas. 

De åtgärder som bör övervägas väcker flera svåra frågor och be-
höver därför analyseras noggrant. Frågorna knyter t.ex. nära an till 
vilka befogenheter som tillsynsmyndigheterna bör ha för att ingripa 
vid ett bristande säkerhetsskyddsarbete. Vid utformningen av sådana 
förslag måste andra närliggande regelverk beaktas, t.ex. lagstiftningen 
om offentlig upphandling. 

Utredaren ska därför 

• kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetskyddsklassifice-
rade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts 
för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och över-
låtelse av sådan verksamhet, 

• utifrån kartläggningen föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. 
tillståndsprövning, och 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag. 

Ett system för sanktioner i säkerhetsskyddslagen? 

Säkerhetsskyddslagen syftar till att säkerställa skydd för det allra mest 
skyddsvärda i samhället. I lagen finns bestämmelser om åtgärder som 
ska vidtas för att skydda säkerhetskänslig verksamhet, tillträdesbegräns-
ning till känsliga byggnader och områden, säkerhetsprövning av per-
sonal och informationssäkerhet. Dagens lagstiftning innehåller inga 
bestämmelser om sanktioner mot den som åsidosatt sitt säkerhets-
skyddsarbete. I betänkandet En ny säkerhetsskyddslag föreslås inte 
heller att sanktioner ska införas i lagen. Utredningen öppnar dock för 
att frågan kan komma att behöva analyseras ytterligare i framtiden. 
Flera remissinstanser har också framfört att sanktioner bör införas 
i säkerhetsskyddslagen. 
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Krav på sanktioner finns däremot i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög 
gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i 
hela unionen, det s.k. NIS-direktivet. Direktivet innebär bl.a. krav 
på åtgärder för att förbättra informationssäkerheten i samhällsviktig 
verksamhet inom vissa särskilt utpekade sektorer. Enligt direktivet 
ska medlemsstaterna se till att sanktioner ska kunna beslutas för över-
trädelser av nationella bestämmelser som har antagits med stöd av 
direktivet. NIS-direktivet påverkar inte medlemsstaternas åtgärder 
för att skydda nationell säkerhet. Den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen kommer därför inte att regleras när NIS-direk-
tivet genomförs i svensk rätt. 

Avsaknaden av sanktioner i säkerhetsskyddslagen mot den verksam-
hetsutövare som brustit i sitt säkerhetsskyddsarbete riskerar att med-
föra mindre följsamhet hos de aktörer som omfattas av lagstiftningen. 
Den risken gör sig inte minst gällande eftersom den nya lagstiftningen 
i viss mån kommer att innebära hårdare krav på förebyggande åtgärder 
och på ett tydligare sätt rikta sig mot enskilda aktörer. En situation där 
avsaknaden av sanktioner i säkerhetsskyddslagen resulterar i att verk-
samhetsutövare inte vidtar nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder skulle 
vara skadlig för Sveriges säkerhet. Vidare vore det djupt otillfreds-
ställande om den som bedriver verksamhet med betydelse för Sveriges 
säkerhet, och som åsidosatt sitt säkerhetsskyddsarbete, inte skulle 
kunna åläggas sanktioner när en sådan möjlighet finns för vissa aktörer 
som omfattas av NIS-direktivet och som brustit i sitt arbete med infor-
mationssäkerhet. Införandet av sanktioner skulle också ligga i linje med 
de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat i rapporten Informa-
tionssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23). Reger-
ingens slutsats är därför att en ny säkerhetsskyddslag bör kompletteras 
med en möjlighet att utfärda sanktioner mot aktörer som brister i sitt 
säkerhetsskyddsarbete. 

Utredaren ska därför 

• analysera vilka brister i arbetet med säkerhetsskydd som bör be-
läggas med sanktioner och föreslå ett system med lämpliga sank-
tioner för att uppnå säkerhetsskyddslagstiftningens ändamål, 

• föreslå vilken eller vilka myndigheter som ska få befogenhet att 
besluta om sanktioner, och 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag. 
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Hur ska tillsynen enligt säkerhetsskyddslagen vara utformad? 

Enligt nuvarande säkerhetsskyddslag är framför allt Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten ansvariga för tillsyn av säkerhetsskyddet hos myn-
digheter och andra verksamheter som lagstiftningen gäller för. Affärs-
verket svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen och 
länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för tillsyn av säkerhetsskyddet 
hos bolag, föreningar och stiftelser samt enskilda. En grundläggande 
förutsättning för tillsynen är att de som omfattas av säkerhetsskydds-
lagen samarbetar med tillsynsmyndigheterna och rättar sig efter de an-
visningar och rekommendationer som lämnas inom ramen för tillsyns-
verksamheten. Tillsynen enligt nuvarande säkerhetsskyddslag är huvud-
sakligen av rådgivande och stödjande karaktär. Från verksamhetshåll 
uttrycks ofta att det finns ett stort behov av vägledning och utbildning 
från tillsynsmyndigheterna. 

Utredningen om säkerhetsskyddslagen konstaterar att formerna 
för tillsynen av säkerhetsskyddet i väsentliga avseenden avviker från 
hur offentlig tillsyn normalt är ordnad. Samtidigt framhålls att till-
synen på området har ett stort inslag av råd och stöd till verksam-
hetsutövarna. Utredningen stannar därför vid bedömningen att det 
inte finns tillräckliga skäl för att förändra tillsynens inriktning och 
genomförande. Däremot föreslår utredningen att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta över tillsynsansvaret för 
kommuner och landsting från Säkerhetspolisen och även länsstyrel-
sernas ansvar för enskilda verksamheter som inte hör till övriga 
säkerhetsskyddsstödjande myndigheters tillsynsområden. 

Förslaget att göra MSB till en s.k. säkerhetsskyddsstödjande myn-
dighet har fått ett blandat mottagande i samband med remitteringen av 
betänkandet. Flera remissinstanser avstyrker helt eller har invänd-
ningar mot förslaget medan andra ställer sig positiva till förslaget. 
Skälen som anförs mot MSB som säkerhetsskyddsstödjande myn-
dighet är bl.a. att den stödjande roll som MSB har på informations-
säkerhetsområdet kan försvagas om den styrande rollen ska förstärkas 
i form av nytt ansvar för tillsyn. Från flera remissinstanser framförs 
också att även andra myndigheter bör utses till säkerhetsskydds-
stödjande myndigheter. I remissvaren nämns särskilt Finansinspek-
tionen inom den finansiella sektorn, Strålsäkerhetsmyndigheten för 
kärnteknisk verksamhet och Statens energimyndighet i fråga om fjärr-
värme-, naturgas- samt olje- och drivmedelsförsörjning. 
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För närvarande pågår också genomförandet av NIS-direktivet. 
Den utredning som ser över hur direktivet ska genomföras i Sverige 
behöver bl.a. överväga hur tillsyn enligt direktivet ska gå till. Liksom 
i säkerhetsskyddslagen måste frågan om hur tillsynen ska organi-
seras bland flera myndigheter analyseras. 

Mot bakgrund av bl.a. de synpunkter som har lämnats under remit-
teringen av betänkandet En ny säkerhetsskyddslag och den pågående 
utredningen om genomförandet av NIS-direktivet finns det anled-
ning att på nytt utreda vilka myndigheter som bör ha uppgifter för 
tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. En eventuellt ny tillsyns-
struktur ska dock, som i dag, bygga på att det huvudsakliga ansvaret 
för tillsynen vilar på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inom 
respektive myndighets ansvarsområde. Vid ett införande av sank-
tionsmöjligheter i lagstiftningen kommer även tillsynens karaktär att 
behöva förändras. I dag har tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen en vid 
bemärkelse och avser främst rådgivning och stöd på området. Om 
sanktioner införs i lagstiftningen blir det dock nödvändigt att tillsynen 
inriktas i mer traditionell mening (se regeringens skrivelse om tillsyn, 
skr. 2009/10:79). Utöver den renodlade tillsynen kommer det dock 
att finnas fortsatt behov av rådgivning och stöd. Hur tillsyn, rådgiv-
ning och stödverksamhet ska bedrivas behöver analyseras och kom-
mer eventuellt att föranleda ändringar jämfört med i dag, t.ex. i fråga 
om tillsynsmyndigheternas befogenheter. 

Utredaren ska därför 

• föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen 
ska bedrivas, bl.a. mot bakgrund av införandet av sanktioner i 
säkerhetsskyddslagen, 

• analysera och föreslå vilka myndigheter, utöver Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten, som ska ha ansvar för tillsyn enligt lagstift-
ningen, och 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen 
för enskilda och det allmänna, i synnerhet för de myndigheter som 
är eller föreslås bli tillsynsmyndigheter enligt säkerhetsskyddslagen, 
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samt konsekvenserna i övrigt av förslagen. Om förslagen kan för-
väntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren 
föreslå hur dessa ska finansieras. 

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en proportionalitets-
prövning ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av för-
slagen i betänkandet påverkar det kommunala självstyret ska därför, 
utöver dess konsekvenser, också de särskilda avvägningar som lett fram 
till förslagen särskilt redovisas. En sådan bedömning ska också göras 
om något av förslagen i betänkandet kan komma att påverka enskilda. 
I 2 kap. 15 och 17 §§ regeringsformen regleras egendomsskyddet och 
näringsfriheten. Dessa rättigheter får endast begränsas i syfte att skydda 
angelägna allmänna intressen. Om utredaren överväger förslag som 
kan påverka egendomsskyddet eller näringsfriheten ska förslagen där-
för analyseras i förhållande till dessa bestämmelser. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) infor-
merat om det löpande arbetet. 

Utredaren ska under arbetets gång ta hänsyn och förhålla sig till 
det fortsatta arbetet med en ny säkerhetsskyddslag och genom-
förandet av NIS-direktivet. Utredaren ska också hålla sig informerad 
om det arbete som bedrivs i Utredningen om förbättrat skydd för 
totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:31) och beakta annat relevant arbete 
som pågår inom Regeringskansliet och kommittéväsendet. 

Under genomförandet av uppdraget ska utredaren, i den ut-
sträckning som bedöms lämplig, också samråda med och inhämta 
upplysningar från de myndigheter och andra organisationer som be-
rörs av aktuella frågor. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2018. 
 

(Justitiedepartementet)
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Kommittédirektiv 2018:2 

Tilläggsdirektiv till  
Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor  
(Ju 2017:08) 

Beslut vid regeringssammanträde den 18 januari 2018 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv om ut-
kontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och till-
syn (dir. 2017:32). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slut-
redovisas senast den 1 maj 2018. 

Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att analysera och föreslå 
i vilken utsträckning verksamhetsutövare som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal 
vid överenskommelser med utomstående som berör den säkerhets-
känsliga verksamheten. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska 
i stället slutredovisas senast den 31 oktober 2018. 

En utvidgning av skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal 

Gällande krav på säkerhetsskyddsavtal 

Enligt säkerhetsskyddslagen gäller att om staten, en kommun eller 
ett landsting avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphand-
ling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säker-
het omfattas av sekretess, ska ett säkerhetsskyddsavtal ingås med an-
budsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i 
det särskilda fallet. Av 7 kap. 8 § Säkerhetspolisens föreskrifter och 
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allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3) och 8 kap. 7 § För-
svarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2015:2) följer att 
en myndighet utan dröjsmål ska underrätta Säkerhetspolisen om sä-
kerhetsskyddsavtal som har ingåtts och om säkerhetsskyddsavtal 
som upphört att gälla. 

Regeringen har den 16 november 2017 beslutat lagrådsremissen Ett 
modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskydds-
lag. I lagrådsremissen föreslås att säkerhetsskyddslagen ska ersättas av 
en ny lag som ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet 
som samhällsutvecklingen har medfört. Den nya säkerhetsskyddslagen 
föreslås gälla för både offentliga och enskilda verksamhetsutövare som 
till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Uttrycket säker-
hetskänslig verksamhet innebär verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande 
internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Med säkerhetsskydd av-
ses enligt lagen dels skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot brott, 
dels skydd av uppgifter som rör sådan verksamhet om uppgifterna 
omfattas av sekretess eller skulle ha gjort det om offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) hade gällt hos verksamhetsutövaren. 

Förslaget innehåller även förändringar av bestämmelsen om när 
säkerhetsskyddsavtal ska ingås. Statliga myndigheter, kommuner 
och landsting som avser att genomföra en upphandling och ingå ett 
avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader föreslås bli skyldiga 
att se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på sä-
kerhetsskydd ska tillgodoses av leverantören. Ett säkerhetsskydds-
avtal ska enligt förslaget ingås om det i upphandlingen förekommer 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kon-
fidentiell eller högre, eller om upphandlingen i övrigt avser eller ger 
leverantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvaran-
de betydelse för Sveriges säkerhet. Enligt lagrådsremissen ska samma 
krav gälla även för enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal om 
varor, tjänster eller byggentreprenader med utomstående leveran-
törer. 
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Kravet på säkerhetsskyddsavtal behöver utvidgas även till andra 
samarbeten 

Trots att kravet på att ingå säkerhetsskyddsavtal utvidgas i förslaget 
till ny säkerhetsskyddslag kommer det även fortsättningsvis i princip 
enbart att gälla för upphandlingssituationer. I den nyligen beslutade 
lagrådsremissen har det inte varit möjligt att vidga kravet ytterligare 
eftersom beredningsunderlag saknas. Offentliga och enskilda aktörer 
samverkar i dag på många fler sätt än vid regelrätta upphandlingar. 
Sådan samverkan finns t.ex. inom informations- och cybersäkerhets-
området vilket bl.a. berörts i regeringens skrivelse Nationell strategi 
för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213). 
Sådana samarbeten kan även förekomma när statliga myndigheter i 
andra fall levererar tjänster till utomstående eller vid olika typer av 
forskningsprojekt där offentliga och enskilda aktörer deltar och delar 
information. Om ett sådant samarbetsprojekt skulle beröra säker-
hetskänslig verksamhet skulle det varken enligt den gällande eller den 
nya säkerhetsskyddslagen medföra krav på att ingå säkerhetsskydds-
avtal. 

En grundläggande princip inom säkerhetsskyddet är att de intres-
sen som lagstiftningen slår vakt om bör ha samma skydd oavsett om 
verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda. En naturlig 
konsekvens av denna princip bör vara att när en aktör som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet avser att dela information med någon 
utomstående, eller ge den utomstående tillgång till säkerhetskänslig 
verksamhet, ska informationens eller verksamhetens skyddsvärde 
upprätthållas. I vissa sådana samarbetssituationer, t.ex. inom för-
svars- och säkerhetsområdet, omhändertas skyddsvärdet genom att 
förtroendet mellan parterna bygger på ett ömsesidigt skydd av den 
information som utbyts. I andra situationer är det dock rimligt att, 
på samma sätt som i upphandlingssituationer, ställa krav på att ingå 
säkerhetsskyddsavtal. 

Eftersom kravet på att ingå säkerhetsskyddsavtal i förslaget till 
ny säkerhetsskyddslag är begränsat till att i princip gälla för upp-
handlingssituationer finns nu skäl att utreda hur lagstiftningen kan 
kompletteras. Uppdraget bör omfatta samarbetssituationer som inte 
träffas av kravet på säkerhetsskyddsavtal i förslaget till ny säkerhets-
skyddslag, med undantag för sådant samarbete som en myndighet 
bedriver i enlighet med författning eller regeringsbeslut och som 
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förutsätter ett utbyte av säkerhetskänsliga uppgifter och där förtro-
endet mellan parterna bygger på ett ömsesidigt intresse av att säker-
heten för uppgifterna upprätthålls. 

Utredaren ska därför 

• analysera och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare 
som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att 
ingå säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser som träffas med 
utomstående och som berör den säkerhetskänsliga verksamheten, 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) infor-
merat om det löpande arbetet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018. 
 
 

(Justitiedepartementet) 
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Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

 

 1. Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld. Fi.

 2. Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. En strategisk agenda  
för internationalisering. U.

 4. Framtidens biobanker. S.

 5. Vissa processuella frågor på  
socialförsäkringsområdet. S.

 6. Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. Ju.

 7. Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. Fö.

 8. Kunskapsläget på kärnavfalls området 
2018. Beslut under osäkerhet. M.

 9. Ökad trygghet för studerande som 
blir sjuka. U.

 10. Myndighetsgemensam indelning – 
samverkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.

 11. Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. U.

 12. Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. A.

 13. Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? Fi.

 14. Bidragsbrott och underrättelseskyl-
dighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.

 15. Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. M.

 16. Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. N.

 17. Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. U.

 18. Statens stöd till trossamfund i ett 
mångreligiöst Sverige. Ku.

 19. Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. U.

 20. Gräsrotsfinansiering. Fi.

 21. Flexibel rehabilitering. A.

 22. Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. A.

 23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.

 24. Tid för utveckling. A. 

 25. Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. Fi. 

 26. Några frågor i skyddslagstiftningen. 
Fö.

 27. Ekonomiska sanktioner mot  
terrorism. UD.

 28. En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. Ju.

 29. Validering i högskolan – för  
tillgodoräknande och livslångt 
lärande. U.

 30. Förenklat förfarande vid vissa beslut 
om hemlig avlyssning. Ju.

 31. En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. Fö.

 32. Ju förr desto bättre – vägar till en 
förebyggande socialtjänst. S.

 33. Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. Ju.

 34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.

 35. Ett gemensamt  
bostadsförsörjningsansvar. N.

 36. Rätt att forska. Långsiktig reglering 
av forskningsdatabaser. U.

 37. Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. S.
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 38. Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. Fi.

 39. God och nära vård.  
En primärvårds reform. S.

 40. Vissa fredspliktsfrågor. A.

 41. Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
U.

 42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

 43. Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. Fi.

 44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. Fi.

 45. Behandling av personuppgifter vid 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
A.

 46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande 
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. N.

 47. Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. Fi.

 48. En lärande tillsyn. Statlig granskning 
som bidrar till verksamhetsutveckling 
i vård, skola och omsorg. Fi.

 49. F-skattesystemet  
– några särskilt utpekade frågor. Fi.

 50. Ett oberoende public service för alla  
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.

 51. Resurseffektiv användning av  
byggmaterial. N.

 52. Behandling av personuppgifter  
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. S.

 53. Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. S.

 54. En effektivare kommunal räddnings-
tjänst. Ju.

 55. Styrning och vårdkonsumtion  
ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och  
utgångspunkter för bättre styrning. S.

 56. Bättre kommunikation för fler  
investeringar. UD.

 57. Barns och ungas läsning  
– ett ansvar för hela samhället. Ku.

 58. Särskilda persontransporter  
– moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning. N.

 59. Statens gruvliga risker. M.

 60. Tillträde till Rotterdamreglerna. Ju.

 61. Rättssäkerhetsgarantier och hemliga 
tvångsmedel. Ju.

 62. Kamerabevakning i brottsbekämp-
ningen – ett enklare förfarande. Ju.

 63. Behandlingen av personuppgifter 
vid Försvarsmakten och Försvarets 
radioanstalt. Fö.

 64. Utökad tillsyn  
över fastighetsmäklarbranschen. Ju.

 65. Informationsutbyte vid samverkan 
mot terrorism. Ju.

 66. Ett mer konkurrenskraftigt system 
för stöd vid korttidsarbete. Fi.

 67. Ett snabbare bostadsbyggande. N.

 68. Nya regler om faderskap  
och föräldraskap. Ju.

 69. Ökat skydd mot hedersrelaterad 
brottslighet. Ju.

 70. En arvsfond i takt med tiden.  
En översyn av regelverket kring  
Allmänna arvsfonden. S.

 71. En andra och en annan chans  
– ett komvux i tiden. U.

 72. Expertgruppen för digitala  
investeringar. Slutrapport. Fi.

 73. Studiemedel för effektiva studier. U.

 74. Lite mer lika. Översyn av  
kostnadsutjämningen för  
kommuner och landsting. Fi.

 75. Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör 
samt kränkningsersättning. Ju.

 76. Mindre aktörer i energilandskapet  
– förslag med effekt. M

 77. Framtidens specialistsjuksköterska  
– ny roll, nya möjligheter. U.

 78. Ökad attraktionskraft  
för kunskapsnationen Sverige. U.

597



 79. Analyser och utvärderingar  
för effektiv styrning. Fi.

 80. Samspel för hälsa. Finansiell  
samordning mellan hälso- och  
sjukvård och sjukförsäkring. S.

 81. YA lär dig jobbet på jobbet. U.

 82. Kompletteringar till den  
nya säkerhetsskyddslagen. Ju.
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Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. [12]

Flexibel rehabilitering. [21]

Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. [22]

Tid för utveckling. [24]

Vissa fredspliktsfrågor. [40]

Behandling av personuppgifter vid  
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
[45]

Finansdepartementet

Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn  
i en digitaliserad värld. [1]

Myndighetsgemensam indelning – sam- 
verkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? [13]

Bidragsbrott och underrättelseskyldig-
het vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]

Gräsrotsfinansiering. [20]

Juridik som stöd för förvaltningens  
digitalisering. [25]

Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. [38]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. [43]

Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. [44]

Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. [47]

En lärande tillsyn. Statlig granskning som 
bidrar till verksamhetsutveckling i 
vård, skola och omsorg. [48]

F-skattesystemet  
– några särskilt utpekade frågor. [49]

Ett mer konkurrenskraftigt system för 
stöd vid korttidsarbete [66]

Expertgruppen för digitala investeringar. 
Slutrapport. [72]

Lite mer lika. Översyn av  
kostnadsutjämningen för  
kommuner och landsting. [74]

Analyser och utvärderingar  
för effektiv styrning. [79]

Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. [7]

Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]

En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. [31]

Behandlingen av personuppgifter vid  
Försvarsmakten och Försvarets  
radioanstalt. [63]

Justitiedepartementet

Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. [6]

En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. [28]

Förenklat förfarande vid vissa beslut  
om hemlig avlyssning. [30]
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Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. [33]

En effektivare kommunal räddningstjänst. 
[54]

Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga 
tvångsmedel. [61]

Kamerabevakning i brottsbekämpningen  
– ett enklare förfarande. [62]

Utökad tillsyn över  
fastighetsmäklarbranschen. [64]

Informationsutbyte vid samverkan mot 
terrorism. [65]

Nya regler om faderskap  
och föräldraskap. [68]

Ökat skydd mot hedersrelaterad brotts-
lighet. [69]

Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör 
samt kränkningsersättning. [75]

Kompletteringar till den  
nya säkerhetsskyddslagen. [82]

Kulturdepartementet

Statens stöd till trossamfund i ett  
mångreligiöst Sverige. [18]

Konstnär – oavsett villkor? [23]

Ett oberoende public service för alla  
–  nya möjligheter och ökat ansvar. 
[50] 

Barns och ungas läsning  
– ett ansvar för hela samhället. [57]

Miljö- och energidepartementet

Kunskapsläget på kärnavfalls området 2018. 
Beslut under osäkerhet. [8]

Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. [15]

Vägar till hållbara vattentjänster. [34]

Statens gruvliga risker. [59]

Mindre aktörer i energilandskapet  
– förslag med effekt. [76]

Näringsdepartementet

Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. [16]

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 
[35]

En utvecklad översiktsplanering.  
Del 1: Att underlätta efterföljande  
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. [46]

Resurseffektiv användning av  
byggmaterial. [51]

Särskilda persontransporter  
– moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning. [58]

Ett snabbare bostadsbyggande. [67]

Socialdepartementet

Framtidens biobanker. [4]

Vissa processuella frågor på social- 
försäkringsområdet. [5]

Ju förr desto bättre – vägar till  
en förebyggande socialtjänst. [32]

Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. [37]

God och nära vård. En primärvårds reform. 
[39]

Behandling av personuppgifter  
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. [52]

Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. [53]

Styrning och vårdkonsumtion  
ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och  
utgångspunkter för bättre styrning. 
[55]

En arvsfond i takt med tiden.  
En översyn av regelverket kring  
Allmänna arvsfonden. [70]

 Samspel för hälsa. Finansiell  
samordning mellan hälso- och  
sjukvård och sjukförsäkring. [80]

Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda  
för internationalisering. [3]

Ökad trygghet för studerande  
som blir sjuka. [9]
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Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. [11]

Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. [17]

Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. [19]

Validering i högskolan – för tillgodo- 
räknande och livslångt lärande. [29]

Rätt att forska. Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser. [36]

Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
[41]

En andra och en annan chans  
– ett komvux i tiden. [71]

Studiemedel för effektiva studier. [73]

Framtidens specialistsjuksköterska

– ny roll, nya möjligheter. [77]

Ökad attraktionskraft  
för kunskapsnationen Sverige. [78]

YA lär dig jobbet på jobbet. [81]

Utrikesdepartementet

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]

Bättre kommunikation för fler  
investeringar. [56]
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (3)

Datum
2019-01-28   

  Regionstaben
Samordning Hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen

Interimistisk hantering av försäkringsfrågan vid 
användning av läkemedel ”off-label”, i de fall som inte 
omfattas av Läkemedelsförsäkringen (LF)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund
Läkemedelsförsäkringen har skapats genom en frivillig överenskommelse 
den 1 juli 1978 mellan läkemedelsföretag i Sverige. De flesta, men inte 
samtliga, läkemedelsföretag som är aktiva i Sverige har anslutit sig. 
https://lff.se/om-lakemedelsforsakringen/  
Läkemedelsförsäkringen utgår från att läkemedlen används för den 
indikation som är godkänd av Läkemedelsverket eller den Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, och att läkemedlet ges på det sätt och i den 
dosering som anges i produktinformationen (”label”). 
Det är inte ovanligt att oberoende forskargrupper finner att ett visst godkänt 
läkemedel kan användas för andra indikationer eller patientgrupper. De kan 
få anslag från forskningsråd eller privata forskningsfonder för att genomföra 
oberoende kliniska studier, som inte leds eller sponsras från ett företag. Om 
resultaten faller väl ut har forskarna inte rätt att ansöka om godkänd 
indikation hos läkemedelsmyndigheten. Det kan endast ett läkemedelsföretag 
göra. Företagen avstår ibland från att ansöka om godkänd indikation av 
företagsstrategiska skäl, t ex att när patentet är på väg att gå ut. Det 
förekommer också att företag säljer en substans till ett annat företag, med 
villkor att det andra företaget inte ska utveckla substansen till ett nytt 
läkemedel för en viss indikation. 
Till vissa patientgrupper (t ex barn), och för vissa sjukdomstillstånd (t ex 
fibromyalgi), finns det inga (eller endast få) formellt godkända läkemedel på 
marknaden. Behandlande läkare kan vara hänvisade till att använda 
läkemedel utanför den godkända indikationen, dvs. ”off-label”. Det brukar 
företagen sällan motsätta sig, men det är vanligt att företagen önskar få 
rapporter om behandlingsresultat och eventuella biverkningar. 
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Aktuellt är nu två läkemedel (Mabthera och Avastin) som redan blivit 
etablerade för användning ”off-label” i Sverige och många andra länder. 
Mabhtera registrerades i Sverige 1998, och Avastin 2005. Båda är 
”biologiska läkemedel”, dvs antikroppar tillverkade med biologiska metoder.

Mabhtera (rituximab) är formellt godkänt för behandling av vissa typer av 
blodcancer, reumatoid artrit och polyangit (inflammation i blodkärl), men 
har under senare år även använts med framgång för behandling av svår MS.

Avastin (bevacizumab) är ett cancerläkemedel för behandling av flera olika 
typer av cancer, men används även av ögonläkare i Sverige, Storbritannien, 
USA och många andra länder, sedan drygt 10 år, med vetenskapligt stöd från 
den NIH-sponsrade CATT-studien som publicerades 2011. I Kalmar län har 
Avastin använts vid Ögonklinikerna sedan 2012. 

Det finns sedan 2007 ett godkänt läkemedel mot makulasjukdomar 
(Lucentis) som har samma verkningsmekanism som Avastin, men säljs till 
ett betydligt högre pris. Även om upphandlingar har resulterat i att priset för 
Lucentis har sänkts, så är Avastin fortfarande det mest kostnadseffektiva 
alternativet bland de läkemedel som används för behandling av 
makulasjukdomar. 

Mabhteras patent har just gått ut, men företaget har nyligen lanserat ett nytt 
läkemedel med samma verkningsmekanism, godkänt för MS (Ocrevus). 
Priset är betydligt högre pris än för Mabthera. I många regioner 
rekommenderas därför fortsatt off-label-behandling, eftersom det blir 
betydligt mindre kostsamt för huvudmannen.

I Sverige följs läkemedlen upp i särskilda register, MS-registret 
http://www.neuroreg.se/sv.html/multipel-skleros respektive makularegistret 
http://makulareg.se/om-svenska-makularegistret/bakgrund-och-syfte. 

Aktuellt
Läkemedelsförsäkringen har nyligen förtydligat att den inte åtar sig inte att 
ersätta läkemedelsskada om ”en generell rekommendation från myndighet 
eller hälso- och sjukvården om användning utanför godkänd indikation 
klassas skadan som aktuell att pröva enligt åtagandet, endast om 
Läkemedelsverket funnit att en positiv risk/nytta-balans föreligger.” 
https://lff.se/om-lakemedelsforsakringen/atagande-att-utge-ersattning-for-
lakemedelsskada/   

En långsiktig lösning ligger på regeringens bord. Efter att ett 
regeringsuppdrag formulerats väntas Läkemedelsverket, eventuell i samråd 
med annan myndighet, Läkemedelsförsäkringen (LF) och LÖF 
(Patientförsäkringen) hantera frågan. 
En grupp representanter för regionerna/landstingen (”Fyrlänsgruppen”) har 
föreslagit regiondirektörerna att i väntan på en hållbar försäkringssituation 
bör landstingen ersätta de patienter som får en skada i enlighet med det 
regelverk som Läkemedelsförsäkringen tidigare har gjort. Det har varit 
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mycket få ärenden hittills (för Mabthera 11 ärenden under 10 år; för Avastin 
inga ärenden). 
Förslag på interimsprocess: 

1. Respektive landsting/region tar ansvar för ersättning vid en eventuell 
läkemedelsskada. 

2. Gemensam information till förskrivarna.
3. Patienter anmäler skada till LF, och LF för som tidigare en utredning 

om ersättning eller ej (precis som idag).
4. Om LF kommer fram till att det är en läkemedelsorsakad skada av 

läkemedel som används ”off label”, och som bör ersättas men inte 
omfattas av försäkringen, så skickas underlaget till den 
”Fyrlänsgruppen” kompletterat med två regionrepresentanter från 
Norra och Uppsala-Örebro-regionerna.

5. Utifrån LF:s bedömning om ersättningsnivåer gör gruppen en 
bedömning av ersättning.

6. Varje landsting ansvarar för ”sin” patient.
7. Hantering via respektive regions läkemedelschefer.

Ekonomisk risk?
Från LF 2019-01-15: 
”Under den senaste tio-årsperioden har vi fått in 40 skadeanmälningar, varav 
11 har varit ersättningsbara och 28 har avböjts (en är under utredning). 
Motivet till avböjande är en blandning (ofta flera grunder i samma fall) av 
brist på samband med läkemedelsbehandlingen, skälighet och användning 
mot föreskrifter och anvisningar. Den dyraste skadan har kostat 638 279 
kronor, och den billigaste 66 919 kronor. Snittkostnaden ligger kring 
100 000 kronor.”
Fyrlänsgruppen konstaterar att alternativkostnaden är mycket hög. 
Läkemedelskostnaderna blir dyrare genom att Lucentis används i stället för 
Avastin, respektive Ocrevus i stället för Mabthera (eller dess biosimilarer). I 
Region Stockholm skulle en övergång till Ocrevus innebära en 
kostnadsökning på cirka 200 mkr. 

Ellen Vinge
Specialistläkare, docent
Ordförande i Läkemedelskommittén

 

Referenser:
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1. The CATT Research Group. Ranibizumab and bevacizumab for 
neovascular age-related macular degeneration. New England Journal 
of Medicine 2011;364 (May 19):1897-1908
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Datum
2019-02-04

  Ärendenummer
  RS 2018/902

Regionstab
Samordning hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen

Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och 
Ersättning för vården 2019, ändring om jourschabloner

Förslag till beslut
Med ändringar av tidigare beslut i regionstyrelsen den 5 december 2018, 
§ 195, fastställer regionstyrelsen att det utökade jouruppdraget med höjda 
jourschabloner ska börja gälla den 1 september 2019 i stället för den 1 
augusti 2019. Vidare rättas jourschablonerna för Kalmar enligt redovisat 
beslutsunderlag.  

Bakgrund
Regionstyrelsen fastställde 5 december 2018 § Uppdragsbeskrivning och 
ersättning för vården 2019. I samband med detta fastställdes jourschabloner 
för 2019. 

För att ge verksamheten en bättre möjlighet till anpassning till det utökade 
uppdraget föreslås regionstyrelsen besluta att det nya uppdraget träder i kraft 
1 september 2019 istället för 1 augusti 2019, vilket det tidigare beslutet 
innebar. 

Jourschablonerna för Kalmarområdet överensstämde inte med 
jourschablonerna för Västervik i det tidigare beslutet. Beloppen var tidigare 
felräknade för Kalmar. Detta rättas i förslaget som framgår av bilaga.

Sofia Hartz
Planeringsdirektör

Bilagor
1. Avtalsbilaga 2.3 Jourschabloner till och med 190831
2. Avtalsbilaga 2.3 Jourschabloner från och med 190901
3. Protokollsutdrag regionstyrelsen 5 december 2018
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Datum
2019-01-08   

  Regionstab kansli
Marie Nilsson

Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 
den 5 december 2018

§ 195 Diarienummer 180902

Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och 
Ersättning för vården 2019 

Beslut
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 
samt Regel listning, Jouruppdraget 2019, samt Standardutrustning IT inom 
Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2019.
Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning till beslutet:
”Sverigedemokraterna vill markera vårt kraftiga avståndstagande från att 
övriga sju riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, drivit igenom en 
orättvis lagstiftning, som innebär, att personer som befinner sig illegalt i 
Sverige ska erbjudas icke akut sjukvård och tandvård i Sverige, därtill i 
praktiken så gott som gratis.”
Bakgrund
Landstingsfullmäktige godkände den 4 juni 2014, § 47, Hälsovalsavtalet att 
gälla för de följande fyra åren. Då det vid avtalstiden slut 181231 inte finns 
behov av att göra ändringar i avtalet, förnyas detta avtal med två år i taget till 
dess avtalet sägs upp. Uppdraget för Hälsoval revideras årligen, vid mindre 
justeringar tas ändringarna av landstingsstyrelsen.

Den årliga revideringen av Hälovalsuppdraget har tagit hänsyn till att en ny 
om funktion för koordinering, beräknas träda i kraft vid årsskiftet. 
Revideringen innebär utöver det ett utökat jouruppdrag för att säkra 
tillgängligheten för hembesök till de mest sjuka samt för att skapa 
förutsättningar för att jouren ska kunna utgöra ett ökat stöd för kommunens 
sjuksköterskor. I linje med landstingets arbete med nära vård har också goda 
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exempel på bra arbetssätt inom primärvården arbetats in i uppdraget för 
2019. 

Här redovisas de bilagor till Hälsovalsavtalet som ska fastställas och som ska 
gälla för år 2019. Uppdragsbeskrivning samt Ersättning för vården för 2019 
års hälsovalsuppdrag samt Glesbygdsersättning, Lista för allmänläkemedel, 
Jourschabloner, Registreringsanvisningar för ersättningar och 
Registreringsanvisningar för uppföljning enligt Hälsoval Kalmar län, Regel 
listning, Jouruppdraget samt Standardutrustning IT. 
Handlingar 
1. Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 2019.
2. Ersättning för vården 2019.
2.1 Glesbygdsersättning.
2.2 Lista för allmänläkemedel 2018.
2.3 Sammanställning jourschabloner t.o.m. 31 mars 2019.
2.4 Sammanställning jourschabloner fr.o.m. 1 april 2019.
2.5 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt
Hälsoval Kalmar län 2019.
2.6 Registreringsanvisningar för uppföljning enligt Hälsoval
Kalmar län 2019.
3. Regel listning.
4. Jouruppdraget 2019.
5. Standardutrustning IT.

Anders Henriksson (S)
Ordförande

Malin Sjölander (M)
Justerare

Rätt intygar: Marie Nilsson

Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, 
primärvårdsförvaltningen
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Dokumentet giltigt fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-08-31

Jourcentral Veckodag Passtider Ny schablon 2019

Västervik

Måndag--torsdag 17.00--22.00 3400

Fredag 17.00--22.00 6875

Helg 8.00--22.00 17775

Bakjour Måndag--torsdag 17.00--8.00 2625

Bakjour Fredag 17.00--8.00 5375

Bakjour Helg 8.00--8.00 9050

Nybro/Emmaboda

Måndag--torsdag 17.00--8.00 2625

Fredag 17.00--8.00 4325

Helg 8.00--8.00 17350

Vimmerby

Måndag--torsdag 17.00--8.00 2625

Fredag 17.00--10.00 4850

Lördag--söndag 10.00--15.00 8925

Helg--Lördag 15.00--10.00 5875

Helg--Söndag 15.00--8.00 4450

Borgholm

Måndag--torsdag 17.00--8.00 2625

Fredag 17.00--8.00 4325

Helg 8.00--8.00 18125

Kalmar

Måndag--torsdag 17.00--8.00 6475

Fredag 17.00--8.00 11300

Lördag--söndag 9.00--16.00 12500

Helg 8.00--8.00 24950

Oskarshamn

Bakjour Måndag--torsdag 17.00--8.00 2625

Bakjour Fredag 17.00--8.00 4325

Bakjour Helg 8.00--8.00 7150

Övrigt

Storhelg som helg Dag innan helg som fredag
Timersättning

Usk 353
Ssk 443
Privata enheter ersätts med momskomp. Och adm. komp. tills vidare

Sammanställning över uträknade jourschabloner
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Dokumentet giltigt fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2019-12-31

Jourcentral Veckodag Passtider Ny schablon 2019

Västervik

Måndag--torsdag 17.00--22.00 3400

Fredag 17.00--22.00 6875

Helg 08.00--22.00 17775

Bakjour Måndag--torsdag 17.00--08.00 4550

Bakjour Fredag 17.00--08.00 7300

Bakjour Helg 08.00--08.00 9725

Nybro/Emmaboda

Måndag--torsdag 17.00--08.00 4550

Fredag 17.00--08.00 7300

Helg 08.00--08.00 16900

Vimmerby

Måndag--torsdag 17.00--08.00 4550

Fredag 17.00--10.00 7800

Lördag--söndag 10.00--15.00 8925

Helg--Lördag 15.00--10.00 8450

Helg--Söndag 15.00--08.00 7800

Borgholm

Måndag--torsdag 17.00--08.00 4550

Fredag 17.00--08.00 7300

Helg 08.00--08.00 16900

Kalmar

Måndag--torsdag 17.00--22.00 3400

Fredag 17.00--22.00 6875

Helg 08.00--22.00 17775

Bakjour Måndag--torsdag 17.00--08.00 4550

Bakjour Fredag 17.00--08.00 7300

Bakjour Helg 08.00--08.00 9725

Oskarshamn

Bakjour Måndag--torsdag 17.00--08.00 4550

Bakjour Fredag 17.00--08.00 7300

Bakjour Helg 08.00--08.00 9725

Övrigt

Storhelg som helg Dag innan helg som fredag
Timersättning

Usk 353
Ssk 443
Privata enheter ersätts med momskomp. Och adm. komp. tills vidare

Sammanställning över uträknade jourschabloner
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Datum
2019-02-19

Ärendenummer
2019/189

Regionstaben

Regionstyrelsen

Val av ombud och ersättare till Ägarråd för Inera AB

Förslag till beslut
Regionstyrelsen utser Christer Jonsson (C) som ombud och Malin Sjölander 
(M) som ersättare till Ägarråd för Inera AB, under mandatperioden 2019-
2022. 

Bakgrund
Region Kalmar län har ombetts att utse ett ombud som kan företräda 
regionen till Ägarråd för Inera AB. 

Gulistan Ucar
Regionsekreterare

Bilaga
Kallelse till Ägarråd för Inera AB.
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Sida 
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Datum 

2019-01-09 Diarienummer 1809146 

Regionstyrelse 

Medborgarförslag 06/2018 app för hantering av 
hjälpmedel vid service och reparation 

Förslag till beslut 

Regionstyrelse besvarar medborgarförslag 06/2018 app för hantering av 

hjälpmedel vid service och reparation med hänvisning till att en digital 

lösning för hantering av hjälpmedel vid service och reparation kommer att 

tas fram. Arbetet kommer att påbörjas under 2019.   

Bakgrund 

I medborgarförslag 06/2018 föreslår Magnus Nyberg, Kalmar, att Region 

Kalmar län anskaffar en app för kommunikation mellan brukare och Region 

Kalmar län vid service/reparation av tekniska hjälpmedel.    

Idag sker kommunikation mellan brukare och Region Kalmar län via telefon 

eller mejl då behov av åtgärd uppstår på hjälpmedel som finns i hemmet hos 

brukare. Hjälpmedel är ett komplext område och kräver ibland många 

involverade inom Region Kalmar län utifrån de specifika behoven hos varje 

enskilt brukare.   

Att digitalisera flödet för ärendehantering gällande service och reparation av 

tekniska hjälpmedel skulle bidra till en enklare, snabbare och smidigare 

hantering, för såväl brukare som för Region Kalmar läns personal. Vi ser att 

en lösning med en digital tjänst för detta, ligger väl i linje med vårt 

pågående digitaliseringsarbete dock inte nödvändigtvis en app.   

Enligt beslut i regionfullmäktige 2018 § 112 överlåter regionfullmäktige 
beslutanderätten till regionstyrelsen.

Johan Hallenborg Christer Holmgren 

IT- direktör 

Nermina Imsirovic 

Basenhetschef Logistik  Regionservice chef 

Bilaga 

Medborgarförslag 06/2018 app för hantering av hjälpmedel. 

620



621



Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(5)

Datum
2019-02-14

Ärendenummer
RS 2019/96

Regionstaben
Regionstab Ekonomi

Regionstyrelsen  

Årsredovisning med bokslut för 2018 

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner:

 framlagt bokslut för landstinget år 2018 innebärande minskning av eget 
kapital med 95 086 708 kronor samt ett underskott i förhållande till 
budget med 246 202 167 kronor.

 reglering av negativt balanskravsresultat 2018 med 91 915 949 kronor 
inom de följande tre åren i kommande regionplaner.

 resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för Folktandvården 
2018 med 3 756 730 kronor.

 rapport om genomförd intern kontroll 2018.

 genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna 
ränteersättningar år 2018.
 

 tilläggsbudget för 2018 års löneavtal med totalt 12 350 000 kronor.

 tilläggsbudgetering för köpt vård år 2018 med 15 000 000 kronor.

 tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2018 med 
65 000 000 kronor.

 tilläggsbudgetering för extra nattersättning inom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 2018 med 8 700 000 kronor.

 tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2018 med 1 000 000 kronor.

 tilläggsbudgetering för införande av dokumenthanteringssystem med 
1 148 200 kronor.
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 tilläggsbudgetering till Landstingsservice för laddstolpar inom ramen för 
klimatkompensation 2018 med 177 700 kronor.

2. Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets 
årsredovisning för 2018.

3. Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och 
regionfullmäktige.

Bakgrund
Bokslutet för 2018 redovisas i Årsredovisning 2018. Under rubriken 
Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fyra 
strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, 
Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av 
landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Finansiella rapporter, 
Redovisningsprinciper, Miljöredovisning, Landstingets upphandlingar, 
Forskning och utveckling, Företag, stiftelser och kommunalförbund, 
Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och 
Ordlista.

Landstingets resultat 
Resultatet för 2018 visar ett underskott, d.v.s. kostnaderna överstiger 
intäkterna, med 95 Mkr, vilket är 246 Mkr sämre än budget. 

Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på - 375 Mkr. De största 
underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 344 Mkr, 
Primärvårdsförvaltningen med 45 Mkr och Psykiatriförvaltningen med 8 
Mkr. Landstingsgemensamma poster för pensioner med mera samt 
skatteintäkter och finansnetto ger ett budgetöverskott på 129 Mkr.

Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster i värdepapper 
och balanskravsresultatet uppgår då till - 92 Mkr. Om 
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det i 
förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa 
balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen 
(2017:725). Det negativa resultatet ska regleras under de närmast följande tre 
åren. Region Kalmar län avser att reglera det negativa balanskravsresultatet 
2018 i kommande regionplaner.

Resultatöverföring Folktandvården
Det ekonomiska resultatet baserad på resultatutvärdering/resultatdialog för 
Folktandvården redovisas under eget kapital i årsbokslutet. Vid ett negativt 
resultat skall en åtgärdsplan upprättas för hur förvaltningen ska nå 
ekonomisk balans. 

Disponering av överskott sker genom framställan om ianspråktagande till 
regionstyrelsen. Folktandvården skall i en sådan situation planera för att 
använda ”eget kapital”, d.v.s. all användning ska budgeteras så att 
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konsekvenserna för resultat och likviditet säkras. Folktandvården får endast 
använda ”eget kapital” för riktade insatser av engångskaraktär med ett tydligt 
ändamål.

Folktandvårdens resultat har fr.o.m. 2011 bokförts som en egen post under 
eget kapital. Resultatet för 2012 på 6 105 378 kr är justerat för poster som 
avser rättelser avseende tidigare år.

År 2011   2 557 013 kr
År 2012        18 243 kr 
År 2013 - 4 423 208 kr
År 2014     -470 211 kr
År 2015   6 132 041 kr
År 2016   6 247 899 kr
År 2017 - 5 019 146 kr
År 2018 - 3 756 730 kr

Ackumulerat resultat är 1 285 901 kr.                              

Rapportering intern kontroll 2018
Under året har granskningar skett enligt den internkontrollplan som 
fastställts av landstingsstyrelsen. Internkontrollplan för år 2018 omfattar åtta 
landstingsgemensamma kontrollmoment samt minst två 
förvaltningsspecifika kontrollmoment per förvaltning. Resultatet av 
granskningen framgår av bilaga till denna skrivelse.

Avskrivningar och ränteersättningar
I samband med bokslutet har budget för avskrivningar och interna 
ränteersättningar avseende inventarier justerats så att budgetbeloppen på 
respektive kostnadsställe överensstämmer med faktiskt bokförda värden. 
Primärvårdsförvaltningens verksamhet inom hälsovalet, Folktandvården, 
Bildnings- och kulturförvaltningen, Kalmar länstrafik och Landstingsservice 
ska finansiera ökade avskrivningar och internräntor inom av 
landstingsfullmäktige fastställd budgetram och undantas därför från 
tilläggsbudgetering. Tilläggsbudgeteringen har avräknats mot anslaget för 
kapitaltjänstkostnader under Finansiering.

Tilläggsbudget för löneavtal
I årsbudgeten gjordes en generell uppräkning av förvaltningarnas 
budgetramar motsvarande en löneökning med 2,5 procent. När 
löneöversynen var klar genomfördes en avstämning och denna visade på en 
lönekostnadsökning motsvarande 0,3 procent utöver den tidigare 
uppräkningen. För täckande av kostnader efter avstämningen mot 2018 års 
löneavtal har förvaltningarna tillförts totalt 12 350 000 kronor ur avsatta 
medel för löneökningar i den finansiella resursen.

Tilläggsbudget för köpt vård
För täckning av merkostnader för köpt högspecialiserad vård vid US i 
Linköping har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts medel uppgående 
till 15 000 000 kronor från centralt anslag för köpt vård under Finansiering.
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Tilläggsbudget för ordnat införande av nya läkemedel
För täckande av merkostnader i enlighet med beslutad 
introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat införande av läkemedel har 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts 65 000 000 kronor genom 
ianspråktagande av centralt anslag för läkemedel under finansiell resurs.

Tilläggsbudget för extra nattersättning

Som ett sätt att både locka ny personal och att få den egna att stanna har 
landstinget bedrivit ett projekt som ger extra ersättning till dem som jobbar 
natt inom sjukvården. För täckande av kostnader 2018 har Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen tillförts 8 700 000 kronor.

Tilläggsbudget för Kalmar länstrafik

För täckning av kostnader i samband med byte av varumärke till Region 
Kalmar län har Kalmar länstrafik tillförts 1 000 000 kronor ur den finansiella 
resursen.

Tilläggsbudget för införande av dokumenthanteringssystem

Upphandling av det landstingsövergripande systemet Evolution för 
informations- och dokumenthantering är klart. Systemet breddinförs 2018-
2019. För täckande av kostnader 2018 har kanslienheten vid 
landstingsdirektörens stab tillförts 1 148 200 kronor ur den finansiella 
resursen.

Tilläggsbudget för laddstolpar

I landstingsplanen avsattes 1 Mkr 2018 för Strategi för klimatkompensation. 
Under året har Landstingsservice installerat laddstolpar för laddning av el-
bilar. Installationen kommer att fortsätta under 2019 och 2020. För täckning 
av investeringsutgiften 2018 har Landstingsservice tillförts 177 700 kronor 
ur anslaget för klimatkompensation.

Årsredovisning
Landstingets årsredovisning utformas av Regionstaben. Årsredovisningen 
grundar sig på de bilagor som finns till denna skrivelse samt 
verksamhetsberättelserna.

Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets 
årsredovisning för 2018.
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Lars Mattsson
Ekonomidirektör
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3. Intern kontroll 2018.
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1 Inledning 
Nu summerar vi 2018 och det sista året som Landstinget 

i Kalmar län. Vi gör det genom att konstatera att vi har 

fortsatt att leverera hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 

utbildnings- och kulturverksamhet som väl svarar upp till 

invånarnas förväntningar. Våra resultat fortsätter att stå 

sig väl i jämförelse med andra landsting och regioner. 

Det är glädjande att höra att tre av fyra invånare i Kalmar 

län upplever sin hälsa som god, ett resultat som är något 

högre än i riket som helhet. Det är också glädjande att läsa 

att i Socialstyrelsens rapport En god vård har invånarna i län 

högst förtroende för vården i landet. Rapporten visar också 

att Region Kalmar län är kostnadseffektivast och bäst när det 

gäller att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar av 

patienter.

 Länets sjukhus fortsätter att ha starka ställningar i landet. 

För femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till ”Bäs-

ta sjukhus” av branschtidningen Dagens Medicin. Också 

Västerviks sjukhus som de två senaste åren utsetts till Bästa 

sjukhus i klassen mellanstora sjukhus hamnar på pallplats.  

Alla dessa tre utnämningar visar på ett väl fungerande sjuk-

vårdssystem och det är något som alla verksamheter ska 

känna sig delaktiga i. 

 Även resandet med kollektivtrafik visar på en god utveck-

ling. Både allmänhetens och resenärernas nöjdhet med kol-

lektivtrafiken har ökat. Nya bussar och mer frekvent trafik 

upplevs som positivt av våra invånare. 

 Året har också präglats av förberedelser inför bildandet 

av Region Kalmar län. Som en gemensam utvecklingsaktör 

kommer vi ha ännu större möjligheter att utveckla både lä-

net som helhet och vår egen verksamhet. Hälsa och regional 

utveckling är starkt sammankopplade och beroende av var-

andra. Friska och trygga invånare har bättre förutsättningar 

att skapa ett starkt och attraktivt län. Och tvärtom, en bra 

livsmiljö ger goda förutsättningar för hälsa hos befolkning-

en. Det är en spännande tid vi har framför oss och det finns 

många möjligheter till att ytterligare flytta fram Kalmar läns 

positioner. 

 2018 bjöd också på utmaningar. Det blev ett negativt eko-

nomiskt resultat för första gången sedan 2004 vilket är en ny 

situation för oss. Kostnaderna har ökat kraftigt under 2018.  

Det handlar både om kostnader för exempelvis läkemedel 

och köpt vård men det handlar också om ökade kostnader 

för bemanning och bemanningsbolag. Tillsammans med en 

vikande konjunktur riskerar vi nu en fortsatt obalans mellan 

kostnader och intäkter. Det är ett ekonomiskt läge där det 

krävs åtgärder både på kort och lång sikt för att nå budget-

nivå. Förutom att bli oberoende av hyrbolag handlar det om 

effekter av satsningen på nära vård, fortsatt digitalisering 

och ett bättre resursutnyttjande. Men det krävs också nya 

angreppssätt samtidigt som det är viktigt att bibehålla de 

goda resultat vi har inom många områden.

 Vår gemensamma strategi och uthålliga arbete ligger 

bakom många av våra goda resultat. Vi ska vara stolta över 

den kultur av förbättringsvilja som vi tillsammans har skapat, 

där Varje dag lite bättre – kraften hos många vägleder oss. 

Arbetet med kostnadseffektiviseringar ska vara i fokus men 

samtidigt behöver vi även fortsättningsvis arbeta med stän-

diga förbättringar n

Ingeborg Eriksson  |  Regiondirektör

Förvaltningsberättelse
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Medborgare & kund 
– Nöjda invånare med hög 

livskvalitet

Under 2018 fortsatte arbetet för 

att länets invånare ska upp-

leva ett bra bemötande, god 

tillgänglighet och för att alla ska 

ges möjlighet till delaktighet 

och medverkan efter var och ens 

behov. Arbetet med värdegrund 

och bemötande har vidareut-

vecklats. Senaste resultatet från 

Hälso- och sjukvårdsbarometern 

är liksom tidigare år mycket 

goda. Förtroendet för hälso- och 

sjukvården är näst högst i landet 

och invånarna upplever mycket 

god tillgänglighet till den vård de 

behöver. När det gäller förtro-

ende för sjukhusen placerar sig 

Kalmar län i jämförelse med övri-

ga regioner och landsting i topp. 

För hälsocentraler är länet på en 

andra plats. Invånarnas förtroen-

de för de olika delarna inom 1177 

har ökat, men har fortfarande 

förbättringspotential. Hälso- och 

sjukvården rankas bland de hög-

sta i landet av patienterna. 

Både allmänhetens och resenä-

rernas nöjdhet med kollektivtra-

fiken har ökat. Nya bussar och 

mer frekvent trafik upplevs som 

positivt. Under året har ungas 

delaktighet inom kulturområdet 

stärkts genom arbete som främ-

jar delaktighet.

Verksamhet & process 
– God hälsa hos invånarna

Fortsatt fokus har legat på att 

uppnå en högkvalitativ häl-

so- och sjukvård med fokus på 

hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande insatser. Arbete 

med tillgänglighet och patientsä-

kerhet har varit högt prioriterat. 

Både invånarnas användande av 

e-tjänster och besöken på 1177.

se fortsätter att öka under 2018. 

Sett i ett nationellt perspektiv 

står sig resultaten i tillgänglig-

hetsmätningar väl i förhållande 

till andra landsting och regioner, 

även om de högt ställda målen 

inte uppnås.

Vid nationell jämförelse av tryck-

sår är trycksårsförekomst även 

under 2018 lägst i landet.

Ett arbete pågår kring hur hälso- 

och sjukvården ska förflytta sig 

från fokus på specialiserad sjuk-

husvård till att vården ska utföras 

så nära patienten som möjligt. 

Det handlar bland annat om hur 

primärvården ska utvecklas, hur 

digitala vårdformer och tjänster 

kan utvecklas och hur samverkan 

mellan vårdgivare kan förbättras.

Arbetet med integration har 

varit fortsatt prioriterat och har 

bidragit till att fler kommer i 

arbete. Detta genom att erbjuda 

utbildning i sjukvårdssvenska vid 

folkhögskolorna och språkpraktik 

inom hälso- och sjukvården. Ar-

betet för att bidra till en levande 

kultur i hela länet har fortsatt 

genom att samordna, utveckla 

och verka för att den regionala 

kulturen når alla.

Medarbetare 
– en attraktiv, utvecklande och 

hälsofrämjande arbetsplats

Region Kalmar län har stolta och 

engagerade medarbetare som 

anser att Region Kalmar län är 

en attraktiv arbetsgivare. Ur ett 

nationellt perspektiv är medar-

betarengagemanget högt och 

ett fortsatt fokus ligger på att ha 

friska arbetsplatser med målet 

lägre sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron 

har generellt minskat i jämfö-

relse med 2017. Utmaningen är, 

liksom för andra regioner, att 

attrahera, rekrytera och behålla 

kompetens. Flera satsningar har 

gjorts för att få en mer hållbar 

kompetensförsörjning. Arbetet 

för ett utvecklande och tydligt 

chefskap, som skapar förutsätt-

ningar för goda verksamhetsre-

sultat pågår.

Region Kalmar län arbetar 

både på kort och lång sikt 

med att minska beroendet av 

bemanningsbolag. Detta arbete 

tillsammans med en nationell 

strategi för att minska kostnader-

na och med syfte att skapa ett 

oberoende senast den 1 januari 

2019 av inhyrd personal har fort-

satt under året. Under året har 

kostnaderna ökat jämfört med 

föregående år.

Arbetet med att erbjuda rätt till 

heltid inom sex månader från det 

att medarbetarens ansökan in-

kommit har fortsatt och andelen 

som har heltid på sin grundtjänst 

har ökat. Erbjudande om rätt till 

heltid är nu breddinfört i hela 

Region Kalmar län.

.

Ekonomi 
– God ekonomisk hushållning

Region Kalmar län ska ha en 

kostnadseffektiv hushållning av 

resurser. Den verksamhet som 

bedrivs ska vara ekonomiskt an-

svarsfull, hållbar och långsiktig. 

Verksamhetens mål ska nås med 

lägsta möjliga resursinsats. För 

att kunna möta ökade krav krävs 

att verksamheterna fortsätter 

effektivisera och hålla en stram 

kostnadskontroll. Långsiktigt 

måste behovet av investeringar 

och reinvesteringar, tillsammans 

med det totala pensionså-

tagandet, kunna finansieras.

Årets resultat blev negativt och 

innebär att resultatmålet för året 

inte uppnås. Sammanfattningsvis 

präglades året som gått av en 

hög kostnadsutveckling inom 

främst kostnader för hyrpersonal 

och köpt vård. 

Självfinansieringsgraden uppgick 

till 29 procent vilket innebär att 

målet om att investeringar ska 

finansieras med egna medel inte 

uppnås.

.

Sammanfattning av årets måluppfyllnad
Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Detta innebär att de finansiella målen ska vara uppfyllda och att organisationen ska 

uppnå goda verksamhetsresultat. Verksamhetsmålen är högt ställda och fullständig måluppfyllelse är 

därför ofta svår att uppnå.
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Nöjda invånare med 
hög livskvalitet

 Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till delak-

tighet och medverkan efter var och ens behov.
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Nöjda invånare med hög livskvalitet 

Bra bemötande

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska mötas 

med respekt och god service. Hög kvalitet, bra bemötande 

och god tillgänglighet ska genomsyra all verksamhet. Värde-

grundsarbetet ger förutsättningar för utveckling av verksam-

heten.

Det övergripande arbetet med värdegrund och bemötande 

har fortsatt för att stärka verksamheternas redan pågående 

arbete. Under året har utbildningar i bemötande genomförts 

inom flera verksamheter, bland annat genom fortbildning kring 

bemötandefrågor och i samband med medarbetardagar.

 Resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 är lik-

som tidigare år mycket goda och invånarnas förtroende för häl-

so- och sjukvården är näst högst i landet. Invånarna upplever 

mycket god tillgänglighet till vården och skillnaderna mellan 

kvinnor och mäns upplevelse är liten. Män anser i högre grad att 

vården ges på lika villkor, resultatet är lägre än föregående år.

 När det gäller förtroende för sjukhusen toppar Kalmar län i 

jämförelse med övriga regioner och landsting. För hälsocen-

traler hamnar Kalmar län på en andra plats. Förtroendet för de 

olika delarna inom 1177 har ökat, men har fortfarande förbätt-

ringspotential. Kvinnor har högre förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp via webben medan skillnaderna är något 

mindre vad gäller 1177 per telefon. 

 Enligt Nationella patientenkäten upplever patienter i Kalmar 

län i högre utsträckning än i riket ett positivt helhetsintryck vid 

besök i somatisk och psykiatrisk öppen- och slutenvård. Resul-

tatet för länet är högre än rikets när det gäller patientens upp-

levelse av delaktighet och involvering i den somatiska öppna 

och slutna vården. Relativt stor skillnad ses mellan öppen och 

sluten vård i länet, med en mer positiv upplevelse i öppenvår-

den. Upplevelsen av respekt och bemötande är högre i öppen-

vården än i slutenvården inom psykiatrin.

 Den nationella patientenkäten inom primärvården visade på 

fortsatt bra resultat där Kalmar län ligger högt i samtliga om-

råden jämfört med de elva regioner och landsting som deltar i 

mellanårsmätningen.

 Region Kalmar län har fortsatt Sveriges bästa sjukhusmat. 84 

procent av de patienter som varit inlagda på sjukhus tycker att 

maten är bra, mycket bra eller utmärkt.

Sveriges bästa tillgänglighet

God service och bra tillgänglighet till hälso- och sjukvården är 

viktigt för länets invånare och stärker förtroendet för organi-

sationen. Olika förbättringsarbete pågår ständigt för att invå-

narna ska uppleva en god tillgänglighet till alla verksamheter. 

Senaste undersökningen i Nationell Patientenkät visar att in-

vånarna har en positiv upplevelse av tillgängligheten för såväl 

sjukhusens verksamheter som inom primärvården och psykiatrin.

 För att förbättra tillgängligheten på vårdenheterna inom 

Hälsoval har landstinget under 2018 gett extra ersättning till de 

enheter som har öppet 45 timmar eller mer per vecka. Detta 

har tio enheter, relativt väl spridda över länet, anammat.

 Det pågående arbetet med införandet av nya digitala verktyg 

skapar möjligheter för ökad delaktighet och tillgänglighet. Invå-

narna ska med hjälp av digitala tjänster få stöd till mer hälsosam-

ma levnadsvanor och till ett eget engagemang för sin hälsa.

En sammanhållen vård

Invånarna ska uppleva en sammanhållen hälso- och sjukvård. 

Det gäller särskilt personer med många sjukvårdskontakter 

Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till delaktighet och med-

verkan efter var och ens behov

som äldre och personer med kroniska sjukdomar. För att öka 

tillgängligheten för de mest sjuka har vårdsamordnare införts 

på samtliga hälsocentraler. Vårdsamordnaren har särskilt ansvar 

för de mest sjuka och är en nyckelperson både för att förbättra 

omhändertagandet och för att förhindra undvikbar slutenvård.

 En handlingsplan har tagits fram som innefattar två delar: 

förstärkt vårdgaranti i primärvården samt förberedelser för in-

förande av patientkontrakt. Patientkontraktet är ett koncept 

som bidrar till att stärka patientens roll och som skapar förut-

sättningar för en samordnad vård. Syftet är att skapa mer trygg-

het och delaktighet för patienten. Uppdraget har startat i liten 

skala med några pilotprojekt som kommer utvecklas vidare. 

 Den nya lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård har gett ökat fokus på behovet av samordnade 

insatser. Arbetet har fortsatt för att erbjuda alla patienter - som 

önskar eller har behov av det - en fast vårdkontakt, vårdplan 

eller en vårdöverenskommelse. En ökning av fast vårdkontakt 

och vårdplaner kan ses inom flera verksamheter. 

Kultur för alla

Den regionala kulturen verkar för att alla ska ha möjlighet att 

uppleva, delta i och utöva olika former av konst och kultur. 

Unga är en prioriterad målgrupp och ungas uppväxt, delak-

tighet och framtidsmöjligheter har hög prioritet. Det omfattar 

hela samhället och framförallt skola, fritid och kultur.

 Under året har flera insatser gjorts för att stärka ungas delak-

tighet inom kulturområdet. Insatser har gjorts för samplanera 

och skapa struktur för kultur i skolan och för att nå barn i hela 

länet. Antalet besök av unga inom det regionala kulturutbudet, 

det vill säga Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byte-
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Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp om hälsa och vård 

via telefon, 1177

Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp om hälsa och vård 

via webben, 1177.se

Invånarnas uppfattning om att vården 

ges på lika villkor

Invånarnas nöjdhet med Kalmar 

länstrafik

Patienternas helhetsintryck av vården - 

somatisk öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 92 %. 

M 92 %, K 91 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 91 %. 

M 92 %, K 91 %

Patienternas helhetsintryck av vården - 

psykiatrisköppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 84 %. 

M 83 %, K 85 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 75 %. 

M 78 %, K 71 %

Patienternas helhetsintryck av vården- 

primärvård

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – somatisk 

öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 89 %. 

Män 89 %, kvinnor 89 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 84 %. 

Män 85 %, kvinnor 84 %.

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – psykiatrisk 

öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 84 %.

M 84 %, K 84  %

Utfallet 2018 för slutenvården är 71 %.

M 71 %, K 70  %

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – primärvård

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

KLT (Kolbar)

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

62 %

(K 62 % M 63 %)

65 %

(K 66 % M 63 %)

64 %

(K 58 % M 69 %)

46 %

(K 50 % M 44 %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

82 %

(K 81 % M 84  %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

79 %

(K 78 % M 80 %)

66 %

(K 69  % M 62 %)

63 %

(K 67 % M 58 %)

61 %

(K 58  % M 64 %)

40 %

(K 41 % M 39 %)

92 %

Ingen mätning 2016

84 %

(K 83  % M 85 %)

80 %

Ingen mätning 2016

81 %

(K 81 % M 83  %)

80 %

80 %

80 %

60 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

60 % 

(K 62 % M 59 %)

68 %

(K 73 % M 64 %)

58 %

(K 54 % M 61 %)

52 %

(K 55 % M 49 %)

91 % 

79 %

84 %

(K 83 % M 84 %)

87 %

77 %

81 %

(K 81 % M 81 %)

Mål och mått  |  Nöjda invånare med hög livskvalitetatern och Länsmusiken, har minskat sedan föregående år. En 

utvärdering och analys görs för att öka nyttjandet. Vid senaste 

mätningen var teater det som flest elever (3-15 år) i Kalmar län 

deltog i.

 Kalmar länstrafik har tecknat en överenskommelse med 

kommunerna när det gäller kulturresor för barn och unga. 

Samtliga tolv kommuner har haft skolor som i varierande grad 

nyttjat avtalet för fria kulturresor under läsåret 2017/18.

 De regionala kulturverksamheternas ansvar för att bidra till 

kultur i hela länet har betonats i de nya överenskommelserna 

och föregåtts av dialoger med respektive verksamhet. Antal 

besök för samtliga invånare ökar vid senaste mätningen i jäm-

förelse med föregående år.

Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar 

människors liv och ska planeras så att den är så tillgänglig som 

möjligt. Arbetet med att locka nya resenärer till kollektivtrafiken 

har under flera år byggt på att hitta bra och snabba trafikförbin-

delser. Invånarnas önskemål är en viktig del i arbetet med att 

utveckla trafiken.

 Under 2018 har nöjdheten ökat i jämförelse med 2017. Den 

nya trafikstarten i augusti 2017 blev ett startskott för en posi-

tiv utveckling och kundernas nöjdhet med kollektivtrafiken har 

ökat successivt. Erbjudandet ombord, vid hållplatser samt in-

formationen före, under och efter resan ligger mer i fas med 

kundernas behov och uppfattning. Mest nöjda är åldersgrup-

perna 15-25 år respektive 65-85 år. Den största positiva föränd-

ringen i nöjdheten finns hos kvinnor, främst gruppen 15-19 år 

samt 20-25 år.

 För serviceresorna fortsätter den höga nöjdheten för både 

färdtjänst- och sjukresor. De som genomför en färdtjänst- el-

ler sjukresa är nöjda med allt från beställning, bemötande 

och den utförda resan. Resandeutvecklingen i stadstrafiken i 

Kalmar och i vissa regionstråk är starkt bidragande till ett ökat 

förtroende för kollektivtrafiken. Utfallet för 2018 visar en resan-

deökning på 6,1 procent gentemot 2017. Det som framförallt 

drivit upp resandesiffrorna är seniorkortet som infördes på prov 

från januari 2018 och sommarlovskorten till skolungdomar. Nya 

tekniska funktioner ombord eller i trafikmiljön har också skapat 

ett större intresse.

Dialog och medverkan

Region Kalmar län ska kontinuerligt föra en god och öppen di-

alog med länets invånare. Patienter och närstående medverkar 

i allt högre grad i olika utvecklingsaktiviteter och i ledningssam-

manhang. 

 I de länsgemensamma frågorna som hanteras av Länsge-

mensam ledning i samverkan för socialtjänst och angränsande 

område hälso- och sjukvård i Kalmar län sker arbetet tillsam-

mans med patienter, närstående och brukare genom repre-

sentation från länets Utvecklingsråd. Dialog pågår med bruka-

rorganisationerna för mer systematisk delaktighet. Ett arbete 

har initierats sjukvårdsregionalt och nationellt för patienter och 

närståendes medverkan inom strukturen för kunskapsstyrning.

 Under året har arbete pågått med en digital invånarpanel. 

Områden har varit e-tjänster och tillgänglighet vid hälsocen-

tralerna, samt tandvård och folkhälsa. Resultaten visar invånar-

nas åsikter om att möta vården digitalt och vilka e-tjänster som 

skulle vara intressanta att använda. Andra delar är upplevelser 

av folktandvårdens tillgänglighet och bemötande. Resultaten 

från invånarpanelen blir nu en del i beslutsunderlag inför poli-

tiska beslut och återkoppling till politiken sker genom medbor-

garutskottet.

 En medborgardialog har genomförts med fokus på bland 

annat framtidens sjukvård, tillgänglighet och digitalisering. 

Syftet har varit att öka kontaktytorna med både patienter och 

länsinvånare samt få ett bättre underlag inför framtida beslut n

Självskattad hälsa

Invånarnas uppfattning om att de har 

tillgång till hälso- och sjukvård

Invånarnas förtroende för hälso- och 

sjukvården

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Hälsa på lika villkor

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

73 %

(K 71 % M 76 %)

89 %

(K 90 % M 89 %)

72 %

(K 71  % M 74 %)

73 % 

(K 71 % M 76 %)

89 %

(K 91 % M 88 %)

73 %

(K 73  % M 72 %)

80 %

90 %

80 %

74 %

(K 70 % M 77 %)

87 %

(K 88 % M 87 %)

72 % 

(K 73 % M 72 %)

Mål och mått  |  Nöjda invånare med hög livskvalitet
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Patienternas upplevelse av tillgäng-

lighet i vården – somatisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %. 

M 91 %, K 90 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 89 %. 

M 90 %, K 88 %

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het i vården – psykiatrisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 82 %. 

M 82 %, K 82  %

Utfallet 2018 för slutenvården är 79 %. 

M 80 %, K 76 %

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het i vården- primärvård

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården- somatisk öppen- 

och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %. 

M 90 %, K 90 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 85 %. 

M 86 %, K 84 %

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården- psykiatrisk öppen- 

och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 86 %. 

M 86 %, K 87 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 79 %. 

M 82 %, K 76 %

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården – primärvård

Andel resenärer som är nöjda med 

senaste resan med Kalmar länstrafik

Studerandes upplevelse och nöjdhet 

med utbildningen på folkhögskola

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät 

KLT (Kolbar) 

Enkät folkhögskolorna

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

84 %

(K 84 % M 85 %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

85 %

(K 83 % M 85 %)

75 %

(K 75 % M 75 %)

92 %

90 %

Ingen mätning 2016

86 %

(K 86 % M 87 %)

88 %

Ingen mätning 2016

88 %

(K 87 % M 89 %)

83 %

(K 84 % M 83 %)

-

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

90 %

80 %

86 %

(K 86 % M 85 %)

87 %

83 %

87 %

(K 86 % M 87 %)

84 %

(K 86 % M 81 %)

91,5 %

Mål och mått  |  Nöjda invånare med hög livskvalitet

 
God hälsa hos  
invånarna 
Landstinget ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård med 

fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska 

arbeta för att höja länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en 

välfungerande kollektivtrafik och en levande kultur i hela länet..
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God hälsa hos invånarna 

Tillsammans för en god och nära vård

Ett arbete pågår kring hur hälso- och sjukvården ska förflytta sig 

från fokus på specialiserad sjukhusvård till att vården ska utfö-

ras så nära patienten som möjligt. Nära vård är nära i geografi, 

tid och/eller relation, utgår från individuella förutsättningar och 

behov samt innebär nya arbetssätt för hälsa, vård och omsorg.

Det handlar bland annat om hur primärvården, basen i hälso- 

och sjukvårdens nära vård ska utvecklas, hur digitala vårdfor-

mer och tjänster kan utvecklas och hur samverkan mellan vård-

givare kan förbättras. Utvecklingen av den nära vården ska ses 

som ett långsiktigt omställningsarbete i hälso- och sjukvården.

 Den nya lagen Lagen om samverkan vid utskrivning från slu-

ten hälso- och sjukvård började gälla den 1 januari 2018. Pro-

cesser och arbetsmetoder har setts över på olika sätt under 

året för att anpassas till den nya lagstiftningen. Det innebär att 

patienterna i länet som är färdigbehandlade på sjukhus och är 

i behov av samordning med den kommunala vården kommer 

hem så fort det är möjligt. Målet är att man ska komma hem 

samma dag som man är färdigbehandlad. Flera nya arbetssätt 

har införts i nära samverkan med kommunerna.

Ett tobaksfritt län 2025

Arbetet för minskat tobaksbruk har fortsatt genom kunskaps-

spridning om riskerna med tobak, genom ökad tillgång till 

rökfria miljöer samt genom att hjälpa människor att sluta med 

tobak. Målet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria år 2020. 

 Landstinget är en del av opinionsprojektet Tobacco endga-

me rökfritt Sverige 2025 och den regionala ANDT (Alkohol, To-

bak, Narkotika, Doping) -strategin. Hittills har, förutom Region 

Kalmar län och länsstyrelsen, Borgholms kommun beslutat att 

stötta opinionsbildningen. Implementering av metoden To-

baksfri utmaning pågår i länets gymnasieskolor och Tobaksfri  

 Duo fortsätter på länets alla högstadieskolor. Resultatet visar 

att tobaksbruket på högstadiet har minskat över tid.

 Primärvårdens verksamheter har fortsatt arbetet med att 

stödja invånarna till hälsosammare levnadsvanor genom bland 

annat tobaksinformation på skolor, tobaksavvänjning gent-

emot riktade grupper samt hälsofrämjande arbete inom 

barnhälsovården. Några av de opererande klinikerna på läns-

sjukhuset har deltagit i ett projekt där SMS-stöd använts vid 

tobaksavvänjning i samband med planerad kirurgi. På Oskars-

hamns sjukhus har ett projekt påbörjats där syftet är både to-

baksfrihet och förbättrade levnadsvanor. Under hösten 2018 

beslutade Regional sjukvårdsledning att införa alkoholfrihet i 

samband med operation. Detta ska genomföras under våren 

2019 och kommer även att inkludera tobaksfrihet i samband 

med operation. Arbetet har fortsatt med utbildning och kom-

petensutveckling för tobaksavvänjare och tobaksavvänjning är 

fortsatt kostnadsfri.

Fysiskt aktiva invånare 

Fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa. För att 

stödja fler personer att bli fysiskt aktiva pågår arbete med att 

skapa nätverk mellan olika aktörer i samhället. Inspirationsträf-

far om fysisk aktivitet ska inspirera och ge kunskap till fler med-

arbetare, ledare och föreningar som vill hjälpa andra att röra 

på sig. Olika aktiviteter har genomförts i samarbete med andra 

aktörer där en insats är Kom igång, en rörelsesatsning för hela 

Kalmar län. Kursen Sund smart stark senior har genomförts i 

Västervik, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm och Torsås kommun. 

Utvärdering av dessa insatser kommer att göras i början av 

2019. 

Främja psykisk hälsa

Under 2018 har psykisk hälsa inom primärvården förstärkts ge-

nom ett nytt vårdval. Inom vårdvalet finns sju privata och en 

offentlig aktör som ska täcka länets behov av vård och behand-

ling inom primärvårdspsykologi. Det nya vårdvalet bygger på 

en tät samverkan med aktörer inom hälsovalsuppdraget.

Under året har asyl- och flyktinghälsovården öppnat två mot-

tagningar för samtalsstöd och behandling med fokus på lättare 

psykisk ohälsa. Mottagningarna erbjuder tidiga insatser kring 

samtalsstöd, stress- och krishantering.

 Att förebygga och förhindra suicid och suicidförsök är en 

prioriterad fråga. Arbetet med en gemensam vårdprocess för 

suicidnära personer har fortsatt och ett pilotprojekt planeras i 

norra länet under våren 2019. 

 Flera insatser har gjorts för att höja kunskapen om psykisk 

ohälsa och suicid bland annat genom utbildning i MHFA, För-

sta hjälpen till psykisk hälsa. Planering pågår även för en ut-

bildning för vårdpersonal för att öka kunskapen om hur man 

identifierar suicidnära personer.

Landstinget ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska arbeta för att höja 

länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik 

och en levande kultur i hela länet.

God munhälsa

Folktandvården har fortsatt sitt preventiva arbete för att ge alla 

länsinvånare bättre förutsättningar för en god tandhälsa. Ge-

nerellt är tandhälsan god hos barn och ungdomar. Andelen ka-

riesfria 19-åringar inom Folktandvården i länet har ökat stadigt 

från 24 procent 2011 till 37 procent 2018. 

 Det finns dock grupper med sämre förutsättningar och där-

för fokuserar Folktandvården på standardiserade vårdprogram 

för specifika grupper. Ett särskilt fokus har barn som lever under 

sviktande omsorg. Vårdvalet inom barntandvården startade i 

april 2018 och i och med detta även den differentierade barn-

tandvårdsersättningen som innebär att störst andel resurser 

ges till de barn som har störst vårdbehov. Munhälsan för barn- 

och ungdomar är generellt god, dock ses en ökande negativ 

trend när det gäller karies hos 6-åringar. Flera satsningar har 

gjorts, till exempel daglig tandborstning i förskolorna som nu 

fortsätter att införas i alla länets kommuner.  

Särskilda insatser görs också för gruppen sköra äldre. Under 

året har Folktandvårdens mobila klinik placerats så att äldre har 

kunnat behandlas i sin närmiljö. Ett projekt med daglig flour-

sköljning på äldreboenden har också genomförts under året 

och all omsorgspersonal i länets kommuner erbjuds regelbun-

det utbildning om god munhälsa.

 Folktandvården har under året haft ett samarbete med Stu-

diefrämjandet i Kalmar för att öka kunskaperna om tandhälsa 

för asylsökande. Kliniker och asylsamordnare samverkar också 

med SFI-undervisningen för att informera om tandhälsa, dessa 

insatser har varit framgångsrika och kommer nu att ske i hela 

länet under 2019. Ett pilotprojekt har genomförts med tobaks-

avvänjning vid HVB-hem.

Hälsa och kultur

Samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård och omsorg har 

utvecklats genom projektet Hälsa & Kultur. Många olika kul-
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turella uttryck och metoder har prövats och en rad exempel 

visar hur kultur berikar människors liv och främjar hälsa. Erfaren-

heterna från Hälsa & Kultur-projektet sprids nu till övriga delar 

av organisationen. I samverkan med kommunerna utvecklas 

kulturens roll som komplement i rehabilitering av sjukskrivna 

och för att stärka äldres hälsa. Utveckling pågår på livsstilsmot-

tagningarna genom spridning av bland annat kultur på recept, 

viktnedgång inför operation samt tobaksavvänjning.

Missbruk och beroende 

Vid psykisk ohälsa är risken för missbruk eller beroende förhöjd 

och risken är högre att utveckla psykisk ohälsa till följd av miss-

bruk eller beroende. Personer med missbruk eller beroende 

och samtidig psykisk ohälsa har ofta även fysiska sjukdomar. 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har gemensamt an-

svar vilket innebär krav på samordning. Under året har den 

samordnande gruppen för missbruk och beroende påbörjat 

ett arbete med en överenskommelse mellan region och kom-

mun för personer med riskbruk, missbruk och beroende. Ar-

bete pågår för att ta fram praktiska anvisningar som stöd till 

verksamheterna.

 Inom ramen för den sammanhållna kunskapsstyrningen pla-

neras ett nationellt Vård- och insatsprogram för missbruk och 

beroende. Arbetet utgår från nationella riktlinjer. Genom syd-

östra sjukvårdsregionen kommer arbetet kopplas till pågående 

utvecklingsarbete.

 Inom primärvårdens certifierade livsstilsmottagningar pågår 

utbildningar för att kunna använda MET, Motivational Exhan-

cement Therapy som innebär motivationshöjande behandling 

vid alkoholproblem.

Tillbaka till arbete efter sjukdom

Invånare som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samord-

nade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa 

och kunna återgå i arbete. Under året har arbetet fortsatt för 

tidiga och strukturerade insatser i samband med sjukskrivning 

och rehabilitering.

 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen innefattar flera 

aktörers insatser och samverkan är en viktig del i processen. 

Funktionen rehabiliteringskoordinator är nu integrerad inom 

Region Kalmar län. Rehabiliteringskoordinatorn sätter individen 

i centrum, driver processen framåt och samordnar åtgärder.

 Psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten är de vanli-

gaste orsakerna till sjukskrivning. Dessa tillstånd riskerar att bli 

långvariga och kräver multiprofessionell samverkan. Utveck-

landet av ett nytt förhållnings- och arbetssätt har inletts med 

utgångspunkt i principen om god och nära vård. Syftet är att 

minska ohälsan och stärka individen att ta eget ansvar för sin 

hälsa och sitt välmående. Genom kompentensutveckling och 

gemensam kunskapsgrund ska processen att förbättras.

Utveckling av nära vårdformer

Möjligheten till videomöten mellan vårdpersonal och patient 

har införts genom en egen lösning, där vårdpersonal ansluter 

via vårdsystemet och patienten via 1177:s e-tjänster. På läns-

övergripande sjukhuskliniker har en process påbörjats för att 

möjliggöra för invånarna att boka tid via webben.

 Ett projekt pågår kring tidig vårdplanering samt omvänd 

vårdplanering. Projektet sker i samverkan med kommun, am-

bulans och sjukhus och kommer utvärderas kontinuerligt. Må-

let är att implementera de delar som är värdeskapande till an-

dra hälsocentraler. Projektet Oskar har utvecklat en snabb och 

effektiv kommunikation med så kallade pulsmöten via video 

varje morgon mellan sjukhuset, primärvården och kommuner-

na i mellersta länet. Planering inför utskrivning påbörjas, fast 

kontakt i primärvården bestäms och tid för en samordnad indi-

viduell plan bokas.

 Projektet Hemsjukhuset i Borgholm har inneburit ökade 

möjligheter för äldre att få hembesök av läkare och sjuksköter-

ska från hälsocentralen. Även ambulansen kan efter bedöm-

ning och behandlingar erbjuda hembesök av läkare nästkom-

mande vardag. Detta har inneburit att färre har behövt åka till 

akutmottagningen.

 Virtuella Hemsjukhuset är ett projekt som har pågått sedan 

sommaren 2018 för hjärtsviktpatienter. Patienten tar själv varje 

morgon vissa mätvärden som skickas digitalt till hälsocentra-

len. De kan också ha direktkontakt via distansmöte med sjuk-

sköterskan på hälsocentralen för råd och stöd. Projektet har 

visat mycket goda resultat. 

Jämställd och jämlik hälsa

Region Kalmar län arbetar för att främja hälsa genom hela livet 

hos länets alla invånare. Vård ska ges efter behov och på lika 

villkor för hela befolkningen.

 Kommissionen för jämlik hälsa har haft fokus på barn och 

unga och har under 2018 arbetat med kartläggning och ana-

lys. Arbetet har gjorts i samverkan med Linnéuniversitetet och 

Länsstyrelsen. Dialog har genomförts med kommuner för att 

vidareutveckla jämlikhetsarbetet i kommunerna Hultsfred, Ny-

bro och Högsby genom samverkan med Kronoberg.

 Arbetet med att etablera en familjecentral i länets samtli-

ga kommuner och kommundelar fortsätter. En familjecentral i 

Mönsterås har invigts under året och pågående projekt finns i 

Torsås, Emmaboda och Högsby. Förstudie pågår för ny lokal 

för familjecentralen i Norrliden i Kalmar.

Hälsa för barn och unga 

Ett inriktningsbeslut om en gemensam överenskommelse 

kring barn och ungas hälsa har tagits fram. Länsgemensam 

ledning för socialtjänst och angränsande område hälso- och 

sjukvård i Kalmar län har också tagit beslut om utveckling av 

Under året har arbetet 
fortsatt för tidiga och 
strukturerade insatser i 
samband med sjukskriv-
ning och rehabilitering.
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nare. Som ett led i detta utvecklas det mångåriga arbetet med 

kliniska processer. 

 Resultaten för Region Kalmar län i Socialstyrelsens rapport 

En god vård visar att Kalmar län placerar sig bland de främsta i 

riket. Region Kalmar län placerar sig över snittet i riket när det 

gäller förtroende, kostnader, tillgänglighet, blodsockerkon-

troll vid diabetes, återinskrivningar bland äldre, trycksår och 

läkemedelsbehandling av äldre. Samtidigt finns förbättrings-

områden, bland annat tillgängligheten för utredning och be-

handling inom barn- och ungdomspsykiatrin, rökning och fysisk 

aktivitet vid diabetes, dödlighet i stroke och hjärtinfarkt, åder-

frakturer och bristningar vid förlossning bland förstföderskor.

 För femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till bästa 

sjukhus av branschtidningen Dagens Medicin. Landets sjukhus 

rankas utifrån en rad olika parametrar som till exempel med-

icinsk kvalitet, vårdgaranti, patientenkäter, väntetider på aku-

ten, personalens följsamhet till kläd- och hygienrutiner.  

 Oskarshamns sjukhus topplacering grundar sig framför allt 

på höga resultat när det gäller kvalitetsmått för ortopedin och 

strokevården. Västerviks sjukhus blev trea i rankningen i klassen 

mellanstora sjukhus för 2018.

 Ett utvecklingsprojekt har varit arbetet med lokal tillämpning 

av det Nationella kliniska kunskapsstödet för primärvård. I det-

ta arbete har primärvård och specialiserad vård i samverkan 

skapat tydliga överenskommelser inom cirka 360 olika sjuk-

domsområden. Från hösten 2018 är det kliniska kunskapsstö-

det publicerat med beskrivning av lokal samverkan i regionen 

och är från 2019 kopplat till hälsovalsuppdraget.

Under året har flera olika större utredningar genomförts, band 

annat har en strategi för utveckling av molekylärgenetisk diag-

nostik tagits fram.

Gemensam utveckling i sjukvårdsregionen

Region Kalmar län samverkar med Region Jönköpings län och 

Region Östergötland för att säkra god och jämlik vård för invå-

narna i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Samverkan har stärkts på flera områden under 2018. Eta-

bleringen av ett nationellt gemensamt system för kunskaps-

styrning har gjort att flera utvecklingsinsatser inom hälso- och 

sjukvårdsområdet har gjorts gemensamt. Till exempel pågår 

pilotverksamhet för ordnat införande av medicinsk teknik, flera 

gemensamma projekt på e-hälsoområdet, förberedelsearbete 

för organiserad PSA-provtagning och screening för tjock- och 

ändtarmscancer. 

 Samverkansnämnden har under året beslutat om en fördjup-

ning i fokusområden med syfte att skapa förutsättningar att ta 

nästa steg som sjukvårdssystem och utveckla samverkan även 

utanför hälso- och sjukvårdsområdet samt en gemensam stra-

tegi för Life science.

Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 

Arbetet med att erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 

har fortsatt under året. Vid nationell jämförelse av trycksår hade 

landstinget även under 2018 lägst trycksårsförekomst i landet. 

Målet är att det inte ska uppstå några sjukhusförvärvade tryck-

sår alls och under våren sågs den lägsta förekomsten hittills. 

Vid senaste mätningen i oktober hade 5,6 procent av de inne-

liggande patienterna trycksår, varav 2,9 procent var sjukhusför-

värvade. Andelen kvinnor med sjukhusförvärvade trycksår var 

1,1 procent medan motsvarande siffra för män var 4,8 procent.

Årets nationella mätning av följsamheten till klädregler visade 

ett försämrat resultat, 86,4 procent mot rikets snitt på 93,4 pro-

cent. Däremot är följsamheten till hygienrutinerna bättre än fö-

regående mätning med nära 80 procent. Samma siffra för riket 

var 77,9 procent. Jämfört med trenden för tidigare år är detta 

ett sämre resultat, siffran har tidigare legat över 90 procent. 

 Förskrivningen av antibiotika fortsatte att minska från 309 

(2017) till 289 recept per 1000 invånare (2018). Minskningen 

motsvarar sex procent och är den största bland Sveriges lands-

ting och regioner. Antalet antibiotikarecept förskrivna inom 

Hälsoval inklusive jourcentraler uppvisar en stadig minskning 

över tid. Antalet recept från slutenvården ligger på en stabil 

nivå. Inom tandvården ses en minskning av antalet antibiotika-

recept.

Läkemedel

Arbetssättet med farmaceuter som sköter om läkemedelsför-

råden har utökats under året, främst på länssjukhuset. Vid årets 

utgång använder så gott som alla vårdavdelningar på de tre 

sjukhusen tjänsten. Implementering av de kvarvarande plane-

ras under 2019. Som ett led i att motverka svinn av narkotika 

har insatser gjorts för att identifiera risker och säkra arbetssätt. 

Länssjukhuset har anammat modellen liksom Oskarshamns 

sjukhus. Arbetet har resulterat i ett försök med avdelnings-

bundna läkemedelsautomater för narkotika på två avdelningar 

på Västerviks sjukhus. Utvärdering planeras i februari 2019.

Tillgänglighet

Arbetet för en köfri vård har fortsatt och tillgängligheten är 

högt prioriterad. Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se 

ökade 2018, vid årsskiftet var 125 000 invånare i Kalmar län 

anslutna vilket innebär en ökning med 23 procent. Att fler an-

vänder 1177.se framgår också av att antalet inloggningar ökar, 

liksom antalet ärenden som hanteras via tjänsten. Under året 

gjordes 837 740 inloggningar, vilket är 59 procent fler än förra 

året. Under en tid har kötiderna till 1177 Vårdguiden på tele-

fon varit långa trots olika åtgärder, som ökad bemanning och 

samverkan med andra landsting och regioner. Samverkan har 

lett till att det att det inte längre är några överbelastade sam-

tal dagtid på vardagar. Samverkan med ett par regioner med 

ungdomsmottagningarna för att säkra en bättre samverkan 

inom respektive kommun i länet. Praktiska anvisningar har ta-

gits fram i dialog och för beslut i början av 2019.

 Under året har samverkan mellan länets skolhälsovård, barn- 

och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan utveck-

lats för att bättre kunna hjälpa familjen till rätt vårdnivå. Det 

finns nu en överenskommelse som innebär att enheterna hjäl-

per familjer till rätt vårdnivå genom direktkontakt med berörd 

enhet. Samverkan sker kring tidiga insatser mellan kommuner 

och region och det har bland annat startats projekt i Kalmar, 

Högsby och Oskarshamns kommun.

 En handlingsplan för arbete med barns rätt enligt Barn-

konventionen är framtagen. Denna innebär bland annat en 

struktur för barns rätt och möjlighet att medverka. Målet är att 

Region Kalmar läns verksamhet ska vara tillgänglig, känd och 

anpassad för barn. För att stärka barnrättsarbetet i Kalmar län 

anordnades en konferens tillsammans med Barnombudsman-

nen, dåvarande Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen 

och Emmaboda och Vimmerby kommun. 

 En strategi och handlingsplan för att motverka könsstymp-

ning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och kvin-

nor har tagits fram under året. 

Kvinnors hälsa

Det långsiktiga arbetet för att förbättra kvinnosjukvården har 

gett resultat. I Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, som Sve-

riges kommuner och landsting (SKL) publicerade i juni, ran-

kas Kalmar län bland de bästa inom området. Uppföljning 

sker regelbundet och en samlad plan för det fortsatta arbe-

tet finns framtagen. Det pågår ett stort antal aktiviteter inom 

statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsa inklusive 

neonatalvård på kvinnoklinikerna, barnklinikerna, rehabilite-

ringsklinikerna samt primärvården. Under året har aktiviteter 

genomförts, såsom utbildningssatsningar, satsningar på digita-

lisering, förbättrings- och utvecklingsarbeten på den egna kli-

niken och i samverkan med andra kliniker samt insatser för att 

öka tillgängligheten inom kvinnosjukvård. En utmaning är att 

stärka och behålla befintlig kompetens i verksamheten, samt 

rekrytera och utbilda ny personal. En långsiktig satsning är att 

vidareutbilda sjuksköterskor till barnmorskor.

 Primärvården arbetar med insatser som främjar kvinnors häl-

sa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden där ohälsotalet 

för kvinnor är fortsatt högt. Målsättningen är en upplevd ökad 

psykisk hälsa och minskad sjukskrivning hos kvinnor. Utbild-

ningsplats för blivande psykologer är en del i satsningen och 

en annan att stärka sjukskrivningsprocessen genom ökat stöd.

Hälsa för äldre 

Hemsjukhuset i Borgholm, Oskar i Oskarshamn och Geriatriskt 

rådgivningsteam är goda exempel på det utvecklingsarbete 

som pågår i länet för att förbättra vården för de personer som 

har ett stort vårdbehov samt behöver stöd och samordning. 

Hemsjukhuset i Borgholm har inneburit att antal äldre som får 

hembesök av läkare på hälsocentralen och sjuksköterska i kom-

munen har ökat betydligt.

 Det geriatriska rådgivningsteamet på akutvårdsavdelningen 

med läkare, sjuksköterska, apotekare, arbetsterapeut och se-

kreterare har varit lyckat. För de som inte behöver vårdas på 

sjukhus sker planering tillsammans med primärvård och kom-

mun så att den äldre tryggt kan åka hem. Även övriga kliniker 

på sjukhuset, primärvård och kommun kan ta kontakt med det 

geriatriska rådgivningsteamet.

 Under 2018 har antalet patienter med en fast vårdkontakt 

och en samordnad individuell plan (SIP) ökat kraftigt. En ge-

mensam planering av vård och omsorg som med fördel görs 

hemma bidrar till en ökad delaktighet både för den äldre och 

dennes närstående. I december skedde en större förändring i 

informationsöverföringssystemet så att det också kan använ-

das när en Samordnad individuell plan (SIP) ska göras hemma.

 Kalmar län ligger bra till när det gäller utskrivningsklara da-

gar, det vill säga antal dagar en patient vårdas på sjukhus efter 

att en läkare bedömt att patienten inte längre behöver sluten-

vård. Även andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 da-

gar fortsätter att minska.

 Under 2018 har utbildning för kommuner och landsting ge-

nomförts inom bland annat palliativ vård, undernäring, äldres 

hälsa och hälsosamtal. Den nationella fallkampanjveckan upp-

märksammades och Sund Smart Stark Senior fortsätter i sam-

arbete med länets kommuner och Smålandsidrotten.

 Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demens-

sjukdom har reviderats utifrån Socialstyrelsens nya Nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Dessa har 

presenterats för medarbetare i landsting och kommuner vid 

två tillfällen.

En god och kunskapsbaserad vård

Ett samlat nationellt system för kunskapsstyrning har etablerats 

för att skapa förutsättningar för en mer kunskapsstyrd och jäm-

lik vård. Systemet omfattar samtliga delar av vården och hela 

vårdkedjan. Läkemedelsfrågorna integreras i den samlade kun-

skapsstyrningen.

 Samverkansstrukturen i Sydöstra sjukvårdsregionen har ut-

vecklats och anpassats till det nationella systemet. Inom Regi-

on Kalmar län pågår också utvecklingsarbete för att dra största 

möjliga nytta av det nationella och regionala arbetet samt för 

att säkra att länets behov påverkar arbetet i stort. Grunden för 

kunskapsstyrningsarbetet är den gemensamma kunskapsor-

ganisationen i Sydöstra sjukvårdsregionen med de regionala 

medicinska programområdena som kärna. Arbete pågår med 

att beskriva roller och stöd för att säkra nyttan för länets invå-
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programmet för cancerrehabilitering är slutförd. Mötesplatser 

för patienter och närstående har erbjudits vid tre tillfällen på 

olika plaster i länet. Patient- och närståendeutbildningen Lära 

sig leva med cancer ska nu spridas till flera platser i länet. Ar-

betet med att skapa både fysiska och digitala mötesplatser för 

cancerpatienter och närstående fortsätter under 2019.

Vård vid psykisk sjukdom

Personer med behov av specialistpsykiatrisk vård ska ha till-

gång till en jämställd jämlik kunskapsbaserad och säker vård 

och omsorg av god kvalitet. Psykiatrin fortsätter att arbeta 

långsiktigt utifrån handlingsplan för mindre tvångsvård för 

vuxna samt för att helt kunna undvika tvångsvård för barn och 

unga. Bland annat genomförs uppföljningssamtal med pa-

tienter i samband med tvångsvård och samtliga patienter som 

tvångsvårdats ska ha en upprättad vårdplan. Samverkan med 

kommuner och andra aktörer har fortsatt genom bland annat 

gemensamma överenskommelser.

 Självvald inläggning ska införas och testas i ett pilotprojekt. 

Metoden främjar samarbetet mellan öppenvård och sluten-

vård, stärker patientens autonomi och minskar risken för in-

läggning på sjukhus. Patienter inom psykiatrisk vård har ofta 

komplexa vårdbehov och därmed behov av fast vårdkontakt. 

Under 2018 har införandet av fast vårdkontakt fortsatt. Arbete 

pågår även med att göra patienter och närstående delaktiga 

i den individuella vårdplanen. Detta arbete sker i samklang 

med det nationella arbetet för individuell vårdplan via plattfor-

men för stöd och behandling. Från och med hösten 2018 finns 

e-tjänsten Journalen tillgänglig inom barn- och ungdomspsy-

kiatrin. Samverkan pågår när det gäller barn och vuxna med 

svårare psykiatrisk problematik inom grupper som nyanlända, 

ensamkommande barn och asylsökande med traumatiska upp-

levelser.

Hållbar utveckling

Miljö och hållbarhet ska vara en integrerad del i all verksamhet. 

Arbetet har fortsatt under året utifrån verksamhetsplanen Miljö 

och hållbar utveckling 2018-2020 som bland annat utgår från 

Agenda 2030 och de globala målen.

 Flera upphandlingar har genomförts där miljö- och håll-

barhetskrav har fått stort utrymme, till exempel anestesi- och 

intensivvård, bröstproteser och operationsprodukter. Samar-

betet kring Giftfri miljö för barn inom Sydöstra sjukvårdsregio-

nen fortgår.  Arbetet för en fossilbränslefri fordonsflotta pågår i 

enlighet med det regionala målet om en fossilbränslefri region 

2030. Huvudinriktningen är biogas och el för verksamhetens 

högre tillgänglighet är påbörjad för att ta del av deras förbätt-

ringsarbeten. Handlingsplanen för förbättrad tillgänglighet 

följs upp månadsvis. Allmäntandvården har under året haft 

köer vilket främst beror på tandläkarvakanser. Under året har 

ett flertal tandläkare anställts och detta ger goda förhoppning-

ar om att öka tillgängligheten på alla kliniker. Tillgängligheten 

för vuxna som har Frisktandvård har ökat och för barn och 

frisktandvårdspatienter är tillgängligheten nära 100 procent. 

Samtliga verksamheter inom specialist- och sjukhustandvården 

omhändertar prioriterade patienter omgående. Inom ramen 

för projektet Reception 2021 har ett delprojekt om digitalise-

ring påbörjats. Projektet innefattar bland annat sms-kallelser 

och e-tjänster via 1177.se. Målet att 80 procent ska erbjudas 

operation eller behandling inom 60 dagar i den specialiserade 

hälso- och sjukvården nås inte, detsamma gäller förstabesök 

inom 60 dagar. För att förbättra tillgängligheten har insatser 

gjorts inom bland annat ögon-, öron-näsa-hals- och smärtverk-

samheten och där har tillgängligheten förbättrats.

 I den specialiserade psykiatriska hälso- och sjukvården når 

80 % målet om första besök inom 60 dagar. Målet första besök 

inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatrin samt tid till för-

djupad utredning och behandling har förbättrats i jämförelse 

med föregående år.  

Ännu bättre cancervård 

En handlingsplan för cancervården fastställdes under året. Från 

och med 2019 går införandet av standardiserade vårdförlopp 

in i förvaltning. Ledtiderna inom de standardiserade vårdför-

loppen (SVF) följer den nationella utvecklingen och har fortsatt 

förbättrats. Den Nationella patientenkäten för patienter som 

utretts inom ett standardiserat vårdförlopp i vårt län visar fort-

satt bra resultat.31 standardiserade vårdförlopp inom cancer är 

i drift och hittills har över 8 600 patienter ingått i något förlopp. 

 Samordningen på lokal och sjukvårdsregional nivå går enligt 

plan och är god mellan sjukhusen i länet och i sjukvårdsregio-

nen. Arbete med att skapa robusthet i varje enskilt vårdförlopp 

samt att validera data har stärkts under året. Sammantaget 

oavsett vårdnivå är den främsta utmaningen de långa ledti-

derna. Sjukvårdsregionen och regionen har stort fokus på att 

nå det nationella målet att 70 procent av alla patienter med 

cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF till år 2020 samt att 80 

procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.  

 Under 2018 har arbetet med cancerrehabilitering intensifie-

rats med stöd av Regionalt Cancercentrum Sydöst. Kontakt-

sjuksköterskor och övriga professioner i länet som arbetar med 

cancerrehabilitering har under året träffats genom olika nätverk 

och internutbildningar. Implementering av det nationella vård-
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tjänstebilar. Energieffektivisering i lokalerna fortsätter och un-

der året har arbetet med att minska vattenförbrukningen tagit 

ny fart genom bland annat informationsinsatser och utbildning 

av verksamhetens miljöombud. Arbete med verksamhetens 

klimatanpassningsplan har fortsatt där underlag för påverkan 

vid olika scenarios har tagits fram. Arbete med riskanalyser för 

kemikalier pågår och antalet CMR-kemikalier har minskat nå-

got i verksamheten.

Det säkra landstinget

Under året flyttades särskild sjukvårdsledning till mer säkra och 

robusta lokaler. Interna revisioner om hot och våld genomför-

des i ett urval av verksamheterna. Planering påbörjades för in-

ternrevision med fokus på tillträde och informationssäkerhet. 

Under hösten genomfördes en övning om en stängning av 

Ölandsbron i samverkan med lokala, regionala och nationella 

aktörer. Inför övningen gjordes en behovsinventering av verk-

samheterna på Öland samt fastlandet. Planering för en total-

försvarsövning 2020 har påbörjats liksom genomförandet av 

en säkerhetsskyddsanalys. När det gäller informationssäkerhet 

har informationsklassningar genomförts i olika sammanhang. 

De incidenter som har inträffat under året har analyserats och 

förebyggande åtgärder har tagits fram. 

Utveckling i hela länet 

Den 1 januari 2019 bildades Region Kalmar län genom en sam-

manslagning av Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet 

i Kalmar län. Under hela 2018 pågick förberedande arbete.  Ge-

nom regionbildningen skapas förutsättningar för politiker på 

regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. 

 En ny regional utvecklingsstrategi togs fram under året som 

ger den övergripande färdriktningen för hur Kalmar län ska 

utvecklas. Många aktörer inom olika sektorer och branscher 

runt om i länet deltog i framtagandet. Fyra prioriterade utveck-

lingsområden är verktygen för att nå strategins målbild Klimat 

att växa i: Delaktighet, hälsa och välbefinnande, God miljö för 

barn och unga, Hållbar samhällsplanering och Stärkt konkur-

renskraft. Till varje utvecklingsområde följer fördjupade planer 

och strategier.

Integration och mångfald  

För att nyanlända snabbare ska få sin utländska läkarlegitima-

tion godkänd har arbetet fortsatt med utbildning i sjukvårds-

svenska vid folkhögskolorna och språkpraktik inom hälso- och 

sjukvården. Flera olika verksamheter har varit involverade vilket 

bidragit till att satsningen varit väldigt framgångsrik. 

 Vid årsskiftet hade 16 läkare genomfört sin provtjänstgöring. 

Fyra har gått vidare till ST-tjänstgöring varav två har fått sin spe-

cialistlegitimation klar. Första sjuksköterskan som genomfört 

utbildning i sjukvårdssvenska har slutfört sin utbildning efter 

sin språkpraktik. Sedan satsningen startade har ett 80-tal nyan-

lända med utländsk sjukvårdsutbildning deltagit. Tillsammans 

med Region Kronoberg och Region Blekinge har en förbere-

dande kurs anordnats för de läkare som ska skriva medicinska 

kunskapsprov.

En kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafikstrategi 2050 tillsammans med trafikförsörjnings-

programmet utgör den strategiska planen för länet. Dessa 

två är nära knutna till den regionala transportplanen och den 

regionala utvecklingsstrategin för att skapa bred samsyn och 

gemensamma mål för länet.

 En väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för utveckling av 

geografiska områden. Självfinansieringsgraden har de senaste 

åren legat runt 42-43 procent men har det senaste året stigit 

till 45 procent. Arbetet med att höja självfinansieringsgraden 

är beroende av långsiktiga åtgärder inom trafikutveckling och 

trafikstyrning, biljett- och betalsystem kombinerat med aktiv 

marknadsföring. Det nya busstrafikavtalet tillsammans med 

utveckling av stödsystem för trafikplaneringen kommer att ge 

bättre förutsättningar för uppföljning av trafikkostnaderna vil-

ket i sin tur leder till ökad självfinansieringsgrad. Samtliga kom-

muner i länet är från hösten 2018 anslutna till Trafikavtalet från 

2017 för sin skolskjutstrafik vilket påverkar självfinansieringsgra-

den positivt då skolskjutstrafiken helt finansieras av kommunala 

medel. Punktligheten i stadstrafiken i Kalmar fortsätter att öka 

och når målvärdet för året. Punktligheten för övrig busstrafik 

har en förbättrad punktlighet, men har påverkats av trafikstör-

ningar vid vägarbeten runt om i länet.

 Kalmar länstrafik har en fastställd plan för hur länets kollekti-

va transporter ska kunna bli fossilbränslefria till år 2020. Arbetet 

följer plan och innebär en bedömd minskning av utsläppen 

från vägtrafiken med 30 procent per år.

 Målet att alla fordon är tillgänglighetsanpassade är nu upp-

fyllt i samband med de nya trafikavtalen.

 Ett projekt pågår för att ta fram framtida biljett- och betallös-

ningar. Med digitalisering av alltfler tjänster efterfrågar kunden 

oftare sömlös betalning för till exempel kollektivtrafikresor. Fle-

ra upphandlingar är genomförda och flera funktioner kommer 

att implementeras under 2019. Projektet drivs tillsammans med 

Kronoberg, Jönköping och Halland.

 En utredning om trafik- och pristaxor har genomförts med 

två syften: prisdifferentiering i syfte att sprida ut resor i rus-

ningstrafik och att få fler så kallade sällanresenärer att åka mer 

frekvent. Den enklare betal- och köpmodellen för mobilbiljet-

ter är i princip klar att lanseras under 2019. Seniorkort som in-

förts som test har fallit väl ut och permanentas från och med 

årsskiftet 2019.

 Ett arbete har påbörjats under året inom Regionsamverkan 

Sydsverige för att tillsammans upphandla nya tågfordon som 

ersättning för befintlig flotta, samt planera för utökning av tra-

fiken inom Krösatåg och Kustpilentrafiken.

 En ny upphandling av serviceresor och närtrafik inleddes un-

der 2018 med beräknad trafikstart i januari 2020.

Kultur för utveckling och livskvalitet

En välutbyggd kulturverksamhet kan ge livskvalitet och gör re-

gionen attraktiv att bo och leva i. Region Kalmar län ansvarar 

för stödet till kultur, folkbildning och föreningsliv och arbetar 

för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad  

kultur. Beslut om kulturplan för 2018-2021 har fattats under 

våren 2018. Den regionala kulturplanen är en beskrivning av 

de prioriteringar som görs inom de regionala kulturverksam-

heterna. Planen beskriver prioriteringarna i förhållande till de 

nationella kulturpolitiska målen och prioriteringar för regional 

utveckling på kulturområdet. Den regionala kulturplanen har 

utarbetats i samverkan med länets kommuner, professionella 

kulturliv och det civila samhället. Kulturplanen ger möjlighet till 

att teckna överenskommelser för kultur till alla i hela länet.

 Planeringen för nya lokaler för Byteatern Kalmar Länsteater 

fortskrider parallellt med planeringen för det utökade uppdra-

get. Enligt planen ska lokalerna vara klara i mars 2019.

Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta 

fram en handlingsplan för att stärka och tillgängliggöra arkiven.

Höjd utbildningsnivå

Folkhögskolorna har under 2018 haft fokus på insatser som 

motiverar fler att studera, så att bildnings- och utbildningsni-

vån höjs i länet. Behovet av allmänna kurser är fortsatt stort och 

många länsbor är beroende av behörighet för högre studier.  

 Därför har antalet platser till allmänna kurser prioriterats. Re-

sultaten för året visar att fler än tidigare studerar på grundsko-

lenivå.

 Fortbildningsinsatser har prioriterats för att fler lärare ska ut-

bildas i fortbildningens idé och pedagogik. Folkhögskolorna 

har tillsammans en stor bredd när det gäller estetiska utbild-

ningar som förberedelse för högre studier.

 Samtliga folkhögskolor erbjuder studiemotiverande folk-

högskolekurser för deltagare som saknar gymnasiekompetens 

och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedling-

en anvisar deltagare till dessa kurser. Folkhögskolorna erbjuder 

även yrkesutbildningar med tydlig samverkan med arbetslivet 

där utbildningarna i mycket hög grad leder till arbete.

 Folkhögskolornas yrkesutbildningar och YH-utbildningar le-

der i mycket hög grad till arbete. Sex månader efter avslutad 

yrkesutbildning görs en uppföljning av hur stor andel elever 

som är i sysselsättning och om arbetet ligger inom utbildnings-

området. Vid senaste mätningen var 92 procent i arbete, för 

medicinska sekreterare och behandlingspedagoger var resul-

tatet 100 procent. Andelen studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser har minskat 

2018. Den första kursen i ”Företagsam framtid” med inriktning 

på företagande som drivs med projektmedel från Europeis-

ka Socialfonden har avslutats och en ny påbörjades i augusti. 

Under hösten utvärderades projektet och erfarenheterna im-

plementerades i skolans kurser och spreds till övriga folkhög-

skolor. För att stärka folkbildningen i Kalmar län ges stöd till 

studieförbund. Syftet med regionalt stöd till studieförbunden 

är att stärka invånarnas möjligheter till bildning och kultur.

Ett starkt innovationsklimat

Ett starkt innovationsklimat skapar förutsättningar för fler jobb 

och ett samhälle med livskvalitet och tillväxt. Under året fort-

satte arbetet med regionens innovationsagenda som utvecklar 

innovationssystemet inom den offentliga sektorn. Arbetet med 

att bygga och underhålla innovationsslussen och innovations-

rådet fortsätter. Innovationsslussen är till för de medarbetare 

som har innovativa lösningar som kan generera en produkt 

tjänst eller företag. Den är även till för de företag i regionen 

som vill testa sin produkt eller tjänst i en verklig miljö. Ett inn-

ovationsnätverk för samtliga innovationsaktörsrepresentanter i 

länet har upprättats. Utvecklingen av den akademiska miljön 

och den kliniska forskningen är en viktig strategisk faktor. Un-

der hösten har de nya lokalerna för läkarprogrammet på Läns-

sjukhuset i Kalmar invigts. Från och med januari 2019 kommer 

studenter från den decentraliserade läkarutbildningen via Lin-

köpings universitet att vara placerade i Kalmar.

Forskning och utveckling

Klinisk forskning förbättrar möjligheterna att ge en god häl-

so- och sjukvård och medverkar till att nya vetenskapliga rön 

tas fram och tillämpas till nytta för patienten. Under året har 

arbetet fortsatt med att implementera den handlingsplan för 

forskning som antogs 2017. Beslut har bland annat fattats om 

att inrätta kvalitets/kombinationstjänster för disputerade med-

arbetare som därmed kan kombinera kliniskt arbete med kvali-

tetsarbete och egen forskning. 

 Under året har såväl en regional life science-strategi samt 

en universitetsssjukvårdsstrategi tagits fram. Life sciences-tra-

tegin är gemensam med hela Sydöstra sjukvårdsregionen och 

summerar styrkeområden och vägar framåt. Universitetsssjuk-

vårdsstrategin har tagits fram tillsammans med Linköpings Uni-

versitet, Region Östergötland och Region Jönköpings län. Den 

lyfter bland annat vikten av universitetssjukvårdsenheter och 

vikten av gemensamma journalsystem.

 Månatliga forskningsseminarier för doktorander och dis-

puterade medarbetare har genomförts under året, liksom ett 

längre seminarium kring Etikprövning och GDPR. Vårdpersonal 

och allmänhet har välkomnats till temaseminarium kring akuta 

hjärtsjukdomar n
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Verksamhetstal 

Somatisk vård                                                                                                  Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Länssjukhuset i Kalmar     

Läkarbesök 152 600 154 793 2 193 1,4%

Sjukvårdande behandling 244 678 249 611 4 933 2,0%

Oskarshamns sjukhus     

Läkarbesök 26 073 28 101 2 028 7,8%

Sjukvårdande behandling 9 204 9 129 -75 -0,8%

Västerviks sjukhus     

Läkarbesök 89 985 90 774 789 0,9%

Sjukvårdande behandling 167 566 154 294 -13 272 -7,9%

Totalt 690 106 686 702 -3 404 -0,5%

varav kvinnor 395 403 395 942 539 0,1%

varav män 294 703 290 760 -3 943 -1,3%

varav nybesök  125 369 125 688 319 0,3%

varav distanskontakter 19 034 20 632 1 598 8,4%

Specialistpsykiatrisk vård                                                                                  Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Allmänpsykiatri vuxna     

Läkarbesök 23 052 24 406 1 354 5,9%

 Sjukvårdande behandling 72 013 67 910 -4 103 -5,7%

BUP/Ätstörningsenhet     

Läkarbesök 4 117 4 306 189 4,6%

Sjukvårdande behandling 20 051 19 563 -488 -2,4%

Rättspsykiatri     

Läkarbesök 35 29 -6 -17,1%

Sjukvårdande behandling 412 363 -49 -11,9%

Totalt 119 680 116 577 -3 103 -2,6%

   

varav kvinnor 68 811 69 565 754 1,1%

varav män 50 869 47 012 -3 857 -7,6%

varav nybesök  2 999 3 208 209 7,0%

varav distanskontakter 3 366 3 834 468 13,9%

Primärvård                                                                                               Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Landstingets enheter     

Läkarbesök 290 097 286 854 -3 243 -1,1%

Sjukvårdande behandling 242 326 245 021 2 695 1,1%

Privata enheter     

Läkarbesök 75 035 82 006 6971 9,3%

Sjukvårdande behandling 25 118 28 634 3516 14,0%

Totalt 632 576 642 515 9 939 1,6%

   

varav kvinnor 346 115 350 394 4 279 1,2%

varav män 286 461 292 120 5 659 2,0%

varav nybesök 203 509 199 538 -3 971 -2,0%

varav distanskontakter 24 947 30 424 5 477 22,0%

Medelvårdtid, i dagar                                                                                              Förändring

Somatisk vård Sjukhus 2017 2018  Procent

Kalmar 3,8 3,6  -3,9%

Oskarshamn 4,2 3,8  -8,5%

Västervik 3,2 3,3  0,3%

Totalt 3,7 3,5   -5,4%

Specialistpsykiatrisk vård      

Verksamhetsområde*     

Allmänpsykiatri vuxna 9,4 8,6  -8,0%

BUP/Ätstörningsenhet 5,4 5,8  7,0%

Rättspsykiatri 105,2 42,9  -59,2%

Totalt 11,6 9,4   -19,0%

* Medelvårdtiden kan variera kraftigt då enstaka patienter vårdas under en längre tid
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Högspecialiserad vård | Enligt avtal med Region Östergötland                                                Förändring

Antal patienter 2017 2018 Antal Procent

Slutenvård 1 843 1 774 -69 -3,7%

Läkarbesök öppenvård 3 984 3 810 -174 -4,4%

Totalt 5 827 5 584 -243 -4,2%

Högspecialiserad vård | Vård utanför avtal med Region Östergötland                                     Förändring

Antal patienter 2017 2018 Antal Procent

Slutenvård 697 797 100 14,3%

Läkarbesök öppenvård 889 900 11 1,2%

Totalt 1 586 1 697 111 7,0%

Tandvård                                                                                                 Förändring

Antal behandlade patienter, Folktandvård 2017 2018 Antal Procent

Patienter med Landstingsstöd 6 313 6 421 108 1,7%

Patienter i åldern 3-22 år 25 271 27 118 1 847 7,3%

Patienter behandlade inom specialist- och sjukhustandvården 11 548 11 735 187 1,6%

Totalt 43 132 45 274 2 142 5,0 %

                                                                                                                Förändring

Antal behandlade patienter, Privat tandvård  2017 2018 Antal Procent

Patienter med Landstingsstöd 1 025 956 -69 -6,7%

Patienter i åldern 3-22 år 4 159 2 386 -1 773 -42,6% 
 

Folkhögskolor - kursveckor                           Antal veckor                Antal veckor uttryckt i                  Förändring
                                                                                                                helårsstuderande

 2017      2018 2017 2018 Antal Procent

Folkhögskolekurser inkl. uppdrag 29 425 29 262 841 836 -5 -0,6%

Yrkeshögskoleutbildningar 2 996 2 742 86 78 -8 -9,3%

Totalt 32 421 32 004 927 914    

Kollektivtrafik – antal resor                                                                  Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Totalt antal resor 10 300 000 10 916 000  616 000 6 %

    

Färdtjänst och sjukresor                                                                                 Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Totalt antal resor färdtjänst 275 524 277 211 1 687 0,6% 

Totalt antal resor ersatta som sjukresor 296 903 299 266 2 363 0,8% 

 

Färdmedel vid sjukresa      

Upphandlade fordon 138 659 141 429 2 770 2,0% 

Egen bil 48 618 44 260 -4 358 -9,0% 

Buss 108 843 112 805 3 962 3,6% 

Tåg 752 715 -37 -4,9% 

Flyg 31 57 26 83,9%

Andel tobaksfria elever i högstadiet 

(åk 7-9)

Andel invånare i länet som använder 

tobak dagligen

Andel invånare med fysisk aktivitet 150 

min/vecka

Andel kariesfria 19-åringar

Antal fallskador äldre (per 100 000 inv. 

80 år och äldre som vårdats på sjukhus.)

(målvärdet justerat då det tidigare 

avsåg 65 år och äldre)

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Folktandvården

Folkhälso-

myndigheten

Folkhälso-

myndigheten

Folktandvården

Kolada 

Strategi för hälsa 

83 %

21 %

 (K 13 % M 29 %)

Definitionen har
 ändrats, därav 
inga jämförbara 
resultat bakåt

36 %

(K 37 % M 34 %)

5 260

fallskador

86 %

20 %

 (K 12 % M 28 %)

Definitionen har
 ändrats, därav 
inga jämförbara 
resultat bakåt

35 %

(K 31 % M 33 %)

5 462

fallskador

100 %

10 %

80 %

40 %

6000

fallskador

86 %

(K 86,8 % M 85,4 %)

19 %

 (K 13 % M 25 %)

58 %

(K 58 % M 57 %)

37 %

(K 38 % M 35 %)

5 460

fallskador

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna

641



31R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 8

Antal antibiotikarecept (per 1000 

invånare)

Relativ femårsöverlevnad vid cancer-

sjukdom

Överlevnad efter hjärtinfarkt

Andel trycksår – sjukhusförvärvade

Vårdrelaterade infektioner

Äldresjukvård - oplanerade återinlägg-

ningar inom 30 dagar

Tillgänglighet – 1177-samtal som 

besvaras inom 9 minuter

Kontakt med primärvården samma dag

Tid till läkarbesök inom 5 dagar i 

primärvården

Förstabesök i den specialiserade hälso- 

och sjukvården inom 60 dagar (psykiatri 

och hälso- och sjukvård)

Operation/behandling inom 60 dagar 

i den specialiserade hälso-och sjuk-

vården

Andel patienter med total vistelsetid 

under 4 timmar på akutmottagningar

Förstabesök inom 30 dagar till barn- 

och ungdomspsykiatrin

Fördjupad utredning/ behandling inom 

30 dagar vid barn- och ungdoms-

psykiatrin

Mått                                                           Målvärde 2018        Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Folkhälso-

myndigheten

Cancerregistret, 

Socialstyrelsen

Patientregistret och 

dödsorsaksregistret, 

Socialstyrelsen

Punktprevalens-

mätning 2 ggr per år

Landstingets 

infektionsverktyg

Landstingets journal-

system, Cosmic

Primärvårdsförvalt-

ningens statistik

Statistik från hälsoval

Statistik från hälsoval

Vantetider.se

Vantetider.se

Uppgifter registreras 

i akutliggaren i sam-

band med besök på 

akutmottagning

Vantetider.se

Vantetider.se

 

309 recept

55,0 %

(2007-2011)

(K 57,4  % M 52,6 %)

71,6 %

(2012-2014)

(K 74,3 % M 70,4 %)

3,8 %

(K 3,6 % M 3,9 %)

4,99 %

12,9  %

48 %

97 %

78 %

71 %

74 %

81 %

89 %

55 %

313 recept

50,5%

(2002-2006)

(K 52,4  % M 48,6 %)

72,1 %

(2008-2011)

(K 73,7 % M 70,8  %)

 

3,2 %

(K 3 % M 3,4 %)

5,38 %

12,4 %

66 %

97 %

80 %

78 %

79 %

82 %

         

94 %

86 %

250 recept

65 %
Målvärdet justerat 
då måttet ändrats 

nationellt

75 %

0 %

5 %

9  %

95 %

100 %

100 %

80 %

80 %

80 %

90 %

80 %

289 recept

58,1 %

(2012-2016)

(K 60,1 % M 56.2 %)

72,7 %

(2015-2017)

(K 75,2 % M 71,4 %)

2,2  %

(K 1,4 % M 3,1 %)

*

12,8 %

31 %

95 %

80 %

75 %

71 %

80 %

71 %

61 %

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna

*Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2018 på grund av uppgradering Cosmic R81
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En attraktiv, utvecklande  
och hälsofrämjande  
arbetsplats
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 

erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Ar-

betsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och håll-

bart arbetsliv med engagerade medarbetare.

Andel vuxna som får kallelse till all-

mäntandvården i tid (med maximalt 6 

månaders försening)

Busstrafiken ska hålla tidtabellen med 

maximalt 3 minuters avvikelse

Andel av befolkningen som reser med 

kollektivtrafik minst en gång per månad

Mängden koldioxidutsläpp inom 

landstinget

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad

Andel studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas allmänna 

kurser

Antal besök inom regionalt kulturutbud

Antal besök av barn och unga (0-18 år) 

inom regionalt kulturutbud

Mått                                                           Målvärde 2018        Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Folktandvården

Hogias 

trafikledningssystem

KLT (Kolbar)

Klimatbokslut som 

följer Green House 

Gas (GHG) Protocol 

Standard (global stan-

dard för koldioxid-

beräkningar)

Landstingets 

ekonomisystem

Inrapportering 

från respektive 

folkhögskolas 

administration

Kulturdatabasen

Kulturdatabasen

 

86 %

77 %

27 %

(K 29 % M 20 %)

14 959 ton

43 %

67 %

234 215

66 728

-

76 %

30 %

(K 29 % M 30 %)

13 975 ton

43 %

69 %

228 325

75 177

90 %

80 %

40 %

10 000 ton

50 %

75 %

300 000

100 000

85 %

77 %

27 %

(K 29 % M 26 %)

Resultat för 

2018 kommer i maj.

45 %

62 %

Resultat för 

2018 kommer i maj.

Resultat för 

2018 kommer i maj.

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna
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En attraktiv, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplats

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Den senaste genomförda medarbetarskaps- och säkerhetsen-

käten visar på stolta och engagerade medarbetare med högt 

ställda mål. Enligt medarbetarna är Landstinget i Kalmar län en 

attraktiv arbetsgivare. 

Antalet anställda har ökat i jämförelse med samma period 

förra året. Ur ett nationellt perspektiv är medarbetarengage-

manget högt och ett fortsatt fokus ligger på friska arbetsplat-

ser med lägre sjukfrånvaro. Flera satsningar som till exempel 

introduktionsår för sjuksköterskor har gjorts för en mer hållbar 

kompetensförsörjning och oberoende av bemanningsföretag. 

Chef- och ledar-skapet är en viktig förutsättning för att Lands-

tinget i Kalmar län ska utvecklas och effektiviseras. Med ett ut-

vecklande och tydligt chefskap skapas förutsättningar för goda 

verksamhetsresultat och utbildningsinsatser och erfarenhetsut-

byten pågår kontinuerligt.

Strategisk personal- och kompetensförsörjning

God bemanning med rätt kompetens är en förutsättning för 

att kunna bedriva en bra verksamhet och personal- och kom-

petensförsörjning är ett fortsatt prioriterat område. Arbetet 

fortsätter med åtgärder från personal- och kompetenförsörj-

ningsstrategin. Strategins nio områden har omsatts i praktiken, 

till exempel genom ett nytt synsätt kring rekryteringsinsatser.  

 Ett IT-stöd för personal- och kompetensförsörjning har in-

förts. Utmaningen är, liksom för andra landsting och regioner, 

att attrahera, rekrytera och behålla kompetens.

 Arbetet med att få fler lärandeenheter och utbildningsav-

delningar för studenter pågår och inom flera förvaltningar har 

praktikplatser för gymnasieelever anordnats. Vård- och om-

sorgscolleges arbete med att skapa en enhetlig utbildning 

för undersköterskor är en viktig del i den framtida personal-

försörjningen. Åtgärder som rekrytering av nyanlända, start av 

läkarutbildningen och stärka handledningen görs på både kort 

och lång sikt för att minska beroendet av bemanningsbolag. In-

satserna kopplar både till den särskilt tidsatta handlingsplanen 

och till den nationella strategin. Målet är att minska kostnader-

na och vara oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 

2019. Under året har kostnaderna ökat inom framför allt häl-

so- och sjukvårdsförvaltningen. Rekryteringsläget är ansträngt 

inom vissa verksamheter, inte minst beroende på den pågåen-

de generationsväxlingen med många pensionsavgångar. 

Attrahera och rekrytera medarbetare

För att rekrytera och behålla svårrekryterade personalgrupper 

görs åtgärder utefter den gemensamma personal- och kom-

petensförsörjningsstrategin. Ett exempel är en gemensam 

satsning på PTP-psykologer. En nyckelfaktor kommer att vara 

utvecklad samverkan med olika lärosäten och besök på flera 

utbildningsmässor har gjorts under året. Psykiatrin och primär-

vården har arbetat med utlandsrekryteringar av bland annat 

läkare och sjuksköterskor. För att stärka arbetsgivarvarumärket 

har till exempel rekryteringsfilmer för grundskoleelever tagits 

fram som kommer att lanseras under 2019.  

 En avsiktsförklaring kring gemensamma och långsiktiga mål 

för att klara en framtida personal- och kompetensförsörjning 

har gjorts med Vårdförbundet. Ett introduktionsår med utbild-

ningsinsatser, reflektionstid och mentorstöd har även startat för 

grupper som paramedicin och HR. 

 Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som utbildar sig 

till specialistsjuksköterska pågår enligt plan. Under året beräk-

nas drygt 70 sjuksköterskor ha utbildats inom ramen för detta. 

Inom psykiatriförvaltningen har utlandsrekrytering av läkare 

börjat ge resultat och samarbetet med Linnéuniversitetet för 

att utveckla lärandeenheter har varit uppskattat.

Utveckla och behålla medarbetare

Medarbetardagar, utbildningar och olika chefsforum med syfte 

att stärka medarbetar- och chefskapet har genomförts under 

året. Den nya Kompetensportalen samlar numera utbildningar 

på ett mer överskådligt vis. Lagutveckling med interna handle-

dare fortsätter.

 Arbetet med att erbjuda rätt till heltid inom 6 månader från 

det att medarbetarens ansökan inkommit har fortsatt. En fort-

sättning med breddinförande av erbjudandet till hela organi-

sationen är gjord från årsskiftet och är permanentad. Andelen 

medarbetare med heltid på grundtjänst har ökat från 82,5 pro-

cent till 85 procent.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och 

delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med enga-

gerade medarbetare.

Ett stärkt ledarskap

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig förutsätt-

ning för att organisationen ska utvecklas och effektiviseras. För 

att säkerställa tillgången på chefer fortsätter det systematiska 

och långsiktiga arbetet med chefsförsörjning. 

 Ett sjätte chefstraineeprogram har avslutats. Programmet 

bygger bland annat på en gemensam ledarfilosofi och värde-

grund. Satsning på utvecklingsinsatser för chefer som Chefs-

dagar, Gröna kortet och Utvecklande ledarskap har fortsatt. I 

programmet Utvecklande ledarskap har drygt 300 chefer nu 

deltagit. En arbetsgrupp har tillsammans med en fokusgrupp 

med chefer sett över förutsättningar för chef- och ledarskapet. 

Även en översyn av chefsriktlinjen har gjord med riktvärdet 

högst 35 medarbetare per chef. Inom några förvaltningar har 

ett arbetsplatsnära stöd och utbildning med inriktning mot 

praktiskt ledarskap inom HR-området startat.

En hälsofrämjande arbetsplats

Det strategiska hälsofrämjande arbetet handlar om att tillvara-

ta och stärka de möjligheter som finns i arbetsmiljön. Samver-

kan med Arbetsmiljö och hälsa, tidigare Landstingshälsan, och 

fackliga parter är viktig för att främja hälsa. Arbetet syftar till att 

hitta friskfaktorer och främja en god arbetsmiljö för att mot-

verka sjukskrivningar. Arbetsmiljö och hälsa arbetade under 

2018 efter en ny uppdragsbeskrivning som partsgemensamt 

tagits fram. Sjukfrånvaron minskade under året från 5,4 procent 

2017 till 5,3 procent 2018. Kvinnornas sjukfrånvaro steg från 5,9 

procent till 6,0 procent, männens sjönk från 3,5 procent till 2,8 

procent. Arbetet med handlingsplanen för friskare och hälso-

sammare arbetsplatser med målet att minska sjukfrånvaron har 

fortsatt med bland annat försäkringsutbildning, revidering av 

arbetsmiljöutbildning och uppföljning av företagshälsovården 

Arbetsmiljö och hälsas uppdrag. 

 Uppföljningsarbetet med Medarbetarskaps- och säkerhet-

senkäten har fortsatt med att genomföra insatser från framtag-

na handlingsplaner. Planering inför en ny enkät 2019 har påbör-

jats. Inom några förvaltningar har ett utvecklingsarbete för att 

nå riktvärdet med högst 35 medarbetare/chef startat.

Arbetsmiljöutbildningar för samverkansråd har genomförts vid 

fyra tillfällen under året tillsammans med fackliga företrädare n
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God ekonomisk 
hushållning

 Landstinget i Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. 

Den verksamhet som Landstinget i Kalmar län bedriver ska vara ekonomiskt 

ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med lägsta 

möjliga resursinsats.

Medarbetare som i medarbetarenkä-

ten uttrycker stolthet över att arbeta i 

Landstinget i Kalmar län

Sjukfrånvaron inom landstingets alla 

verksamheter

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME)- Motivation, ledarskap och 

styrning

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Landstingets 

medarbetarenkät

Landstingets 

personal- och löne-

administrativa system

Landstingets

 medarbetarenkät

81 %

5,4 %

(K 6 % M 3,4 %)

79

Ingen mätning 2016

5,4 %

(K 6 % M 3,4 %)

Ingen mätning 2016

75 %

4,2 %

80

(indexvärde)

Ingen mätning 2018

5,3 %

(K 6,0 % M 2,8 %)

Ingen mätning 2018 

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna

        

Sjukfrånvaro i procent 2014  2015 2016  2017 2018     

Ackumulerad sjukfrånvaro 4,42  5,01 5,44  5,40 5,30

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 0,93  1,51 1,69  1,76 1,04

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 2,63  2,95 3,36  3,31 3,34

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,49  1,71 1,69  1,75 1,79

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,37  2,58 2,67  2,63 2,67

      

         

         

Sjukfrånvaro  |  %   Kvinnor      Män    Samtliga

  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

0-29 år  3,92 3,88 5,06 4,24 4,35 2,21 2,65 2,67 2,87 2,76 3,54 3,58 4,52 3,93 3,96

30-49 år  4,78 5,33 5,47 5,72 5,85 2,26 2,39 2,35 2,35 2,54 4,17 4,62 4,71 4,91 5,06

50-  5,41 6,06 6,78 6,58 6,62 2,65 4,26 4,70 4,98 3,16 4,83 5,69 6,35 6,25 5,90

Samtliga  5,00 5,53 6,04 5,94 6,02 2,43 3,22 3,38 3,50 2,82 4,42 5,01 5,44 5,40 5,30

Sjukfrånvaro  |  medarbetare

645



38 39R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 8 R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 8

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning uppnås genom att verksamheten 

bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med 

en stabil finansiering som grund. En stark och uthållig ekonomi 

är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge invånarna 

en god hälso- och sjukvård och övrig service. En av hörnpelar-

na i en stark och uthållig ekonomi är att kostnadsutvecklingen 

är under kontroll och att det varje år genereras tillräckligt stora 

överskott för att Region Kalmar län ska klara framtida investe-

ringar och pensionsåtagande. För att säkra god hushållning ur 

ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås. 

Respektive års resultat ska uppgå till minst två procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 2 

procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på 151 

Mkr. Resultatet för 2018 är negativt med 95 Mkr, och innebär att 

det finansiella målet inte uppnås. Den genomsnittliga resultat-

nivån för den senaste femårsperioden är 1,1 procent.

Investeringarna ska finansieras med egna medel

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett re-

sultat som tillsammans med avskrivningar täcker årets inves-

teringar, nyckeltalet som används benämns självfinansierings-

grad. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent eller 

mer innebär det att samtliga investeringar har kunnat skatte-

finansieras och Region Kalmar län har inte behövt använda 

likvida medel. För 2018 uppnås en självfinansieringsgrad på 

29 procent vilket innebär att målet om självfinansiering inte 

uppfylls. Självfinansieringsgraden följs upp årligen men det är 

viktigt att se till utfallet över en längre tid. Under senaste femår-

speriod uppgår självfinansieringsgraden till 95 procent.

Omvärldsanalys

Ekonomiska förutsättningar

Enligt Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Lands-

ting (SKL), publicerad i december 2018, kommer den svenska 

konjunkturen ha passerat toppen under 2018. Konjunkturläget 

i Sverige är ännu starkt och avståndet till lågkonjunktur är gan-

ska långt. Bedömningen är att en nedgång 2019 inte kommer 

att ta Sverige in i en lågkonjunktur. Resursutnyttjandet fram till 

år 2020 kommer fortfarande att vara högre än normalt. Prog-

nosen för global tillväxt skrivs dock ner och innebär en svaga-

re ökning av svensk export kommande år. I Sverige beräknas 

bostadsbyggandet minska under 2019. Dessa två parametrar 

blir förklaringar till svag svensk BNP-tillväxt under kommande 

år. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 

kommer brytas men kommer att visa sig svagare först år 2020.

 En inbromsning i några betydelsefulla ekonomier som USA, 

Kina och Tyskland är högst trolig 2019, vilket kommer att ge 

avtryck i globalt BNP och i världshandeln. Det antas en tydlig 

konjunkturnedgång i USA inom två år. Världsekonomin kom-

mer påverkas av ett antal risker såsom höjda USA-tullar, han-

delskonflikt mellan USA och Kina, Brexit, lågräntepolitik samt 

skuldsituationen i några av tillväxtekonomierna. Den ökade 

rörligheten som syns på finansmarknaden, är en indikation på 

dessa osäkerheter.

 Skatteunderlagstillväxten faller från en konjunkturtopp och 

prognosen pekar på en fortsatt dämpning även nästa år. Or-

saken är att den förestående konjunkturavmattningen innebär 

Landstinget i Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet 

som Landstinget i Kalmar län bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. 

Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats.

att sysselsättningstillväxten försvagas. Utvecklingen av arbe-

tade timmar beräknas bli mindre gynnsam än den som varit 

under tidigare uppgång. Den långa raden av år med hög real 

skatteunderlagstillväxt som just passerat beror till stor del på 

att perioden inbegriper den konjunkturella återhämtning-

en efter finanskrisen under 2008 och 2009. De närmaste åren 

ser ökningstakten ut att bli lägre än genomsnittet för en kon-

junkturcykel, vilket är naturligt då den perioden innehåller en 

konjunkturavmattning. Befolkningsutvecklingen påverkar dels 

efterfrågan på Region Kalmar läns tjänster, dels storleken på 

skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning då 

bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning ba-

seras på invånarantalet. Den 31 december 2018 hade Kalmar 

län 244 670 personer, vilket är en ökning med 1 134 personer 

jämfört med föregående år. I Kalmar län är 24,4 procent av be-

folkningen över 65 år att jämföra med 19,8 procent för riket.

Finansiell analys

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva den finan-

siella styrkan och klargöra om Region Kalmar län, ur finansiell 

synvinkel, har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella 

analysen bygger på fyra viktiga aspekter: det finansiella resul-

tatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen 

över den finansiella utvecklingen. Mer information om siffror 

och tabeller som hänvisas till i nedanstående analys finns under 

rubriken Finansiella rapporter. 

Resultat och kapacitet

Resultat

Bokslutet för 2018 visar ett negativt resultat, det vill säga kost-

naderna överstiger intäkterna, med 95 Mkr, vilket är 246 Mkr 

sämre än budgeterat. Förvaltningarna uppvisar ett underskott 

med 375 Mkr medan gemensamma poster för pensioner 

samt skatteintäkter och finansnetto ger ett budgetöverskott 

på 129 Mkr. Föregående års resultat visade ett plus med 187 

Mkr. En hög kostnadsutveckling, i kombination med en säm-

re utveckling av skatter och utjämning samt lägre avkastning 

från pensionskapitalet, återspeglas i det försämrade resultatet 

jämfört med föregående år. Landstinget har redovisat positiva 

resultat åren 2005-2017 (exklusive jämförelsestörande poster). 

Det samlade resultatöverskottet för denna period uppgår till 

1,6 miljarder kronor. En del av överskotten har reserverats i en 

resultatutjämningsreserv med syfte att utjämna sviktande in-

täkter över en konjunkturcykel.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Avstämning mot kommunallagens balanskrav görs i balans-

kravsutredningen. Här reduceras eller tillförs årets resultat ett 

antal poster som inte härrör från den löpande verksamheten. 

Efter justering för vinster vid försäljning av anläggningstill-

gångar och orealiserade förluster i värdepapper uppgår balan-

skravsresultatet till - 92 Mkr. Under året har ingen förändring av 

resultatutjämningsreserven (RUR) gjorts, varför RUR under eget 

kapital liksom 2017 uppgår till 145 Mkr.

 Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är nega-

tivt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och 

på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras 

enligt 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). Det negativa re-

sultatet ska regleras under de närmast följande tre åren. Regle-

ring av negativt resultat kan ske genom att fullmäktige beslutar 

om åtgärder för kostnadsminskningar och/eller intäktsökning-

ar samt disponering av RUR. Fullmäktige har 2013 antagit en 

riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR. 

Medlen från RUR får endast täcka negativa resultat, det vill 

säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska kom-

ma upp till noll. En prognos (SKL) av det årliga underliggande 

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Årlig procentuell förändring  2017 2018 2019 2020 2021

BNP*  2,4 2,3 1,0 1,2 1,7

Arbetade timmar*  2,1 2,0 0,5 -5,0 0,4

Arbetslöshet nivå  6,7 6,3 6,5 6,8 6,8

Timlön  2,5 2,8 3,2 3,3 3,4

KPI  1,8 2,0 2,6 3,0 2,9

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 12/2018 samt Ekonomirapporten, december 2018 om kommunernas och landstingens ekonomi     
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skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för 

när uttag ska få göras ur RUR. Enligt SKL:s senaste prognos 

(EkonomiNytt 12/2018, 2018-12-17) skulle det vara möjligt att 

disponera RUR åren 2019–2021, men inte för 2018.

 Eftersom det inte är möjligt att disponera RUR för år 2018 

måste det negativa resultatet regleras genom att redovisa 

överskott under de följande tre åren. Balanskravsresultatet och 

det finansiella resultatmålet på 2 procent är helt oberoende av 

varandra, varför det räcker med positivt resultat på minst 92 

Mkr för att återställa underskottet. Region Kalmar län avser att 

reglera det negativa balanskravsresultatet 2018 i kommande 

regionplaner.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämförel-

se med samma period föregående år. Verksamhetens intäkter 

i form av patientavgifter, trafikintäkter, såld vård och riktade 

statsbidrag ökar med 9,5 procent, främst beroende på statliga 

tillskott avseende professions-, patient- och personalmiljarder-

na. Professions- och patientmiljarden avser stöd till bättre re-

sursutnyttjande samt insatser för att förbättra tillgängligheten 

och samordningen i hälso- och sjukvården. Personalmiljarderna 

ska användas till att ge goda förutsättningar för vårdens med-

arbetare i form av arbetsvillkor, kompetensutveckling, ökad 

bemanning samt att utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal 

ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården. Totalt ökar de rik-

tade statsbidragen med 103 Mkr eller 34 procent. 

 Även trafikintäkterna inom Kalmar Länstrafik har utvecklats 

positivt. Däremot har asylintäkterna från Migrationsverket 

minskat betydligt som en följd av fortsatt minskning av antalet 

asylsökande. Totalt för verksamhetens intäkter redovisas 1 555 

Mkr, vilket motsvarar ett överskott mot budget med 133 Mkr.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 9 

264 Mkr, vilket ger en ökning med 6,7 procent och ett budget-

underskott på 437 Mkr.

 Förvaltningarnas lönekostnadsökning för arbetad tid uppgår 

till 5 procent. Ökningen till följd av 2018 års löneavtal beräknas 

till 2,8 procent, vilket indikerar en ökad volym. Volymökningen 

mätt i antal arbetade timmar uppgår till 1,9 procent. Därmed 

kan konstateras att lönekostnaderna ökar mer än vad som kan 

förväntas utifrån träffade löneavtal och beslutade satsningar i 

2018 års budget. Pensionskostnaderna ökar med 14 procent 

främst beroende på att fler medarbetare uppnått en pensions-

grundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, vilket 

berättigar till förmånsbestämd ålderspension. 

 En annan faktor som ger högre personalkostnader är att ut-

taget av arbetsgivaravgifter har ökat med 1,5 procent på löne-

summan. Utbildning och övriga personalkostnader ökar med 

15 procent. En orsak är att införandet av Cosmic R8 krävde 

stora resurser under 2017 och att andra utbildningsinsatser fick 

vänta till 2018. Kostnaden ökade också för rekrytering av nya 

medarbetare bland annat med syfte att minska beroendet av 

inhyrd personal. Sammantaget ökar personalkostnaderna med 

6,6 procent och uppgår till 4 630 Mkr.

 Samtidigt som lönekostnaderna för den egna personalen 

visar en relativt stor ökning har kostnaderna för inhyrd personal 

ökat med 34 procent. Ökningen återfinns främst inom hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen, medan kostnaderna i primärvårds-

förvaltningen och psykiatriförvaltningen har stabiliserats eller 

minskat något. Totalt uppgår kostnaderna för bemanningsfö-

retag till 205 Mkr att jämföra med 153 Mkr under föregående år. 

En bidragande orsak till kostnadsökningen för såväl egen som 

inhyrd personal är det pågående generationsskiftet i vården, 

vilken medför att många unga medarbetare behöver skolas in i 

olika omfattning. Åtgärder pågår för att minska utnyttjandet av 

bemanningsföretag. På flera håll har rekryteringar gjorts, vilka 

på sikt kommer att vara gynnsamt för utvecklingen.

 Kostnaden för den köpta högspecialiserade vården utanför 

länet uppgick till 576 Mkr, en ökning med 5,6 procent. Den 

största ökningen återfinns inom sjukhus utanför samarbetet 

med Region Östergötland och beror på enskilda dyra patient-

fall under 2018. Denna typ av kostnader är svåra att förutse 

och kan variera mycket mellan åren. Kostnaderna för vården 

enligt avtal med Region Östergötland har totalt ökat med 5 

procent vilket i stort sett överensstämmer med den planerade 

uppräkningen. Antalet slutenvårdstillfällen som remitterats från 

Kalmar län till Universitetssjukhuset i Linköping är cirka 4 pro-

cent färre och öppenvårdstillfällena har minskat med 15 pro-

cent. Totalt antal konsumerade DRG-poäng är cirka 13 procent 

färre 2018. Att kostnaden har ökat, trots minskat vårdnyttjande, 

beror framförallt på att priserna ökat.

 Läkemedelskostnaderna uppgår till 848 Mkr, en ökning med 

totalt 4,2 procent. Exklusive läkemedelsrabatter uppgår ök-

ningen till 8,7 procent. 40 procent av rabatterna tillfaller staten 

genom en minskning av statsbidraget till läkemedelsförmå-

nerna. De grupper som ökar mest är antineoplastiska medel, 

immunsuppressiva medel samt läkemedel mot Hepatit C. 

Nya läkemedel prövas kontinuerligt inom ramen för ordnat 

införande. Övriga kostnader för köp av verksamhet, material 

och tjänster ökar med 6,5 procent och uppgår till 2 544 Mkr. 

Den största ökningen, 6,8 procent, redovisas för trafikentrepre-

naderna inom Kalmar Länstrafik, vilket dock ska ses i relation 

till att trafikintäkterna ökar med 8 procent. I övrigt kan noteras 

ökade kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material, 

tekniska hjälpmedel, IT-konsulter samt serviceavtal för medicin-

teknisk utrustning.

Finansnetto

Bokslutet visar ett positivt finansnetto med 41 Mkr, vilket är 42 

Mkr bättre än budget. Finansiella intäkter avser avkastning på 

pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns Pensionskapi-

talförvaltning AB (KLP). Avkastningen beräknas årligen till fyra 

procent, vilket motsvarar 60 Mkr. Ett turbulent år avslutades 

med att börsen tappade hela sex procent under december. 

Även räntemarknaden påverkades bland annat av lägre ame-

rikanska långräntor. Pensionskapitalet visar en avkastning på 

103 Mkr, vilket är 43 Mkr bättre än den beräknade avkastning-

en på 4 procent. Med anledning av december månads vola-

tila börs har en nedskrivning av pensionskapitalet gjorts med 

3 Mkr vilket är i linje med gällande redovisningsprinciper där 

placeringsmedel ska värderas till det lägsta av anskaffnings- 

respektive marknadsvärdet. Lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning som träder i kraft den 1 januari 2019 

innebär en förändrad princip avseende värdering av finansiella 

anläggningstillgångar. Lagen innebär bland annat att finansiel-

la instrument som huvudregel ska värderas till marknadsvärde. 

För att minska engångseffekterna av den nya lagstiftningen har 

delar av de finansiella omsättningstillgångarnas övervärde rea-

liserats under hösten. Region Kalmar läns räntekostnader, som 

blir 3 Mkr lägre än budgeterat, består av den årliga ränte- och 

basbeloppsuppräkningen av pensionsskulden.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Region Kalmar läns intäkter i form av skatter, kommunaleko-

nomisk utjämning och generella statsbidrag uppgår till 7 573 

Mkr, vilket innebär en ökning med 3 procent och ett budgetö-

verskott med 17 Mkr. Överskottet hänför sig helt till statsbidra-

get avseende läkemedelsförmånen, där budgetutfallet är ett 

överskott på 36 Mkr beroende på en försiktig budgetering i 

avvaktan på den nya överenskommelsen för 2018. Skatteintäk-

ter och utjämning uppvisar budgetunderskott med 19 Mkr. De 

senaste årens högkonjunktur i svensk ekonomi har bidragit till 

en god utveckling av skatteunderlaget fram till 2017. Konjunk-

turen börjar nu, efter många år av stark tillväxt, plana ut vilket 

medför en betydligt lägre ökning av skatteunderlaget 2018 och 

kommande år.

 Den i januari träffade överenskommelsen avseende statens 

bidrag till läkemedelsförmånen 2018 innebar att Region Kal-

mar län erhöll ett bidrag på 714 Mkr. För läkemedel för be-

handling av hepatit C ingår i beloppet ett bidrag på 70 procent 

av den beräknade kostnaden. Om de verkliga läkemedelskost-

naderna avviker med mer än 3 procent från de överenskomna 

beloppen inträder vinst- och förlustdelningsmodellen. I bok-

slutet har bidraget räknats upp med 4 Mkr beroende på beräk-

nat utfall av vinst- och förlustdelningsmodellen avseende läke-

medel mot hepatit C. I överenskommelsen ingick också att 40 
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procent av erhållna läkemedelsrabatter ska tillfalla staten, vilket 

innebär att statsbidraget reducerats med 22 Mkr. Efter dessa 

regleringar uppgår det slutliga bidraget till 696 Mkr, vilket inne-

bär en ökning med 6 procent jämfört med 2017 års bidrag efter 

slutregleringar.

 Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,1 procent till 7 

709 Mkr, vilket motsvarar ett budgetunderskott med 305 Mkr. 

Den genomsnittliga nettokostnadsökningen för alla regioner 

är 4,5 procent och Region Kalmar län har den näst högsta ök-

ningen i riket. Till viss del förklaras den relativt höga ökningen 

med en låg kostnadsutveckling 2017, då resultatet visade en 

ökning med 3,4 procent mot rikets genomsnitt på 4,9 procent. 

Vissa poster är också mer eller mindre opåverkbara såsom hög 

uppräkning av pensionsskulden och höjt uttag av arbetsgi-

varavgifter. Relationen mellan intäkts- och kostnadsutveckling 

är viktig att följa för att uppnå en långsiktigt stabil ekonomi. 

 Åren 2016 och 2017 var relationen positiv och la grunden för 

det goda resultatet föregående år. 2018 är det negativa gapet 

mellan nettokostnadsökningen och intäktsutvecklingen relativt 

stort, vilket skapar obalans i ekonomin. För att nå resultatmålet 

på 2 procent får inte nettokostnadsandelen överstiga 98 pro-

cent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

Av tabellen nedan framgår att nettokostnadsandelen för 2018 

uppgår till 101,3 procent av intäkterna.

Investeringar

Region Kalmar län genomför och planerar i dagsläget för 

omfattande investeringar vad gäller både ny- och ombygg-

nationer. Det avser lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, 

Oskarshamn och Västervik, gemensamma landstingslokaler i 

Emmaboda, ombyggnad av neonatalverksamheten i Kalmar 

och Västervik samt energi- och teknikinvesteringar enligt fast-

ställda planer. På Länssjukhuset i Kalmar har projektet med 

ombyggnad av lokaler för läkarutbildningen färdigställts. An-

talet läkarstudenter kommer att uppgå till 100 och till detta ett 

antal studenter som kommer att göra fördjupningsarbeten. 

Efter genomförandebeslutet i maj 2016 påbörjades byggpro-

duktion. Driftsättning och inflyttning har skett i etapper och en 

officiell invigning hölls i augusti 2018. Arbetet med lokaler för 

specialistpsykiatrin i Kalmar pågår, där första spadtaget togs 

i juni 2018. Byggproduktionen kommer att pågå från år 2018 

fram till år 2021. Driftsättning och inflyttning planeras till i slu-

tet av år 2021. Arbetet med nya lokaler för specialistpsykiatrin 

i Oskarshamn påbörjades under 2017 och beräknas vara klara 

för inflyttning under kvartal fyra 2019. Programarbete och ge-

nomförande av del- och följdprojekt pågår för den planerade 

nybyggnationen av specialistpsykiatrin i Västervik. Enligt pre-

liminär tidplan beräknas byggproduktionen vara igång under 

hösten år 2020.

 Programarbete pågår avseende ombyggnation av neonatal-

verksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjuk-

hus. I Emmaboda pågår sedan maj 2017 nyproduktion av regi-

ongemensamma lokaler. Inflyttning planeras ske under kvartal 

ett 2019 och med invigning av lokalerna den 26 april.

 I februari 2018 förvärvades fastigheten Lärlingen 6 i Kalmar 

och under 2018 och 2019 genomförs ombyggnation i fastig-

heten. Ombyggnation av bårhuset i Vimmerby färdigställdes i 

december 2018.

 Energiplanen beskriver planen för att uppfylla lagkrav på 

energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförande av 

energieffektiviserande åtgärder såsom driftsättning av geoen-

ergi, utbyte av föråldrade belysningssystem samt övriga ener-

gibesparande åtgärder pågår och kommer att fortsätta även 

under perioden 2019 till 2022. Under året har även inventering 

och statusbedömning av länets tre sjukhus tekniska försörj-

ningssystem genomförts i syfte att skapa en reinvesterings-

plan. Brandlarmsystem och centraler byts ut i flera byggnader 

på Länssjukhuset i Kalmar och beräknas vara klart under år 

2020. Reinvesteringar uppgår till 19 Mkr medan kostnader för 

planerat underhåll uppgår till cirka 8 Mkr.

 De totala investeringarna 2018 uppgick till 712 Mkr, vilket är 

i linje med beräknat enligt budget. Fastighetsinvesteringarna 

uppgick till 578 Mkr. Investeringsutgifter för inventarier upp-

gick till 129 Mkr och består främst av röntgen- laboratorie- och 

medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tekniska hjälpme-

del och IT-utrustning.

 Trafikorganisatörerna Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstra-

fik, Hallandstrafiken och Länstrafiken i Kronoberg driver ett 

gemensamt projekt för framtida biljett- och betallösningar.  

 Utvecklingen av systemet bygger på Samtrafikens öppna 

standard och syftar till att kunder ska kunna köpa biljetter som 

kan användas vid resor i olika län och över länsgränser. Projek-

tet består av tre faser där samtliga faser bygger på utveckling 

och anpassning till denna standard. Arbetet med anpassning 

och utveckling av mjukvara har aktiverats under 2018 och upp-

går till 5,6 Mkr och redovisas i balansräkningen som immateriell 

tillgång. Projektet beräknas vara klart och i drift under år 2020.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finansiel-

la handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som 

finansieras med egna medel. För att skapa långsiktigt stabila 

förutsättningar bör soliditetsmålet över tid utvecklas positivt 

så att tillgångarna är större än skulderna. Den långsiktiga be-

talningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansie-

ringsbehov. Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, 

med enbart pensionsåtagande intjänade från och med 1998, 

eller enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pensionså-

tagande inklusive ansvarsförbindelsen ingår.

 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de senaste 

åren men har under 2018 försvagats med tre procentenheter 

och uppgår till 35 procent. Soliditeten enligt fullfonderingsmo-

dellen har ökat från -27 procent till -26 procent. Mellan åren 

2014 till 2018 förbättrades soliditeten enligt fullfonderingsmo-

dellen med arton procentenheter, vilket till största delen för-

klaras med att ansvarsförbindelsen minskat samtidigt som det 

egna kapitalet stärkts. Den genomsnittliga soliditeten i landets 

landsting och regioner var föregående år 19 procent. Enligt 

fullfonderingsmodellen, när hela pensionsskulden inkluderas 

tillsammans med ansvarsförbindelsen, sjunker soliditeten till i 

snitt -29 procent.

Risk och kontroll

Likviditet

Region Kalmar läns likviditet ska vara tillräcklig för att kunna 

hålla en god betalningsberedskap. Vid årets slut uppgick de 

likvida medlen till 964 Mkr, och årets kassaflöde blev negativt 

med 377 Mkr. Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av lik-

vida medel fördelat på den löpande verksamheten samt inves-

terings- och finansieringsverksamheten. I den senaste helårs-

prognosen beräknades kassaflödet bli negativt med 418 Mkr 

men slutade därmed 41 Mkr bättre än prognos. I jämförelse 

med kassaflödesbudgeten blev årets kassaflöde 309 Mkr säm-

re än budget. Att kassaflödet blir negativt under året förklaras 

delvis av en högre investeringsnivå främst vad gäller ny- och 

ombyggnationer av fastigheter men även med bland annat kö-

pet av fastigheten Lärlingen i Kalmar i början av året. Den höga 

investeringsnivån har finansierats med skatteintäkter med även 

med egna likvida medel. Under året har kvartalsförmedling in-

förts av den avgiftsbestämda pensionen för arbetstagare med 

avtalet AKAP-KL vilket påverkar likviditeten negativt. 

 Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betal-

ningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent 

innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt un-

der förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas 

lika snabbt. Kassalikviditeten blev vid årets slut 96 procent, vil-

ket skall jämföras med 124 procent föregående år.

Placerade pensionsmedel

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Mer information om bola-

get finns under rubriken Företag, stiftelser och kommunalför-

bund. Under året har ytterligare 50 Mkr avsatts till placeringar 

av pensionsmedel via KLP. 

 Under året har bokförda ränteintäkter, vinster, förluster, ned-

skrivningar på aktier och obligationer samt utdelningar påver-

kat resultatet positivt med 103 Mkr. För KLPs del har året och 

framförallt månaden december varit svagt. Ett turbulent år av-

slutades på samma inslagna väg och december månad blev 

extremt volatil. Den svenska börsen tappade hela sex procent 

under december. Även räntemarknaden tappade bland annat 

på grund av lägre amerikanska långa räntor. 

 Marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna tappade i vär-

de med 1,71 procent där motsvarande jämförelseindex blev 

minus 1,58 procent. Vid årets slut uppgick marknadsvärdet till 
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1 804 Mkr, vilket understiger anskaffningsvärdet med 3,4 Mkr 

och har resulterat i en nedskrivning av portföljen med motsva-

rande belopp enligt gällande redovisningsprinciper. Aktiean-

delen som enligt placeringspolicyn inte får överstiga 60 pro-

cent uppgick vid årsskiftet till 49,6 procent.

Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet beräknas vid årets slut till 6 624 

Mkr och består av tre delar; pensioner som är bokförda som av-

sättning och till största delen består av den förmånsbestämda 

ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspensionen som 

är bokförd som kortfristig skuld och pensioner intjänade före 

1998 som finns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden 

räknas som nuvärdet av alla framtida utbetalningar och rikt-

linjerna som styr hur pensionsskulden ska beräknas finns be-

skrivna i RIPS 17. Pensionsåtagandet har ökat med tre procent 

under 2018.

 Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då be-

loppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetal-

ningarna. En lägre värdeuppräkning på grund av låg inflation 

i kombination med ökande utbetalningar har medfört att an-

svarsförbindelsen de senaste åren istället har minskat. Den 

trenden har fortsatt även under detta år.

 När det gäller avsättningen är det intjänande av den för-

månsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen som ökar 

skulden, medan utbetalningarna minskar den. Här är inkomst-

basbeloppet en avgörande faktor för hur högt intjänandet blir.  

Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är berättigade till för-

månsbestämd ålderspension. De senaste åren har ökningen 

varit i nivån 8 till 9 procent men för året som gått uppgick ök-

ningen till 11 procent. Trenden är också framöver att löner och 

förmåner över 7,5 inkomstbasbelopp fortsätter att öka vilket i 

sin tur leder till att avsättningen växer.

 Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel hade vid årets 

utgång ett marknadsvärde på 1 804 Mkr, vilket motsvarar 28 

procent av det beräknade totala pensionsåtagandet exklusive 

kortfristig skuld. Medel för resterande pensionsåtagande åter-

lånas av Region Kalmar län till investeringar och den löpande 

verksamheten. Se tabell nästa sida.

Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 497 Mkr, 

varav 491 Mkr avser finansiering av tåg. Resterande åtagande 

på 6 Mkr avser borgensförbindelser för lån till Stiftelsen Kalmar 

läns museum.

Förvaltningarnas resultat

Sammanfattning

Förvaltningarna redovisar totalt en negativ budgetavvikelse på 

375 Mkr där huvuddelen av underskottet finns inom den soma-

tiska vården och primärvården. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar ett underskott i förhål-

lande till budget på 344 Mkr och nettokostnadsutvecklingen 

uppgår till 5,6 procent. Den höga kostnadsutvecklingen kan 

främst förklaras av ökade personalkostnader och ökade kost-

nader för bemanningsbolag. Kostnadsökningen för personal 

uppgick till 6,4 procent. Det har successivt blivit svårare att 

bemanna vissa funktioner inom vården, framförallt under som-

marmånaderna. Det pågår även en generationsväxling inom 

vården där erfaren personal går i pension och många nya 

börjar. 

Under året ökade kostnaden för läkemedel och den högspe-

cialiserade vården utanför länet med 6,6 procent jämfört med 

2017. Kostnadsökningen inom Region Östergötland beror till 

stor del på uppräkning av regionavtalet. För köp av vård från 

övriga sjukhus i riket har enskilda patientfall påverkat kostnads-

utvecklingen extra mycket under året. Avseende läkemedel är 

det framförallt kostnaden för cancerläkemedel och biologiska 

läkemedel som ökar. Användandet av cancerläkemedel ökar 

snabbt både till följd av nya läkemedel och att befolkningen 

ökar i åldersgrupper där förekomsten av cancer är relativt hög.

 Nya vårdformer förväntas på sikt ge en mer kostnadseffektiv 

hushållning av resurser och bidra till att nå det ekonomiska må-

let. Förvaltningen arbetar aktivt med prioriteringar och effekti-

viseringar som förväntas leda fram till konkreta och långsiktigt 

hållbara effekter. Arbetet sker enligt principen Varje dag lite 

bättre – kraften hos många, vilket innebär små förbättringar i 

önskad riktning.

Primärvårdsförvaltningen redovisar ett underskott mot bud-

get motsvarande 45 Mkr där huvuddelen kan hänföras till verk-

samheten inom hälsovalsuppdraget. Den främsta orsaken till 

det negativa resultatet är fortfarande merkostnader avseende 

hyrläkare. Strävan mot ett oberoende av hyrläkare har varit i fo-

kus under lång tid och så även under 2018. En rad åtgärder har 

vidtagits och som exempel etablerades under inledningen av 

2018 en tydlig planeringsprocess av hyrläkarbeställningar med 

utgångspunkt i en styrande behovs- och fördelningsmodell. 

Hyrläkarkostnaden för 2018 är dock något lägre än för 2017. 

Antalet egna specialister i allmänmedicin har under samma pe-

riod ökat i samma omfattning som hyrläkarna minskat. 

Under året har det bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete 

som skapar möjligheter till kostnadsreduceringar på sikt inom 

primärvårdsförvaltningen men också inom övriga förvaltningar 

som helhet.

 Lönekostnaderna inom kategorin sjuksköterska har mellan 

åren ökat med 10 procent och är ett resultat av anpassning av 

verksamheten till den nya lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.

 Kostnaderna för läkemedel har ökat med 9 procent mellan 

åren. Ökningen förklaras främst av blodproppsförebyggande 

läkemedel, delvis kopplat till nya reviderade riktlinjer. De ökade 

kostnaderna kan även förklaras av nya diabetesläkemedel samt 

kostnader för TBE-vaccin. Samtidigt har flertalet hälsocentraler 

varit framgångsrika i att åstadkomma kostnadseffektiv läke-

medelsförskrivning och tillsammans med utökad ersättning 

så påverkar kostnadsökningen totalt sett inte det ekonomiska 

resultatet negativt.

 Primärvårdsförvaltningens verksamhet utom hälsovalsupp-

draget består av barnhälsovård, sjukvårdsrådgivning, asyl- och 

flyktinghälsovård, barn- och ungdomshälsan, psykisk hälsa 
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Resultat pensionsförvaltning  |  Mkr

2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

    T.o.m 2017 2018  T.o.m 2018     

Avsättning för pensioner    2 327,9 256,6 2 584,5

Avgiftsbestämd ålderspension   168,8 -6,3 162,5

Ansvarsförbindelser   3 956,7 -80,1 3 876,6

Totalt pensionsåtagande   6 453,4 170,2 6 623,6

   

Placerade pensionsmedel   

-bokfört värde    1 650,9 153,5 1 804,4

-marknadsvärde   1 788,7 15,7 1 804,4

   

Återlånade medel =   

Totala pensionsförpliktelser ./. Marknadsvärde placerade pensionsmedel   4 664,7 154,6 4 819,3

   

Placerade pensionsmedel   

Marknadsvärde ./. Bokfört värde   137,8 -137,8 0,0

Realisationsvinster/-förluster under året    93,3 48,6

Realiserad och orealiserad avkastning på placerade pensionsmedel   100,6 -34,3

 

 

   

 

UPPLYSNING OM PENSIONSÅTAGANDE OCH PENSIONSMEDEL

INKLUSIVE LÖNESK ATT  |   MKR  

649
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missbruks- och beroendevård samt fotvård. Verksamheten re-

dovisar ett mindre underskott som kan hänföras till bland annat 

ökade kostnader för provtagningar och tolkkostnader.

Psykiatriförvaltningen redovisar ett underskott mot budget 

på 8 Mkr som beror på ett fortsatt behov av att anlita beman-

ningsföretag men också på ökade kostnader för köpt vård och 

läkemedel. Underskottet har ökat något sedan föregående 

år och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,2 procent. De 

långsiktiga satsningarna på kvalitetshöjningar och god till-

gänglighet i vården ställer stora krav på rätt kompetens och 

rätt bemanning. Vakansläget är fortsatt bekymmersamt och 

har tillsammans med en ökad sjukfrånvaro medfört svårigheter 

gällande bemanningen. Stort fokus ligger på att rekrytera egen 

personal och minska beroendet av inhyrd personal. Psykiatri-

förvaltningen har under många år fått statliga stimulansmedel 

för utveckling av vården. Dessa är liksom tidigare år väldigt be-

tydelsefulla för verksamhetens drift.

Folktandvården redovisar ett negativt resultat mot budget på 

4 Mkr. Det beror bland annat på hög sjukfrånvaro och vakanser, 

men även på ökad handledning av nya medarbetare.

 Den bokade tiden till tandläkare för vuxna har minskat då 

barn med stora behandlingsbehov samt övertagande av barn 

från den privata tandvården har resulterat i ca 5 500 fler barn 

som Folktandvården har behandlingsansvar för 2018. Ersätt-

ningen för barntandvård har ökat under året, dock inte i sam-

ma nivå som kostnaderna. De nya åldrarna för fri tandvård har 

också medfört ökat antal besök för patienter upp till 22 år.

 Genom ett proaktivt arbete med att tidigt analysera avvikel-

ser, ständigt utveckla teamarbetet och samtidigt ha en plan för 

att hålla nere kostnadsökningarna skapar Folktandvården bätt-

re förutsättningar för en god ekonomi i organisationen. Fokus 

ligger även på att arbeta med köer enligt mål med befintliga 

resurser och öka frisknärvaron vilket per automatik ger Folk-

tandvården en god ekonomi.

Bildnings- och kulturförvaltningen redovisar ett utfall i nivå 

med budget. Osäkerhetsfaktorer har under året varit ett 

ojämnt söktryck till skolornas kursutbud, minskad belägg-

ning på internaten, minskad konferensverksamhet samt färre 

deltagare på etableringskurserna. Samtliga av dessa faktorer 

genererar minskade statsbidrag och minskade intäkter för kost 

och logi. Skolorna har trots detta kunnat fortsätta att utrusta 

för framtiden när det gäller allmänna ytor, skolsalar, matsalar 

samt internat. Inom kulturområdet hålls budgeterade ramar 

utan avvikelser. 

Kalmar länstrafik redovisar ett utfall i nivå med budget. Under 

2018 har trafikkostnaderna ökat markant vilket kommer ställa 

höga krav på arbetet med planering av trafik. Under året görs 

kontinuerligt mätningar för att kunna anpassa trafikutbudet ut-

ifrån resandet i länet. Det finns en viss tröghet i möjligheten 

att göra anpassningar i den linjelagda trafiken under aktuellt 

trafikår för att resenärerna i kollektivtrafiken ska kunna lita på 

systemet. Större justeringar behöver kommuniceras i god tid 

med Trafikverket. Samtliga kommuner i länet är från hösten 

2018 anslutna till Trafikavtalet från 2017 för sin skolskjutstrafik. 

Detta innebär samordningsfördelar i trafiken och en möjlighet 

att erbjuda länsinvånarna ett större trafikutbud i de kommuner 

som valt att öppna skolskjutstrafiken för allmänheten.

 Regeringens beslut om statsbidrag för Sommarlovskort 

innebar en möjlighet för ungdomar resa med kollektivtrafik 

utan kostnad i hela länet under sommarlovet. Seniorkorten 

som lanserades på prov i början av 2018 visar upp en positiv 

resandeutveckling.

IT-förvaltningen redovisar ett underskott mot budget motsva-

rande 1 Mkr. Det beror främst på uppkomna konsultkostnader 

för Omtag Beslutsstöd Psykiatri, vilket avser enhetlig och ända-

målsenlig användning av Cosmic Beslutsstöd inom rättspsykia-

triprocessen. Större förändringar och kostnader under 2018 var 

bland annat att ett nytt avtal med Microsoft tecknades med en 

bättre flexibilitet och funktionalitet inför framtiden, men också 

med en kostnad som stiger per år baserat på fler tillgängliga 

funktioner. Avtal skrevs 2018, tillsammans med övriga regioner 

och användare av Cosmic, med leverantör om så kallad Cosmic 

utökad ambition vilket ger stora möjligheter att vidareutveckla 

Cosmic. För att effekter och nyttor ska kunna realiseras vid digi-

talisering är ett nära samarbete mellan IT och kärnverksamhet 

nödvändigt. Förvaltningen arbetar fortsatt med att tydliggöra 

nyttohemtagning av digitalisering i kärnverksamheten och en 

första version av kalkylmodell är framtagen. Ett par konkreta 

fallstudier pågår, såsom Nova och bildhantering, där förvalt-

ningens delar är relativt klara och nästa steg är att definiera 

besparingar och effektiviseringar i kärnverksamheten på ett 

standardiserat sätt.

Regionservice redovisar ett underskott mot budget på 4 Mkr 

som i huvudsak återfinns inom kostverksamheten. I det na-

tionella nätverket för Best Service mäts processerna för pa-

tientmåltider och lokalvård och representanter har deltagit i 

nationell jämförelse och lärande. Kost- och lokalvård kommer 

arbeta vidare med förbättringar och effektiviseringar med ut-

gångspunkt från denna aktivitet. Bygg- och förvaltarenhetens 

resultat är 9 Mkr bättre än budgeterat, varav 6 Mkr avser kapi-

taltjänstkostnader.

 Ny teknik och digitalisering är en viktig del för att driva ut-

veckling och möta framtida behov. Flera projekt är startade 

såsom anskaffning och implementering av nya IT-systemstöd 

till varuförsörjningsprocessen, byte av IT-systemstöd till hjälp-

medelsförsörjningsprocessen (läkemedelsnära hjälpmedel och 

tekniska hjälpmedel). Inom administrationen utförs en process 

av en ”digital medarbetare” och arbete pågår för att fortsätta 

digitaliseringen av fler administrativa processer.

 Ett systematiskt förbättringsarbete som är en naturlig del av 

alla chefers och medarbetares uppdrag och som bygger på 

allas engagemang och delaktighet är viktigt för att nå våra mål.  

 Arbetet med processutveckling och riktade förbättringsar-

beten behöver fortsätta för att säkerställa hög kvalitet, effekti-

vitet och budget i balans.

Centraladministrerad verksamhet redovisar ett överskott för 

regionstab och övrig verksamhet, vilket bland annat beror på 

outnyttjade särskilda anslag, lägre kostnader för läkemedel 

samt vakanta tjänster.

Verksamheten inom beställd vård består av hälsoval, tand-

vårdsreformen, ersättningssystemet för barntandvård samt 

privata specialister. Verksamheten redovisar ett överskott som 

återfinns inom LOV Barntandvård och beror till stor del på att 

patienterna i åldern 3-22 inte har undersökts enligt revisions-

intervallerna. Ytterligare en orsak är att möjligheten att söka 

ersättning för viss protetisk vård inte har nyttjats. Hälsoval re-

dovisar en negativ budgetavvikelse som främst beror på ökade 

ersättningar för ST-läkare.

Intern kontroll

Under året har granskningar skett enligt den internkontrollplan 

som fastställts av landstingsstyrelsen. Internkontrollplan för år 

2018 omfattar åtta landstingsgemensamma kontrollmoment 

samt minst två förvaltningsspecifika kontrollmoment per för-

valtning. En kontroll har genomförts av beslutsattesträtter gäl-

lande leverantörsfakturor. Kontrollen gjordes av samtliga för-

valtningar och utgick från de beloppsbegränsningar och regler 

som finns enligt attestriktlinjen. Avvikelser har rapporterats och 

rättats. Ytterligare granskning inom området kommer att ge-

nomföras under år 2019. Inom löner har bland annat kontroll 

gjorts av lönetilläggens belopp och att rätt beslutsnivå fattat 

beslut. Ett fåtal avvikelser har noterats och kommer åtgärdas. 

Vidare har även en analys gjorts av de kostnader som är bok-

förda som löner och arbetsgivaravgifter, men som inte kom-

mer från lönesystemet. Analysen gav inte några skäl till fortsatt 

granskning inom området.

 En inventering av datorer har gjorts utifrån att IT-förvaltning-

en via ett fjärrverktyg kontrollerat vilka datorer som inte har 

uppdaterats. Syftet med granskningen har varit att höja säker-

heten genom att uppmana till att uppdatera datorerna, samt 

att återlämna datorer som inte använts för att minska kostna-

derna för outnyttjade licenser.

 Under året, liksom för 2017, gjordes en uppföljning av upp-

handlade bemanningsbolag. Granskningen visade på avvikel-

ser som beror på att upphandlade leverantörer inte har kunnat 

leverera utifrån det behov som uppstått. Inom hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen har granskning dessutom genomförts mot 

konteringsanvisningar, vilka nu håller god kvalitet.

 Som förvaltningsspecifikt moment kan nämnas till exempel 

kontroll av systemadministratörer gällande leverantörsfakturor. 

Inga utbetalningar till privatpersoner har noterats och samtal 

med återkoppling sker för att minska felaktigheter som behö-

ver rättas till.

 Kontroll av kravrutiner har gjorts för folkhögskolorna. Resul-

tatet visar att kravrutinerna inte är dokumenterade och enhetli-

ga, men bedömningen är att varje skola har tillförlitliga rutiner.

Inom Frisktandvård har kontroll utförts av de patienter som har 

Frisktandvårdsavtal i andra landsting och regioner som besö-

ker oss akut. Kontrollen visar att erhållet schablonbelopp har 

finansierat de kostnader som uppstått för Folktandvården i 

Kalmar Län.

 Utöver fastställd kontrollplan har uppföljning gjorts inom 

intern och extern representation. Syftet med kontrollen är att 

följa upp och förebygga felaktigheter, så att rätt information 

anges i anknytning till verifikationen. Resultatet visar på poten-

tial till förbättring, vilket motiverar till fortsatt uppföljning n

Respektive års resultat ska uppgå till 

minst 2 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning

Investeringar ska finansieras med egna 

medel

Mått                                                           Målvärde 2018        Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Landstingets 

ekonomisystem

Landstingets 

ekonomisystem

2,5 %

127 %

1,2 %

112 %

2 %

100 %

– 1,3 %

29 %

Mål och mått  |  God ekonomisk hushållning
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  2018 2017  2018        

Verksamhetens intäkter  Not 1 1 555,1 1 420,4 1 422,6

Verksamhetens kostnader  Not 2 -8 959,0 -8 399,1 -8 524,6

Avskrivningar  Not 3 -304,8 -286,0 -302,0

Verksamhetens nettokostnader -7 708,7 -7 264,7 -7 404,0          

   

Skatteintäkter  Not 4 5 599,5 5 495,8 5 604,0

Utjämning och generella statsbidrag   Not 5 1 973,3 1 858,3 1 952,0

Resultat före finansnetto -136,0 89,3 152,0       

      

Finansiella intäkter  Not 6 181,1 161,7 66,5

Finansiella kostnader  Not 7 -140,2 -64,2 -67,4

Resultat före extraordinära poster -95,1 186,8 151,1     

  

ÅRETS RESULTAT  Not 8 -95,1 186,8 151,1

Noter till resultaträkning | Mkr              

      

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Patientavgifter hälso- och sjukvård    127,3 123,9

Patientavgifter tandvård    127,1 134,1

Trafikintäkter    438,5 405,0

Försäljning hälso- och sjukvård    188,4 205,8

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    52,0 47,9

Försäljning utbildningsverksamhet    12,4 11,2

Försäljning medicinska tjänster    36,0 27,0

Försäljning övriga tjänster    96,7 94,0

Försäljning material och varor    16,1 19,1

Specialdestinerade statsbidrag  *)   403,1 299,8

Övriga erhållna bidrag    43,7 38,5

Realisationsvinster     0,3 0,2

Övriga intäkter    13,6 14,0

Summa verksamhetens intäkter   1 555,1 1 420,4 1 422,6      

      

*)  Specificering av större statsbidrag      

 Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso-och sjukvården - Professionsmiljard  22,9 23,1

 Patientmiljard   38,0 

 Personalmiljard   47,6 

 Bildningsverksamhet   67,7 64,1

 Kulturverksamhet   31,4 30,5

 Asylsjukvård   28,9 46,9

 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabprocess   28,5 49,9

 Kalmar länstrafik   29,4 21,0

 Psykisk hälsa   31,5 14,5

 Cancervård SVF   9,4 9,8

 Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   43,4 19,1

 Palliativregistret   3,6 3,5

 Patientkontrakt   0,2 6,2

  

 

RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
           2018               2017                2018        

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner    -3 016,8 -2 869,4

Sociala avgifter    -948,8 -892,8

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -667,6 -584,4

Övriga personalkostnader    -73,6 -63,7

Köpt vård Hälsoval    -149,9 -135,8

Köpt vård utanför länet    -576,2 -545,7

Trafikentreprenadkostnader   -890,9 -833,8

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -85,2 -82,5

Bemanningsföretag    -204,6 -152,8

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -102,7 -102,4

Läkemedel inom förmånen (recept)   -629,9 -597,7

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -218,4 -213,9

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -444,5 -423,4

Lämnade bidrag    -144,7 -136,1

Lokal- och fastighetskostnader    -168,4 -170,2

Energikostnader    -60,5 -54,9

Förbrukningsinventarier/material    -75,6 -79,0

Reparation/underhåll inventarier    -49,1 -38,1

Sjukresor    -62,8 -63,3

Transport-, rese- och fraktkostnader    -71,9 -72,3

Tele- och IT-kommunikation, post    -39,6 -35,5

IT-program och licenser    -35,6 -32,5

IT-tjänster    -104,5 -101,7

Konsultkostnader    -29,2 -16,0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -32,5 -33,7

Övriga tjänster    -24,8 -20,7

Realisationsförluster    -0,4 -1,5

Övriga kostnader   -50,1 -45,2

Summa verksamhetens kostnader    -8 959,0 -8 399,1 -8 524,6    

      

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens intäkter       

    Ändrad redovisningsprincip för statsbidraget till en kvalitetssäker och effektiv 

    sjukskrivnings- och rehabprocess    16,1

 

Summa jämförelsestörande poster i verksamhet                           16,1                    

      

      

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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            2018               2017                2018        

Operationell leasing      

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

  Inom 1 år       

 Telefoniutrustning   -13,5 -10,1

 Fordon   -3,3 -2,6

 Övrigt   -2,5 -1,7

Senare än 1 år men inom 5 år       

 Telefoniutrustning   -26,9 -29,9

 Fordon   -3,4 -1,7

 Övrigt   -2,8 -1,2

Senare än 5 år        

      

Not 3 Avskrivningar    

Planmässiga avskrivningar      

 Markanläggningar och byggnader   -167,7 -149,9 -171,5

 Maskiner och inventarier   -137,1 -136,1 -130,5

Summa planmässiga avskrivningar -304,8 -286,0 -302,0     

      

Summa avskrivningar   -304,8 -286,0 -302,0    

      

Not 4 Skatteintäkter    

Preliminära kommunalskattemedel   5 622,7 5 512,5 5 627,0

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   -5,5 -25,1 -23,0

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår   -17,8 8,3  

Summa skatteintäkter   5 599,5 5 495,8 5 604,0    

      

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag     

Inkomstutjämningsbidrag    1 148,8 1 089,4 1 157,9

Kostnadsutjämningsbidrag   147,9 146,5 153,4

Regleringsbidrag/-avgift   -73,7 -95,7 -73,3

Bidrag för läkemedelsförmånen   696,2 656,5 660,0

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning        

utifrån mottagande av flyktingar   54,0 61,6 54,0  

 Summa utjämning och generella statsbidrag                    1 973,3 1 858,3 1 952,0    

      

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter   2,5 2,3 1,5

Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar    1,1 

Övriga finansiella intäkter   0,2 0,2 

Pensionsförvaltning       65,0

   Avkastning på aktier och obligationer   58,4 51,1 

   Vinster vid försäljn av aktier och obligationer   115,9 107,0 

   Övriga finansiella intäkter   4,2   

Summa finansiella intäkter   181,1 161,7 66,5     

     

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR  
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                             2018               2017    2018     

Not 7 Finansiella kostnader    

Räntekostnader   -0,1 -0,1 

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -63,9 -47,1 -66,0

Övriga finansiella kostnader   -1,3 -1,2 -1,4

Pensionsförvaltning        

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -71,5 -13,7 

   Orealiserade förluster på aktier och obligationer   -3,4   

   Övriga finansiella kostnader    -2,1 

Summa finansiella kostnader   -140,2 -64,2 -67,4        

   

Not 8 Årets resultat    

Årets resultat enligt resultaträkningen   -95,1 186,8 151,1

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid      

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,3 -1,2 

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet        

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet        

+ Orealiserade förluster i värdepapper   3,4   

- Justering för återföring av orealiserade förluster      

  i värdepapper          

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    -91,9 185,6 151,1     

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv    -38,5   

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv        

Balanskravsresultat   -91,9 147,1 151,1      
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 2018 2017      

Den löpande verksamheten                        

Årets resultat   -95,1 186,8

Justering för av- och nedskrivningar        

 Avskrivningar   304,8 286,0

 Nedskrivningar        

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster        

 Förändring pensionsavsättning   256,6 170,6

 Förändring övriga avsättningar    -1,4

 Realisationsvinst/förlust   0,4 1,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 466,8 643,7     

       

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -153,5 -192,2

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -38,5 24,8

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   -2,2 -0,4

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   62,7 101,9

Medel från den löpande verksamheten 335,3 577,8    

        

Investeringsverksamhet          

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -707,3 -373,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,6 0,4

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -5,6  

Försäljning av immaterialla anläggningstillgångar        

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -0,1  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    0,3  

Medel från investeringsverksamheten   -712,4 -372,6          

    

Finansieringsverksamheten          

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   0,1 1,0

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar    -2,2   

Medel från finansieringsverksamheten   0,1 -1,1      

       

       

Årets kassaflöde -376,9 204,0     

Likvida medel vid årets början   1 341,2 1 137,2

Likvida medel vid årets slut   964,3 1 341,2          

 

K ASSAFLÖDESANALYS  |   MKR

 2018 2017      

Tillgångar                                       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  Not 9 5,6 0,0

Materiella anläggningstillgångar      

Mark och byggnader  Not 10 2 503,8 2 093,1

Maskiner och inventarier  Not 11 488,5 497,7

Finansiella anläggningstillgångar        

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  Not 12 44,5 44,4

Långfristiga fordringar  Not 13 14,3 14,3

Summa anläggningstillgångar 3 056,7 2 649,6     

        

Omsättningstillgångar        

Förråd   23,0 20,8

Fordringar  Not 14 495,2 456,7

Kortfristiga placeringar  Not 15 1 804,4 1 650,9

Kassa och bank   964,3 1 341,2

Summa omsättningstillgångar 3 286,9 3 469,6      

      

SUMMA TILLGÅNGAR   6 343,6 6 119,2

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder                      

      

Eget kapital  Not 16  

Årets resultat   -95,1 186,8

Resultatutjämningsreserv   145,1 145,1

Övrigt eget kapital   2 188,1 2 001,3

Summa eget kapital 2 238,1 2 333,2    

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner  Not 17 2 584,5 2 327,9

Andra avsättningar  Not 18    

Summa avsättningar 2 584,5 2 327,9      

        

Skulder        

Långfristiga skulder  Not 19 4,8 4,7

Kortfristiga skulder  Not 20 1 516,1 1 453,4

Summa skulder 1 520,9 1 458,1    

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   6 343,6 6 119,2

       

Ansvarsförbindelser                                           

Pensionsförpliktelser som inte upptagits        

bland skulderna eller avsättningarna  Not 21 3 876,6 3 956,7

Borgensåtaganden  Not 21 469,9 531,4

BALANSRÄKNING  |  MKR
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                       2018 2017     

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   26,3 26,3

Årets investeringar   5,6 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 31,9 26,3    

      

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar -26,3 -26,3    

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar 5,6 0,0    

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 329,4 4 207,8

Årets investeringar, genomförda   353,8 121,6

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Nedskrivningar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 4 683,2 4 329,4  

      

Ingående pågående investeringsvärden   254,2 124,4

Årets utgifter   578,3 251,4

Årets genomförda   -353,8 -121,6

Omklassificeringar       

Utgående pågående investeringsvärden   478,7 254,2   

      

Ingående avskrivningar   -2 490,4 -2 340,5

Årets avskrivningar   -167,7 -149,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar      

Utgående avskrivningar   -2 658,1 -2 490,4  

Utgående bokfört värde Mark och byggnader 2 503,8 2 093,1  

      

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   847,5 803,2

Årets investeringar   37,7 61,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -4,1 -16,7

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   881,1 847,5   

      

Ingående avskrivningar   -588,5 -530,9

Årets avskrivningar   -71,6 -73,3

Årets försäljningar/utrangeringar   3,8 15,8

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -656,3 -588,5   

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur 224,8 259,1   

     

NOTER TILL BALANSRÄKNING  |  MKR

 2018 2017      

Not 11 Maskiner och inventarier, fortsättning

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   72,9 71,6

Årets investeringar   10,7 9,2

Årets försäljningar/utrangeringar   -8,2 -7,9

Omklassificeringar          

Utgående anskaffningsvärde   75,4 72,9     

      

Ingående avskrivningar   -55,0 -53,8

Årets avskrivningar   -8,7 -8,6

Årets försäljningar/utrangeringar   7,6 7,5

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -56,1 -55,0     

        

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel 19,3 18,0    

      

Övriga maskiner och inventarier        

Ingående anskaffningsvärde   676,3 632,8

Årets investeringar   80,6 51,6

Årets försäljningar/utrangeringar   -5,2 -8,1

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   751,8 676,3    

      

Ingående avskrivningar   -455,7 -408,9

Årets avskrivningar   -56,8 -54,1

Årets försäljningar/utrangeringar   5,0 7,4

Omklassificeringar         

Utgående avskrivningar   -507,4 -455,7      

        

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier 244,4 220,6      

      

Summa utgående värde Maskiner och inventarier totalt 488,5 497,7     

        

Not 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter    

Bostadsrätter, 3 st   0,2 0,2

Aktier i      

-Kalmar läns Trafik AB   7,0 7,0

-Samtrafiken Sverige AB   0,1 0,1

-Kust till Kust   0,0 0,0

-Öresundståg AB   0,1 0,1

-Svenskt Ambulansflyg   0,2 0,2

-Transitio AB   1,0 1,0

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

-Kalmar läns Beställningscentral AB   0,1 0,1

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

-Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag   34,2 34,2

-Inera AB   0,0 0,0

-IT Plattform Småland & Öland AB   0,1 0,0

-Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB   0,0 0,0

-Aktier i E22 AB   0,0 0,0

Summa  44,5 44,4    
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 2018 2017       

Not 13 Långfristiga fordringar    

Lån till Kalmar kommun (länsmuseum)   12,2 12,2

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   2,2 2,2

Summa 14,3 14,3     

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   75,6 83,3

Momsfordringar   59,2 60,3

Statsbidragsfordringar   118,1 116,7

Interimsfordringar   238,4 192,8

Övriga fordringar   3,9 3,6

Summa 495,2 456,7   

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   894,7 876,6

-Räntebärande värdepapper   755,3 727,3

-Likvida medel   154,4 46,9

Summa 1 804,4 1 650,9    

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.      

      

Aktier         

Anskaffningsvärde   895,0 876,6

Marknadsvärde    894,7 1 007,1

Ej bokförd värdeökning    130,5

Bokförd värdeminskning   -0,3 

Obligationer         

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   758,5 727,3

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   755,3 734,6

Ej bokförd värdeökning    7,3

Bokförd värdeminskning   -3,1  

    

Fullständig förteckning över innehav finns tillgänglig på Region Kalmar läns kansli.       

      

Not 16 Eget kapital    

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2018 med 1,3 Mkr.      

         

Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 327,9 2 157,2

Pensionsutbetalningar   -41,7 -38,2

Nyintjänad pension   201,7 142,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning   43,8 34,2

Förändring löneskatt   50,1 33,3

Övrigt   2,8 -1,0

Summa 2 584,5 2 327,9     
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 2018 2017       

Not 17 Avsättning för pensioner, forts      

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

       

Specifikation - Avsatt till pensioner       

Särskild avtalspension   0,5 1,3

Förmånsbestämd kompletterande pension   1 993,1 1 800,2

Ålderspension   59,0 56,1

Pension till efterlevande   15,5 14,8

Visstidspension   11,8 1,1

Löneskatt   504,6 454,5

Summa avsatt till pensioner 2 584,5 2 327,9      

Visstidspension betalas ut till en f.d. politiker       

      

Not 18 Andra avsättningar    

Ingående avsättning   0,0 1,4

Miljösanering Kalmar Kungsljuset 3   0,0 -1,4

Utgående avsättning   0,0 0,0     

        

Not 19 Långfristiga skulder      

Långfristig förutbetald intäkt   4,8 4,7

Summa   4,8 4,7      

      

Not 20 Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   590,0 570,6

Statsbidragsskulder   8,4 15,7

Interimsskulder   839,6 784,0

varav        

- preliminär avräkning skatt   48,4 40,2

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   130,8 135,9

- semesterlöneskuld   296,3 285,3

- okompenserad jour   53,1 51,1

- övertidsskuld   24,1 24,5

- arbetsgivaravgifter   76,9 72,8

- särskild löneskatt   46,6 41,7

- övriga interimsskulder   163,4 132,5

Skatteskulder och övr löneavdrag   73,8 70,0

Övrigt   4,3 13,1

Summa  1 516,1 1 453,4    
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 2018 2017      

Not 21 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   3 956,7 4 101,5

Pensionsutbetalningar   -175,7 -169,0

Nyintjänad pension   64,5 -2,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning   63,6 80,0

Ändring av försäkringstekniska grunder    24,4

Förändring löneskatt   -15,6 -28,3

Övrigt   -16,8 -49,7

Utgående pensionsförpliktelse 3 876,6 3 956,7    

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

      

Borgensförbindelser      

Transitio AB*)   490,9 525,4

Stiftelsen Kalmar läns museum**)   6,0 6,0

Summa borgensförbindelser 496,9 531,4      

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 373,5 4 488,1    

        

*) Landstinget har, LF 2007-02-28, ingått solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende     

finansiering av spårfordon. Per 2018-12-31 har 2,5 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Landstinget i Kalmar läns     

åtagande till den del som Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2018-12-31 till 490,9 Mkr.    

     

**) Landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Landstingets     

åtagande per 2018-12-31 uppgår enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Landstinget förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun,     

LF 2014-10-14, att se till att Kalmar Läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt     

7 kap. 1 § stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgår per 2018-12-31 till 13,4 Mkr.     

    

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger    

den premie som landstinget har haft att erlägga för varje år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen.      

År 2018 uppgår premien till 32,5 Mkr.        
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  2018 2017 2016 2015 2014     

Utgifter     

Immateriella anläggningstillgångar   5,6    

Mark   26,8    0,1  1,1 

Markanläggningar   5,7  12,1  3,8  1,7 

Till- och ombyggnation   292,7  78,8  79,1  69,9  102,4

Nybyggnation   234,3  143,2  77,6  21,5  6,1

Reinvestering   18,8  17,3  16,6  17,5  17,1

Summa Byggnader och mark   578,3  251,4  177,2  111,7  125,6     

Medicinteknisk apparatur   37,7  61,1  47,3  66,8  92,5

Tekniska hjälpmedel   10,7  9,2  8,1  10,2  9,0

Övriga inventarier   80,5  51,6  86,9  52,1  65,9

Summa Inventarier 128,9 121,9 142,3 129,1 167,4   

Summa utgifter 712,8 373,3 319,5 240,8 293,0 

     

Inkomster     

Byggnader och mark         -30,0  -19,0

Inventarier   -0,6  -0,4  -1,7  -0,2  -1,0

Summa inkomster -0,6 -0,4 -1,7 -30,2 -20,0       

Nettoutgift 712,2 372,9 317,8 210,6 273,0   
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Projekt                                                                               Investeringsram/      Investering            Budget             Investering

                                                                          totalkalkyl             t o m 2018               2018                     2018

   

Länssjukhuset i Kalmar

- nybyggnad för specialistpsykiatri 948,3 140,8 147,0 93,7

- ombyggnad för läkarutbildning 77,9 70,8 49,8 21,5

- ny reservkraft serverhall 7,2 0,2 4,5 0,2

- tillbyggnad av neonatal 97,5 0,0 3,0 

Oskarshamns sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 188,5 113,9 86,3 67,9

- renovering av behandlingsbad 10,4   

Västerviks sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 1 390,7 15,3 38,9 3,8

- ombyggnad av neonatal 38,7 0,0 18,9 0,0

Kalmar    

- förvärv av fastighet Lärlingen 6 inklusive mark  223,4  223,4

Vimmerby    

- ombyggnad bårhus 2,1 1,5 2,1 1,5

- renovering av behandlingsbad 8,8  0,1

Emmaboda    

- nybyggnation landstingsgemensamma lokaler 116,7 98,2 69,8 52,5

Gemensamt    

- Teknik investeringar 302,6 69,8 48,2 42,1

- Energiplan 2012-2020,etapp 1,2 och 3 112,1 54,1 28,8 7,5

- Reinvestering planerat underhåll 17,8 18,9 17,8 18,9

- Opecificerade fastighetsförbättringar 2018 5,4 5,4 5,4 5,4

Ej med i investeringsram LP 2018-2020    

- Administrativa lokaler, Strömgatan 13, Kalmar  4,0  4,0

- Ej beslutade påbörjade projekt    0,0

- Ej avslutade tidigare beslutade projekt 133,5 131,2  29,1

Summa  3 458,4 947,6 520,7 571,4

Inom HSF:s röntgenplan 22,1 21,8  6,8

Inom LTS investeringsram 0,7 0,7  0,2

Summa  3 481,4 970,4 520,7 578,3           

     

SPECIFIK ATION ÖVER BYGGNADSPROJEKT  |   MKR

SPECIFIK ATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP  |  MKR 

                                                         Budget              Investering 

Inventarier                                         2018                    2018

 

Röntgenplan  30,0 11,8

Laboratorieplan  40,0 5,6

Ambulanser  11,0 9,6

Robot  0,0 0,5

IT-utrustning  30,0 40,9

Tekniska hjälpmedel  10,8 10,7

Medicinteknik  24,0 19,9

Ospecificerade inventarier  43,4 29,9

Summa inventarier 189,2 128,9        

I budgeten ingår 9,2 Mkr för investering i 

scenteknisk utrusting hos Byteatern och 

som avser överföring från 2017 enligt be-

slut LF 2016-11-24. 18,9 Mkr avser del av 

budgeterad utrustning i samband med 

byggprojekt. 4,4 Mkr är överförda till drifts-

redovisning.   

  2018 2017 2016 2015 2014      

Utdebitering     

Kalmar län 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37

Genomsnitt i riket 11,39 11,36 11,35 11,29 11,20

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr 7 573 7 354 7 003 6 604 6 338

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -7 709 -7 265 -7 026 -6 629 -6 276

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, % 3,0 5,0 6,0 4,2 5,1

Nettokostnadsutveckling, % 6,1 3,4 5,4 6,2 4,1

     

Finansnetto 41 98 105 87 99

     

Årets resultat, Mkr -95 187 82 62 161

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr -92 186 78 39 127

     

Eget kapital, Mkr 2 238 2 333 2 146 2 064 2 002

     

Likviditet, Mkr 964 1 341 1 137 1 098 1 075

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 96 124 120 118 113

     

Nettoinvesteringar, Mkr 712 373 318 211 273

     

Avgiftsbestämd ålderspension 163 169 164 153 148

Pensionsavsättning intjänade from 1998 2 584 2 328 2 157 1 997 1 839

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 3 877 3 957 4 101 4 243 4 317

Totala pensionsförpliktelser 6 624 6 453 6 422 6 393 6 304      

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 35 38 38 38 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -26 -27 -35 -41 -44

     

Antal invånare per 31/12 244 670 243 536 242 301 237 679 235 598

Andel 65 år och äldre i Kalmar län, % 24,4 24,4 24,3 24,4 24,2

Andel 65 år och äldre i riket, % 19,8 19,8 19,8 19,8 19,6

     

Antal årsarbetare per 31/12 6 253 6 133 6 130 6 021 5 906

    

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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  2018 2017   2018 2017       

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -4 449,6 -4 225,4 -343,5 -198,6

Primärvårdsförvaltningen  -214,8 -212,9 -45,0 -42,0

Psykiatriförvaltningen  -497,0 -486,1 -8,5 -6,0

Folktandvården  -83,5 -83,4 -3,8 -5,0

Bildnings- och kulturförvaltningen  -125,0 -116,2 -0,1 2,3

Kalmar länstrafik  -582,9 -567,6 0,2 0,5

IT-förvaltningen  -238,6 -25,5 -1,1 -5,9

Landstingsservice  -257,0 -248,6 -4,1 3,7

Centraladministrerad verksamhet  -1 283,1 -1 194,4 29,2 25,4

  Varav      

  - Landstingsdirektörens stab  -184,4 -141,5 13,0 19,6

  - Förtroendevalda  -36,8 -35,2 -1,4 0,2

  - Beställd vård  -898,7 -854,9 9,7 -3,9

  - Övrigt  -163,2 -162,7 7,8 9,5

Landstingsrevisionen  -2,8 -2,4 1,6 2,1

Summa för förvaltningarna  -7 734,4 -7 162,5 -375,0 -223,5        

    

Finansiering  7 639,3 7 349,4 128,8 265,3

Totalt för landstinget  -95,1 186,8 -246,2 41,8      

      

Not 1      

Värden för  2017 är anpassade till 2018 års organisation.     

Not 2     

Fr o m 2018 har debiteringen av förvaltningarna avseende  IT-kostnader 

upphört utom för Folktandvården.     

Not 3     

I värdet för 2017 ingår 16,1 Mkr avseende ändrad redovisningsprincip.     

för statsbidraget till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 

rehabprocess.     

        

        

    

      

     

     

RESULTATREDOVISNING FRÅN FÖRVALTNINGARNA  |  MKR

  

Nettokostnader                    Avvikelse mot budget

Verksamhetsgrenar                                                                                                                  

Folktandvården      

      

Barn- och ungdomstandvård      

Allmäntandvårdsersättning 3-22 år KU 52 148 57 056 -4 908 3 435

Särskilt befolkningsansvar KS 3 985 3 877 108 -621

Befolkningsansvar jour KS 277 426 -149 -147

Specialist- och sjukhustandvård KS 37 255 37 028 227 3 372

       

Vuxentandvård      

Allmäntandvård vuxna KU 155 283 153 969 1 314 -3 818

Befolkningsansvar jour KU 2 489 2 411 78 -121

Specialist- och sjukhustandvård KU 69 726 65 965 3 761 -1 558

Uppsökande tandvård KU 2 505 2 952 -447 -131

Nödvändig tandvård till vissa äldre och 

funktionshindrade och tandvård som ett led i 

sjukdomsbehandling KU 19 208 21 127 -1 919 -3 803

Särskilda uppdrag      

ST-utbildning KS 2 000 3 213 -1 213 -1 177

Forskning KS 93 754 -661 

Introduktion av nyutexaminerade KS 4 960 4 517 443 401

Övriga projekt och uppdrag KS 2 000 1 926 74 -519

Tolkkostnader KU 500 852 -352 -241

Läkemedelsförmånen KU 1 450 1 562 -112 -90 

Summa Folktandvård  353 879 357 635 -3 757 -5 018 -1 286  

1) År 2011 var första året Landstinget i Kalmar län 

redovisade tandvårdsverksamheten på denna 

detaljerade nivå. Från och med 2016       

ingår den som en del av årsredovisningen.      

Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 

2012 var första året som samtliga landsting/regioner

 skulle använda modellen.      

2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet,

KS= Konkurrensskyddad verksamhet 

MV = myndighetsverksamhet      

      

      

 

TANDVÅRDENS INTÄKTER 

OCH KOSTNADER 

SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSGREN EFTER 

FÖRDELNING, ÅRETS RESULTAT OCH ACK. RESULTAT, 

TKR INKLUSIVE INTERNA POSTER 1)   

 KU/KS/
MV 2

Summa 
intäkter

Resultat 
2018

Summa 
kostnader

Resultat 
2017

Ack 
resultat 

from 2011
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Redovisningsprinciper

Det innebär att:
 � intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras lands-
tinget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

 � fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas 
inflyta,

 � tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
där inget annat anges,

 � periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed,

 � värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det läg-
sta av verkligt värde och anskaffningsvärde

Sammanställd redovisning

Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting 

skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om: ”Andelen 

av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 procent eller mer 

av landstingets totala skatteintäkter och generella statsbidrag, 

eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning upp-

går till 5 procent eller mer av landstingets balansomslutning.” 

Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd re-

dovisning behöver därför inte upprättas. Bedömningen är att 

konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till 

resultat- och balansräkningen. En beskrivning av verksamheten 

i samtliga bolag finns under rubriken Företag, stiftelser och 

kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser eller 

transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Som jäm-

förelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande 

och överstiger 10 Mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas 

i not till resultaträkningen.

Intäkter

Skatteintäkter

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den beskatt-

ningsbara inkomsten intjänats. I årets redovisning ingår den 

definitiva slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräk-

ning för år 2018. Den preliminära slutavräkningen baseras på 

SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2. Båda poster-

na särredovisas i not till resultaträkningen.

Statsbidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-

ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssyste-

met i posten utjämning och generella statsbidrag. De redovisas 

normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas 

vid utbetalning. Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag 

som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt 

ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med 

övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon 

form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i 

normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget 

avser är bokförda.

Bidrag för läkemedelsförmånen och läkemedelsrabatter

Fördelningen av återbäringen för läkemedel 2018 enligt analys 

från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket är uppbokad 

för hela året. Slutreglering av läkemedelsrabatterna för 2018 

görs i maj 2019 och denna intäkt är reserverad för i december 

2018. I innevarande år ingår därför fem kvartal då inte denna 

slutavräkning reserverats för i december under tidigare år utan 

har bokförts när slutreglering gjorts kommande år.

Övriga intäkter

Intäktsredovisningen följer RKR 18. Det innebär att bidrag 

redovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda och 

bidraget bedöms som säkert. De bidrag som är knutna till an-

läggningstillgångar redovisas som långfristig skuld och perio-

diseras som intäkt över anläggningens nyttjandeperiod.

Kostnader 

Lönekostnader

Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid samt jour 

och beredskap avseende december månad bokförs huvudsak-

ligen i januari nästa år. Då variationen mellan åren inte bedöms 

vara stor bör detta inte väsentligt påverka resultatet. Hänvis-

ning görs till konsekvensprincipen.

Avskrivningar

Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av ut-

ifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat 

på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika stora av-

skrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrustning bokförs 

anskaffningsmånaden medan avskrivning för fastigheter be-

räknas i samband med att fastigheten tas i bruk. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskriv-

ningar. För att få en mer rättvisande redovisning samt minska 

gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och pla-

nerat underhåll används en modell för komponentavskrivning 

inom fastighetsområdet. Modellen bygger på en schablonise-

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lag om 

kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommu-

nal Redovisning (RKR).

rad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; 

relativ storlek, olika förväntade livslängder samt någon form 

av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som 

logisk. Totalt ingår åtta olika huvudgrupper som i sin tur inde-

lats i 32 anläggningstyper med olika avskrivningstider. Nedan-

stående avskrivningstider tillämpas normalt för olika typer av 

anläggningstillgångar. Omprövning av nyttjandeperioden görs 

om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvän-

digt och att det rör sig om väsentliga belopp.

 � Byggnader 10-50 år

 � Markanläggningar 20-50 år

 � Byggnads- och markinventarier 10-30 år

 � Tekniska hjälpmedel 3 och 5 år

 � IT-utrustning 3 och 5 år

 � Fast inredning och utrustning 10 och 15 år

 � Övriga inventarier 5, 7 och 10 år

 � Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Materiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-

hav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för min-

dre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 000 kr.

Immateriella tillgångar består av IT-system, -program, -licenser 

och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system utveck-

las internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar 

utan kostnadsförs. Region Kalmar län har valt att tillämpa en 

beloppsgräns på 3 Mkr då en viss försiktighet bör tillämpas. Av 

samma skäl prövas att immateriella tillgångar kommer att ge-

nerera troliga framtida ekonomiska fördelar. Detta får till följd 

att programvarulicenser och andra typer av rättigheter oftast 

kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar

Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad 

som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en 

placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP i anslutning 

till årsstämman 2018. Samtliga placeringsmedel är värderade 

till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Aktie- 

respektive obligationsportföljen har värderats var för sig.

Leasingavtal

Region Kalmar län har enligt definition endast operationell lea-

sing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekonomiska 

riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren el-

ler inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller avtalstiden är 

högst tre år redovisas det alltid som operationell leasing.

Avsättningar 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en för-

pliktelse som följd av inträffade händelser och det är troligt att 

en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning kan göras.

Pensioner

Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pen-

sionsbolaget Skandia enligt RIPS17 (Riktlinjer för beräkning 

av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om 

löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger 

på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland 

annat löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt 

och medellivslängd.

 Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-

dellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998 

redovisas i balansräkningen och att pensionsförmåner intjäna-

de före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen. Pensions-

skulden i balansräkningen redovisas dels under avsättningar 

och dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas under 

avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension 

(FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp 

samt särskild avtalspension enligt överenskommelse. Det som 

redovisas som en kortfristig skuld, intjänat i år men utbetalas till 

vald förvaltare nästa år, är den avgiftsbestämda ålderspensio-

nen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension 

redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att 

leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som an-

svarsförbindelse.

Flextidssaldo

Landstinget och de fackliga organisationerna tecknade i inled-

ningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ramavtal) som fortfaran-

de gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras med utlägg av 

flexledighet innan anställningen upphör. I undantagsfall kan 

flextiden betalas ut i pengar. Beslut ska ha fattats av närmaste 

chef i god tid innan anställningen upphör. Undantagsfall kan 

vara en pressad arbetssituation med svårigheter att rekrytera 

ersättare. Någon skuld för flextidssaldo tas inte upp i balans-

räkningen då utbetalning endast sker i undantagsfall och be-

döms vara av ringa omfattning.

Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet

Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrenssyn-

punkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting och 

regioner för en mer öppen redovisning. Resultatet presenteras 

under rubriken Finansiella rapporter n
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Miljöredovisning

   Mått                                       Beskrivning                              Utfall 2018          Målvärde

2,15

100 %

3 %

3 500 kg

26 %

10 %

40 %

10 %

16 %

29 %

170 320

86 kWh/kvm

102 kWh/kvm

30 styck

Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel 

(kostverksamheten och folkhögskolor) vara 

minska.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens bussar ska öka.

Andelen resenärer inom kollektivtrafiken ska öka.

Mängden lustgas ska minska.

Landstingets koldioxidutsläpp ska minska.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens serviceresor ska öka.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens tåg ska öka.

Andelen förnyelsebara bränslen för tjänstere-

sor ska öka.

Mängden matsvinn skall minska.

Vi ska öka andelen avfall som går till materialå-

tervinning (exklusive matavfall) vid våra sjukhus.

Vattenförbrukningen ska minska

Energiförbrukningen för el i våra egenägda 

fastigheter ska minska

Energiförbrukningen för värme i egenägda 

fastigheter ska minska

Antalet CMR-kemikalier ska minska

2,03

100 %

6,1 %

3 696 kg

Resultat kommer 

i maj 2019

20 %

40 %

14,7 %

17,8 %

25,3 %

158 934

85,4 kWh/kvm

95 kWh/kvm

34 styck

Inkluderar kostverksamheten inom landstingsservice 

(dock inte caféer och patientmat Västervik). Inkluderar 

även folkhögskolor.

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs av rapsolja/

biodiesel och biogas. Målet till 2017 är att nå 100 % 

förnyelsebara drivmedel för busstrafiken år 2017.

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken skall öka med 3 

% per år.

Varje år sammanställs en rapport från leverantören där 

lustgas i lösa behållare samt d lustgas från centrala 

system vid länssjukhuset.

Till direkta koldioxidutsläpp räknas transporter, energi-

förbrukning, avfall, köldmedieläckage och lustgas.

Andelen kommer att öka i samband med att nytt avtal 

börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

Nya fordon för tågtrafiken beräknas att vara i drift 2025.

Nya bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel byts 

successivt ut till utgången av 2020. Då ska vi vara fossil-

bränslefria.

Gäller kostverksamheten inom landstingsservice.

Material i enlighet med insamling av ÖJ (SKL). Kategorier 

enligt insamlingsfil kolumn C6-C19.

Statistik från Stefan Westblom som har statistiken för 

länets tre sjukhus.

Energiförbrukningen ska minska med 5 % för el för 

egenägda lokaler fram till 2017 (utifrån basåret 2012 i 

enlighet med Hållberhetsprogrammet).

Fram till 2017 skall energiförbrukningen för värme 

minska till 101,6 kWh/kvm i våra egenägda fastigheter 

(5 % utifrån basåret 2012 i enlighet med Hållbarhetspro-

grammet).

Antalet CMR-kemikalier (cancerogena, mutagena och 

reproduktionstoxiska) enligt KEMI:s definition av CMR- 

kategori 1 och 2 ska vara nere på 193 stycken vid utgång-

en av 2017 (motsvarar 30 % minskning utifrån basåret 

2012 i enlighet med Hållbarhetsprogrammet).

   Mått                                       Beskrivning                              Utfall 2018          Målvärde

59 926 DDD

50 %

100

300

Den totala förbrukningen av kinoloner ska 

minska.

Andelen ekologiska livsmedel (kostverksamhet 

och folkhögskolor) ska öka.

Antalet kemiska produkter innehållande ämnen 

upptagna på PRIO-utfasningslistan ska minska

Totala antibiotikaförskrivningen ska minska.

Totala antibiotikaförskrivningen ska minska.

66 024 DDD

44 %

128

289

Användningen skall minska med 5 % jämfört med 

föregående år.

Målet beskriver värdet av ekologisk mat i förhållande till 

totala kostnaden för inköpt mat. Det långsiktiga målet är 

att till 2017 nå 50 % ekologiska livsmedel.

För att öka kunskapen om antalet kemiska produkter 

som är miljö- och hälsoskadliga (men inte klassade som 

CMR-kemikalier ((cancerogena, mutagena och repro-

duktionstoxiska)) ger detta mål en utökad kunskap om 

förekomsten av PRIO-ämnen.

Enhet är recept per 1000 invånare.

Region Kalmar län ska stå för en god miljö och ta ett långt-

gående ansvar för en att bidra till en hållbar utveckling. Håll-

barhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet. Det 

omfattar såväl ekonomi som sociala och miljömässiga aspekter. 

Hållbarhetsarbetet i egna verksamheten gör avstamp i Agenda 

2030 och regionen har konkretiserat mål, mått och aktiviteter i 

en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen har fem övergripan-

de hållbarhetsmål:

Hållbar utveckling vid inköp och upphandling

Flertalet upphandlingar har genomförts där miljö- och hållbar-

hetskrav har fått ett större utrymme. Några exempel på sådana 

upphandlingar är anestesi- och intensivvård, bröstproteser och 

operationsprodukter.

 Under året har ca 70 verksamheter testat engångsprodukter 

tillverkat delvis eller helt av förnyelsebart material (trä, papper, 

restprodukter av sockerrör, majsstärkelse). Produkter som tes-

tats är bland annat sopsäckar, förkläden, medicinmuggar och 

olika livsmedelsförpackningar. En utvärdering ska klargöra om 

produkterna passar verksamhetens behov. Målet är att få in 

mer förnyelsebara engångsprodukter i kommande avtal för 

minskad klimatpåverkan.

 Samarbetet kring Giftfri miljö för barn inom Sydöstra sjuk-

vårdsregionen fortgår. Projektet syftar till att minska miljö- och 

hälsoskadliga ämnen i sjukvårdsprodukter. Planen är att tillse 

att dessa produkter så långt det är möjligt är giftfria inom Syd-

östra sjukvårdsregionen.

Minskad klimatpåverkan och fossilberoende

Region Kalmar län har sedan flera år tillbaka el och uppvärm-

ning från enbart förnyelsebara källor, det vill säga vatten, sol 

och vind. Efter en rättstvist gällande en patentfråga gavs det 

under hösten 2018 klartecken att slutföra upphandling av lust-

gasdestruktor. Anläggningen beräknas bli installerad innan 

sommaren 2019 och förväntas minska utsläppen av lustgas 

med ca 95 procent vid länssjukhuset.

 Arbetet mot fossilbränslefri fordonsflotta fortgår i enlighet 

med det regionala målet fossilbränslefri region 2030. Huvu-

dinriktningen är biogas och el. Region Kalmar län har erhållit 

klimatklivet för installation av 24 laddplaster runt om i länet. Ca 

50-tal biogasfordon planeras ersätta dieselbilar i fordonsflottan 

inom kort. I övrigt pågår aktiviteter för ökad samåkning och att 

dela bilar mellan enheter. Ett ökat nyttjande av digitala mö-

tesformer fortgår för såväl medarbetare som för patienter. En 

viktig omställning i strävan att öka tillgängligheten, samtidigt 

som kostnader och miljöpåverkan minskas. Sedan augusti 2017 

drivs busstrafiken i länet till 100 procent förnyelsebara bräns-

len, biogas och HVO.

Ansvarsfull användning av naturens resurser

Arbetet för att samla in och samtidigt minska mängden ma-

tavfall fortsätter. Mätningar visar att vi 2018 landade på ca 19 

procent för restaurang och patientmat. Vid ombyggnation har 

återanvändning av möbler till andra enheter i egen verksamhet 

skett i så lång utsträckning som möjligt. Det som inte kan nytt-
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jas vidare inom den egna verksamheten lämnas till återbruk. 

Sjukvårdsmaterial som är utrangerat skickas i många fall vidare 

till biståndsorganisationer där materialet kan komma till nytta i 

utvecklingsländer där det finns ett behov. Energieffektivisering 

i lokalerna fortsätter. Den varma sommaren medförde en hö-

gre elförbrukning för kyla än tidigare år. Vattenförbrukningen 

har minskat med drygt 7 procent bland annat tack vare över-

syn av rutiner men även informationsinsatser och utbildning 

för verksamheternas miljöombud. En Vinnovaansökan tillsam-

mans med Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet med flera har be-

viljats där gemensam undersökning om återföring av tekniskt 

vatten till verksamheten kommer att genomföras under 2019. 

Detta i strävan att minska användningen av dricksvatten i verk-

samheten i framtiden.

Hållbar byggnation och stadsbildning

Vi ska ha fastigheter och lokaler som är miljömässigt och häl-

somässigt sunda. Nya byggnader som planeras byggs enligt 

SundaHus och hänsyn tas till klimatanpassning för att säkerstäl-

la att våra verksamheter står rustade mot exempelvis värme-

böljor och häftiga skyfall. Solceller och gröna ytor beaktas i alla 

byggprojekt för att säkerställa att takytor används effektivt; för 

att producera förnybar energi och/eller stödja dagvattenhan-

tering och biologisk mångfald. Arbete med verksamhetens kli-

matanpassningsplan har fortsatt där underlag för påverkan vid 

olika scenarios har tagits fram på fastighetsnivå. Förberedelser 

för att öka möjligheten till cykelparkeringar på strategiska plat-

ser är pågående.

Hälsosam miljö

Årlig utbildning i miljö och hållbarhet har genomförts för nya 

chefer. Utbildning har även genomförts för verksamhetens ca 

250 miljöombud med ökad kunskap kring läkemedel och miljö, 

kemikaliehantering och fossilbränslefria transporter. Det pågår 

även arbete med att ta fram e-utbildning för att samtliga med-

arbetare öka kunskapen i miljö och hållbarhetsfrågor ytterliga-

re. Arbete med riskanalyser för kemikalier pågår och antalet 

CMR-kemikalier har minskat något i verksamheten.

 Region Kalmar län arbetar för att minska antibiotikaresistens 

genom att aktivt följa, och där det är möjligt minska, förskriv-

ning av antibiotika. När det gäller målet om minskad antibioti-

kaförskrivning och mängden kinoloner så varierar det över året. 

Jämfört med 2017 så ökade förskrivningen med 4 procent. Det 

är främst förskrivningen vid urinvägsinfektioner som bidrar till 

denna ökning. Andelen ekologisk mat slutade på 44 procent 

för samtliga kök inom kost och folkhögskolor. Även mål om 

minskad klimatpåverkan från livsmedel fortgår genom att för-

utom erbjuda vegetariska alternativ blanda in mer grönsaker i 

kötträtter. Vegetariska alternativ finns sedan flera år tillbaka vid 

verksamhetens restauranger.

Övrigt

Externa revisioner har genomförts inom Landstingsservice, 

Oskarshamns sjukhus och Nybro hälsocentral. Tillsynsbesök 

enligt miljöbalken har genomförts i Kalmar och Västervik med 

inriktning på dagvatten. Tillsynsbesöken har inte föranlett några 

åtgärder n 

Under 2018 har Landstinget Kalmar län genomfört 128 upp-

handlingar till ett värde av över 100 tkr, varav 42 är över 

upphandlingsgränsen på 587 tkr. 

Stora upphandlingar under 2018 har varit parkeringsöver-

vakning, patienttransporter med flygplan, intraoculära linser, 

elhandel, medicinska gaser, proxyserver IT, skyltleverantör, 

kirurgiska instrument, operationstextilier, PC-klienter, suturer 

och stapling, operationsprodukter och infusionssystem med 

tillbehör.  Upphandlingar har gjorts till ett sammanlagt värde 

av 339 miljoner och kostnadsreduceringen blev 27 miljoner. I 

Raindance e-handelssystem har produkter beställt till ett värde 

av 252 miljoner och avtalstroheten har varit 55 procent.

 Utvecklingen går mot ett utökat samarbete inom Region 

Sydost vilket innebär samordnade upphandlingar med Region 

Jönköpings län och Region Östergötland. Region Kalmar län är 

även ansluten till 34 avtal som upphandlats av Sveriges Kom-

muner och Landstings (SKL) upphandlingsenhet Kommentus, 

varav de största avtalen är resebyråtjänster, möbler, fordon och 

postförmedlingstjänster. Leverantörstroheten, definierat som 

produkter köpta från leverantörer med avtal, uppgår till 94 pro-

cent för 2018, vilket är i linje med föregående år  n 

Upphandlingar

Företag, stiftelser och 
kommunalförbund

Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101, ägarandel 100 procent

Som kollektivtrafikmyndighet för länet har Region Kalmar från 

och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, färd-

tjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i bo-

laget omfattar sedan dess framförallt uthyrning av spårfordon 

enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudin-

riktningen är att dessa ska överlåtas till AB Transitio. Aktiekapi-

talet i bolaget uppgår till 7 Mkr.

Kalmar läns Beställningscentral AB, 556435-0238, ägaran-

del 100 procent

Landstingsfullmäktige beslutade 2011 att KLB skulle avvecklas 

som juridisk enhet för att övergå i förvaltningsform. Samtliga 

bilar har därefter avyttrats till kommunala verksamheter och 

Autoplan, dotterbolag till Swedbank. Från och med 2015 har 

ingen verksamhet bedrivits, aktiekapitalet uppgår till 100 tkr.

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP), 556530-

6460, ägarandel 14,3 procent

KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets kom-

muner och landstingets avsättningar för pensionsändamål. 

Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsedda att 

täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepensio-

ner. Aktierna i bolaget innehas av följande kommuner med 

100 aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mör-

bylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby samt Kalmar-

sunds Gymnasieförbund. Region Kalmar län och Mönsterås 

kommun innehar 200 aktier var. Portföljförvaltningen har under 

året fortsatt att bedrivas i egen regi. De redovisade kostnader-

na för bolagets verksamhet motsvarar en förvaltningskostnad 

på 0,081 procent mätt på portföljvärdet vid årets ingång och 

0,078 procent på portföljvärdet vid årets utgång. I bolagets pla-

ceringspolicy anges att verksamheten är inriktad på att skapa 

bästa möjliga avkastning på de avsättningar som gjorts. Verk-

samheten ska grundas på principerna långsiktighet, försiktig-

het samt balansering av risk och avkastning. Placeringar i aktier 

får inte överstiga 60 procent och ska inte understiga 25 procent 

av de totala tillgångarna. Placeringspolicyn prövas årligen och 

godkänns vid det konsortiemöte som äger rum inför årsstäm-

man i bolaget. I samband med fastställande av årsredovisning-

en 2017 fattades beslut att under 2018 avsätta ytterligare 50 

Mkr. Det innebär att den totala avsättningen nu uppgår till 637 

Mkr med ett marknadsvärde per 31 december 2018 på 1 804 

Mkr.

Samtrafiken Sverige AB, 556467-7598, ägarandel 1,8 procent

Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, 

biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgänglighet 

medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.

Kust till Kust AB, 556481-7822, ägarandel 12,5 procent

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna 

och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kust-

banans trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen verksamhet 

bedrivs i företaget.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent

Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma 

frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor, 

trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, för-

säljning, kvalitet och utveckling.

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent 

Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i 

Sverige, AB Transitio som är ett samverkansorgan vars uppgift 

är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt 

svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade 

anskaffningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjning-

en. AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omför-

delningar av fordon mellan användare för att nå ett effektivt 

fordonsutnyttjande.

Inera AB, 556559-4230, ägarandel 0,1 procent 

Inera AB har funnits sedan 1999 och har på uppdrag av lands-

ting och regioner utvecklat gemensamma lösningar, gemen-

sam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom 

hälso- och sjukvården. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal gemen-

samma tjänster och produkter, bland annat 1177 Vårdguiden, 

UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och journal via nätet. 

Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i 

vård och omsorg. Genom att bredda ägandet ska bolaget 

kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom 
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fler verksamhetsområden än hälso- och sjukvård, till exempel 

skola, omsorg och samhällsbyggnad. SKL har därför i början 

av året köpt merparten av aktierna från landsting och regioner 

och är nu majoritetsägare i bolaget. Alla landsting och regio-

ner äger efter försäljningen fem aktier vardera. Under året har 

alla kommuner fått erbjudande om att bli delägare, genom att 

köpa fem aktier vardera. Inera AB blir därmed en plattform för 

utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar 

även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och 

förvaltningskostnaderna sänkas och utvecklingstakten höjas 

genom ett mer samordnat arbete.

ALMI Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 äga-

randel 49 procent

Region Kalmar län äger Almi Kalmar tillsammans med majo-

ritetsägaren ALMI Företagspartner AB, det nationella moder-

bolaget. Region Kalmar län utser ombud till bolagsstämman 

medan Regionförbundet nominerar styrelseledamöter. Bola-

gets verksamhetsidé är att genom riskfinansiering och affärs-

utveckling stärka företagande och konkurrenskraften i före-

tag och därigenom medverka till ett växande och dynamiskt 

näringsliv. Tillsammans med länets kommuner bedriver ALMI 

olika projekt för bland annat affärsutveckling, innovationer och 

generationsskiftesfrågor.

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län var till 2019 ett kommunalt sam-

verkansorgan som var politiskt styrt och ägt av länets kommu-

ner samt landstinget. Arbetet innefattade uppdrag från olika 

statliga myndigheter med syfte att förstärka arbetet med regio-

nens utveckling. Det övergripande målet är att vara en gemen-

sam organisation med syfte att ta tillvara länets möjligheter och 

främja dess utveckling. Målgrupperna var offentliga aktörer, 

näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. Landstinget 

betalade 2018 sammanlagt 17,6 Mkr till Regionförbundet, va-

rav medlemsavgift 9,7 Mkr och anslag 8,0 Mkr. Sedan 1 januari 

2019 är Regionförbundet en del av Region Kalmar län. 

Länsmusiken - Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433

Stiftelsen bildades 1988 av Landstinget i Kalmar län. Under 

några år ansvarade Regionförbundet för verksamheten men 

sedan årsskiftet 2016 har Region Kalmar län ansvar för de eko-

nomiska anslagen. Verksamheten finansieras av statens kultur-

råd, Region Kalmar län, några av länets kommuner, samarbe-

tande företag och de intäkter som kommer av försäljning av 

konserter och andra tjänster. Stiftelsens huvudsakliga uppgifter 

är att producera konserter åt skolor, föreningar och företag i 

Kalmar län. Stiftelsen arbetar inom tre verksamhetsområden; 

barn- och ungdomsproduktion, samverkan och produktioner 

med och till musiklivet i hela länet samt kammarorkestern Ca-

merata Nordica där Kalmar länsmusikstiftelse är huvudman. 

Länsmusiken har som mål att vara tillgängliga i hela länet och 

att ge alla lika möjlighet att delta i ett mångsidigt och rikt mu-

sikliv av god kvalitet.

 Landstingsfullmäktige har under 2017 tagit beslut om en 

ansvarsförbindelse där man förbinder sig att säkra att Kalmar 

läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan av stif-

telsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1§ stiftelselagen. Med 

stöd av ansvarsförbindelsen utbetalades under 2017 2,2 Mkr till 

stiftelsen. 

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087

Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och 

kulturarv. Museet drivs i stiftelseform med Region Kalmar 

län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som 

huvudmän. Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kul-

turminnesvård och museal verksamhet, förvalta länsmuseets 

föremålssamlingar och arkivalier och hålla dem tillgängliga för 

allmänheten.

Samordningsförbundet i Kalmar län 

Samordningsförbundet bildades 2005. Förbundet, som är ett 

kommunalförbund, är bildat med stöd av Lag om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och 

länets kommuner. Medlemmarna finansierar gemensamt den 

verksamhet som Samordningsförbundet bedriver i länet. Det 

övergripande målet är att samhällets resurser ska användas 

optimalt till nytta både för den enskilde medborgaren och för 

samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga 

till förvärvsarbete men också få en förbättrad livskvalitet.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om för-

bundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 

(KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets ändamål är att 

för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. För-

bundet ska bland annat upphandla, äga och finansiera egna 

ambulansflyg, samordna beställningar och genomförande av 

flygambulanstjänst samt tillhandahålla sjukvårdspersonal.

Investeringarna i flygplanen kommer att finansieras genom lån 

från medlemmarna efter andelstal. Landstingsfullmäktige har 

därför i mars 2017 tagit beslut om att låna ut högst 14,4 Mkr till 

KSA. Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord 

och lånet finansieras genom ianspråktagande av Region Kal-

mar läns likviditet n 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verk-
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige-
beredningar och genom utsedda lekmannareviso-rer/revi-
sorer den verksamhet som bedrivits i landstingets företag. 
Vi har även, tillsammans med revisorerna i Region Öster-
götland och Region Jönköpings län, granskat verksamheten 
i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen under 
år 2017.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verk-
samheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kon-
troll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de la-
gar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god re-
visionssed i kommunal verksamhet och landstingets revi-
sionsreglemente. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och be-
redningar i Landstinget i Kalmar Län i allt väsentligt har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningar-
nas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi vill dock framhålla 
att landstingets budget, för att fungera som styrinstrument, 
måste uppfattas som realistisk i verksamheten.

Vi bedömer att av de två finansiella mål som fullmäktige 
uppställt uppnås. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer 
vi att knappt två tredjedelar är uppnådda eller nästan upp-
nådda medan det för återstoden krävs fortsatta ansträng-
ningar innan de kan anses uppfyllda.   

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda leda-
möterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner landstingets 
årsredovisning för 2017. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Kalmar 2018-04-13

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

 � Landstingsrevisorernas redogörelse och sammanfattning av de sak-

kunnigas rapporter.

 � Granskning av landstingets årsbokslut för 2017.

 � Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Kalmar läns Beställ-

ningscentral AB,   Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapital-

förvaltning AB, AB Transitio och ALMI Företagspartner Kalmar län AB.

 � Revisionsberättelser från Kalmar läns Beställningscentral AB, Kalmar 

läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio 

och ALMI Före-tagspartner Kalmar län AB.

 � Revisionsberättelser från Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Nyström 

och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse.

 � Revisionsberättelse från Samordningsförbundet i Kalmar län.

 � Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Anders Björkman                                     Tommy Englund                                            Bo Jonsson                                           Ann-Margret Lindholm  

Bo Lindwall                                Klaus Leidecker                                           Tommy Ejnarsson    

Revisionsberättelse

Kommer
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Politisk organisation  |  Region Kalmar län

Samverkansnämnd

Revisorer

Patientnämnd

Valberedning

Regionfullmäktige

Personalutskott

Arbetsutskott
Krisledningsnämnd

Funktionshinderråd

Pensionärsråd

Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor

Plan- och 
budgetberedning

Beredning 
hälso- och sjukvård

Beredning 
invånarfrågor

Beredning hållbarhet
och folkhälsa

FoU beredning

Regional utvecklingsnämnd
Folkhögskolestyrelse

Kollektivtrafiknämnd
Regional kollektivtrafikmyndighet

Regionstyrelse

Länsgemensam ledning 
i samverkan

inom socialtjänst och 
angränsande område hälso- och 

sjukvård Kalmar län

Verksamhetsorganisation  |  Region Kalmar län

Regiondirektör

Hälso- och
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förvaltningen

Regionstab

Västerviks 
sjukhus

Oskarshamns 
sjukhus

Länssjukhuset
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Diagnostiskt
centrum
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förvaltningen

Regionservice IT-förvaltning Folktandvården
Regional 

utvecklings-
förvaltning

Regional 
utvecklingsnämnd Regionstyrelse Kollektivtrafiknämnd

Bildning
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Landstinget hade 2018 visionen ”För ett fris-
kare, tryggare och rikare liv”. Visionen är ut-
gångspunkten i allt arbete. Verksamheten vilar 
på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. 
Värdegrunden bygger på principen om alla 
människors lika och unika värde, FN:s konven-
tioner om mänskliga rättigheter och Agenda 
2030 för en hållbar utveckling. Värdegrunden 
återfinns också i policyn, som beskriver förhåll-
ningssättet för arbetet  n

Vision och
värdegrund
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Anläggningstillgång
Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, såsom fastig-
heter och inventarier.

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att 
fördela anskaffningskostnaden över tillgångens nyttjan-
detid.

Avsättning
De förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sanno-
lika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias t.ex. avsättning för pensioner.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets 
slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och avsättningar/skulder en-
ligt balansräkningen.

Extraordinära intäkter och kostnader
Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är 
av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regel-
bundet samt uppgår till väsentliga belopp.

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kost-
nader i resultaträkningen.

Immateriell tillgång
En tillgång som är identifierbar men icke monetär. Till-
gången är en resurs som förväntas ge ekonomiska förde-
lar i framtiden.

Jämförelsestörande poster
Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraor-
dinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med 
andra perioder och mellan olika landsting.

Kassaflödesanalys
Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, inves-
terings- och finansieringsverksamheten samt förändring 
av rörelsekapital. Summan av dessa komponenter utgör 
förändringen av likvida medel.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av 
kortfristiga skulder.

Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år efter balansdagen.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare 
än ett år efter balansdagen.

Medelvårdtid
Antalet vårddagar dividerat med antalet inskrivna patien-
ter under perioden.

Medelskattekraft
Beräknat genomsnitt av skattekronor per invånare.

Nettokostnader
Skillnaden mellan verksamhetens intäkter, verksamhetens 
kostnader och avskrivningar. Finansieras med skatteme-
del och generella statsbidrag.

Omsättningstillgångar
Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis 
kundfordringar och förrådsartiklar.

Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en 
viss period, till exempel verksamhetsåret.

Självfinansieringsgrad
Anger hur många procent av verksamhetens internt tillför-
da medel (årets resultat samt av- och nedskrivningar) som 
finansierar investeringar i anläggningstillgångar.

Skatteunderlag
Totalt beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i 
skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 
100.

Skatteutjämningsbidrag
Bidrag från staten för utjämning av skatteinkomster i olika 
delar av landet. Beräkningen baseras på medelskattekraf-
ten.

Soliditet
Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som 
eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Vårdtid
Vårddagar med tillägg för patienter som är inneliggande 
del av dag.

Årsarbetare
Arbetade timmar dividerat med 1700.

Ordlista
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Bilaga ärendenummer RS 2019/96

Folktandvården – resultatutvärdering/dialog
Folktandvården är en offentlig verksamhet på en tandvårdsmarknad där inslaget av privata ak-
törer är stort. Offentliga och privata aktörer konkurrerar till stor del om samma patienter och 
för att skapa lika villkor krävs att det råder konkurrensneutralitet. Det innebär att det finns sär-
skilda skäl för god transparens i den ekonomiska redovisningen av folktandvården. Landsting-
en/regionerna har därför gemensamt tagit fram en modell, som gäller from 2012, för att få en 
enhetlig särredovisning av tandvårdsverksamheten.

Ansvar och rollfördelning
Region Kalmar län använder sig av styrmodellen förvaltningsdriven verksamhet med två hu-
vudsakliga roller, beställare och utförare. Beställare utgörs av regionfullmäktige och regionsty-
relse som har ett övergripande ansvar för finansiering av vården, anger mål och inriktning för 
verksamheten samt ger specifika uppdrag. Utförare är bl a hälso- och sjukvårds-, primärvårds- 
och psykiatriförvaltningen, folktandvården samt privata vårdgivare med vårdavtal. 
Regiondirektören är Regionstyrelsens verkställande tjänsteman. Regiondirektören har ett sam-
lat ansvar för uppföljning och utvärdering. 

Förvaltningschef/Tandvårdschef för Folktandvården svarar för uppföljning och utveckling 
samt ansvarar för verksamhet, budget och personal.

Beställarenheten för tandvård ska tillgodose nödvändiga tandvårdsresurser för patienter med 
särskilda behov av tandvårdsinsatser samt tandvård till barn och ungdomar.

Folktandvårdens verksamhet
Folktandvårdens verksamhet har sin utgångspunkt i en årlig överenskommelse mellan Region-
styrelse och Folktandvård. Den syftar till att beskriva och förtydliga Region Kalmar läns ansvar 
för den organiserade vården gällande barn- och ungdomstandvård, liksom innehållet i Folk-
tandvårdens uppdrag gällande regionfinansierade vårdinsatser och därtill hörande ersättningar

Planering, uppföljning och ekonomisk redovisning
Region Kalmar läns övergripande planerings- och uppföljningsprocess gäller för Folktandvår-
den liksom för övriga förvaltningar. Region Kalmar län eftersträvar en transparent redovisning, 
vilket innebär att årsredovisning och delårsbokslut redovisar det ekonomiska resultatet för 
egenregiverksamheten som i dagsläget omfattar Folktandvård och Hälsoval. I den interna rap-
porteringen för dessa verksamheter redovisas dessutom resultatet tydligt per enhet.

Resultatvärdering/resultatdialog
Utgångspunkten är att Folktandvården ska bära sig ekonomiskt (koncernperspektivet). Princi-
pen är att inga fria nyttigheter skall förekomma utan de resurser verksamheten förbrukar skall 
redovisas inom verksamheten. 
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Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för Folktandvården värderas i en årlig dia-
log mellan regiondirektör och tandvårdschef. Värdering av resultatet ska ske i förhållande till 
Folktandvårdens särskilda ansvar att säkra tandvården i länet och baseras på en bedömning av i 
vilken omfattning merkostnader har uppstått med anledning av detta ansvar. 

Resultatöverföring
Det ekonomiska resultatet baserad på resultatutvärdering/resultatdialog för Folktandvården re-
dovisas under eget kapital i årsbokslutet. Vid ett negativt resultat skall en åtgärdsplan upprättas 
för hur förvaltningen ska nå ekonomisk balans. 

Disponering av överskott sker genom framställan om ianspråktagande till regionstyrelsen. 
Folktandvården skall i en sådan situation planera för att använda ”eget kapital”, dvs. all an-
vändning ska budgeteras så att konsekvenserna för resultat och likviditet säkras. Folktandvår-
den får endast använda ”eget kapital” för riktade insatser av engångskaraktär med ett tydligt 
ändamål.

Årliga resultat
Folktandvårdens resultat har from 2011 bokförts som en egen post under eget kapital. Resulta-
tet för 2012 på 6 105 378 kr är justerat för poster som avser rättelser avseende tidigare år.

År 2011   2 557 013 kr
År 2012        18 243 kr 
År 2013 - 4 423 208 kr
År 2014     -470 211 kr
År 2015   6 132 041 kr
År 2016   6 247 898 kr
År 2017 - 5 019 146 kr
År 2018 - 3 756 730 kr

Ackumulerat resultat är 1 285 901 kr.
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Ärendenummer RS 2019/96

Bilaga 2018, Intern kontroll

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, vilken utformas för att med rimlig grad 
av säkerhet kunna uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
Kontrollmiljön är den omgivning som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas 
av. Det är lagar, regler och policys, organisationens värdegrund och kultur, dess ledning och 
ledningens syn på etik, fördelningen av ansvar och befogenheter samt ledningens övriga agerande i 
olika sammanhang. Alla dessa faktorer utgör tillsammans kontrollmiljön. 
Kontrollåtgärder (styrningsåtgärder) är de åtgärder och rutiner som utarbetas för att fel ska 
upptäckas, åtgärdas och även förebyggas. Åtgärderna kan även finnas inbyggda i såväl 
organisationsstruktur som rutiner. 
Under året har granskningar skett i enlighet med den internkontrollplan som fastställts av 
landstingsstyrelsen. Kontrollplanen för år 2018 omfattar åtta landstingsgemensamma 
kontrollmoment samt minst två förvaltningsspecifika kontrollmoment per förvaltning.

Landstingsövergripande kontrollmoment
Processen kring löner
Inom processen kring löner har ett antal kontroller genomförts. Granskningen visar att det 
förekommer att utanordningslistor från lönesystemet inte signeras. Underlag har lyfts till HR-
funktionen och det har påtalats vikten att signeringen görs löpande. Inom arbetad tid har två 
kontroller gjorts. Dels kontroll av medarbetarnas flex- eller årsarbetstid inte över/underskrider de 
ramar som står angivna i riktlinjen, men också om det förekommer att den inarbetade tiden blir 
utbetald i pengar. Avvikelser inom flex- eller årsarbetstid förekommer och utbetalning av tid har 
gjorts. Underlag och avvikelser i tidigare granskningar har lyfts till HR-funktionen. Inom 
bemanningsbolag har kontroll gjorts av hur i stor utsträckning som upphandlade bolag anlitats. 
Avvikelserna har kunnat förklaras av att de upphandlade bemanningsbolagen inte har kunnat 
leverera de tjänster som efterfrågats vid tillfället då behovet fanns. Inom löner har även kontroll 
gjorts av lönetilläggens belopp och att rätt beslutsnivå fattat beslut. Ett fåtal avvikelser har noterats 
och kommer åtgärdas. Vidare har även en analys gjorts av de kostnader som är bokförda som löner 
och arbetsgivaravgifter, men som inte kommer från lönesystemet. Analysen gav inte några skäl till 
fortsatt granskning inom området. 

Inventering av PC:s
En inventering av datorer har gjorts utifrån att IT-förvaltningen via ett fjärrverktyg kontrollerat 
vilka datorer som inte har uppdaterats. Resultatet av granskningen är höjd säkerhet genom att 
medarbetarna uppmanats till att uppdatera datorerna, samt att återlämnade datorer som inte använts 
minskar kostnaderna för outnyttjade licenser.  
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Leverantörsfakturor 
En kontroll har genomförts av beslutsattesträtter gällande leverantörsfakturor. Kontrollen gjordes av 
samtliga förvaltningar och utgick från de beloppsbegränsningar och regler som finns enligt 
attestriktlinjen. Avvikelser har rapporteras och rättats. Ytterligare granskning inom området 
kommer att genomföras år 2019.    

Förvaltningsspecifika kontrollmoment
Centrala verksamheter
Inom de centrala verksamheterna har det gjorts kontroll av systemadministratörer gällande 
leverantörsfakturor. Inga utbetalningar till privatpersoner har noterats och samtal med återkoppling 
sker för att minska felaktigheter som behöver rättas. Förutom kontroll av systemadministratörer har 
centrala verksamheter gjort en avstämning gällande konst i samband med ombyggnation av 
fastigheten på Strömgatan. Konsten finns väl dokumenterad i ett system och de avvikelser som har 
noterats bedöms som ringa.     

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har granskning skett mot konteringsanvisningar av 
bemanningsbolag, samt medicinteknisk utrustning. Granskningen av bemanningsbolag visar att 
konteringarna håller god kvalité och kontinuerliga kontrollinsatser har införts under året. För 
medicinteknisk utrustning gjordes förtydliganden i kodplanen. Stickprov på detta visar på mer 
korrekt kontering gällande serviceavtal för medicinteknisk utrustning kontra IT-utrustning och 
kopieringsmaskiner. Inom sjukvårdande behandling har en kontroll gjorts av DRG-kodningen. 
Granskningen visar att det förekommer bister i kodningen. Resultatet har skickats till respektive 
ekonomichef på sjukhus för vidare hantering. 

Primärvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen har gjort kontroll av korrekt/konkurrensneutral bokföring av kostnader i 
hälsoval. Granskningen har omfattat kontroll mot gällande riktlinjen för bokföring av kostnader för 
lön och arbetsgivaravgift följs, samt kontroll att riktlinje angående bokning av hyrläkare efterlevs. 
Angående lönekostnader har felaktigheter som uppmärksammats åtgärdats med ombokning. 
Gällande hyrläkare finns inga avvikelser noterade. Primärvårdsförvaltningen har även haft 
asylersättningen som en kontrollpunkt. Någon rimlig metod för att identifiera ”verkliga” antalet 
asylsökande mot de ersättningsgrundande antalet har inte kunnat arbetas fram. Det bedöms dock 
inte finnas någon anledning att misstänka att Migrationsverkets uppgifter skulle vara felaktiga.        

Psykiatriförvaltningen
Psykiatriförvaltningen har granskat köpt och såld vård. I resultatet för såld vård går det att urskilja 
brister inom kontakter med hemlandstinget vilket resulterar i visst ekonomiskt bortfall, men det kan 
konstateras en förbättring i handläggningen under år 2018. Förbättringen bör vara en trolig effekt av 
gjorda utbildningsinsatser år 2017. Psykiatriförvaltningen har även gjort en kontroll av att en 
utvärdering görs efter att bemanningsbolag anlitats. Utvärderingen görs som ett led i att säkerställa 
patientsäkerheten. Efter granskningen har vissa brister i noterats, vilket gör att fortsatt uppföljning 
inom området kommer att ske.         
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Bildnings- och kulturförvaltningen
Bildnings- och kulturförvaltningen har gjort en kontroll av kravrutiner för folkhögskolorna. 
Resultatet visar att kravrutinerna inte är dokumenterade och enhetliga, men bedömningen är att 
varje skola har tillförlitliga rutiner. Vid Högalids folkhögskola har granskning gjorts av 
beredskaps/handlingsplaner om nyckelpersoner drabbas av längre frånvaro. Granskningen visar 
ledningen vid nyrekrytering bör diskutera olika lösningar som blir bra för samtliga fyra skolor. 
Vidare så skulle arbetsfältet för personalen kunna breddas och serva helheten på ett annat sätt än 
idag. Arbetet har påbörjats i rektorsgruppen.          

Folktandvården
Inom Frisktandvård har kontroll utförts av de patienter som har Frisktandvårdsavtal i andra 
Landsting och Regioner och som besöker oss akut. Kontrollen visar att erhållet schablonbelopp har 
finansierat de kostnader som uppstått för Folktandvården i Kalmar Län. Likaså har uppföljning 
gjorts av inflyttade och utflyttade Frisktandvårdspatienter. Även där visar granskningen att erhållet 
schablonbelopp täcker kostnaden. Folktandvården har även granskat intäkterna från 
Folktandvårdens journalsystem stämmer överens med intäkter som finns i ekonomisystemet. Vid 
kontrollen har det inte funnits några avvikelser.   

Landstingsservice
Landstingsservice har granskat fakturor inom utomlänsvård. Granskningen har omfattat fakturor 
över 300 000 kr. Samtliga fakturor var attesterade av behörig person och inga avvikelser noteras. 
Landstingsservice har även gjort stickprov på att vi följer mervärdesskattelagen för kundfakturor 
som ej är vårdrelaterade. Resultatet visar att rutinen fungerar med ett fåtal avvikelser. I de fall 
brister har noterats har förvaltningarna kontaktats.      

IT-förvaltningen
IT-förvaltningen har granskat listor på passerkort och ej längre behöriga personer har markerats för 
borttagning av tillträde till lokaler. Kortkontoret har bekräftat borttag av ej längre behöriga 
personer. Övriga kontrollmoment har omfattat administratörsbehörigheter, skript för rensning av 
AD-konton, SSL/TLS kryptering för webbtrafik, samt brandväggsregler. Processen runt 
brandväggsregler kommer att åtgärdas med nya verktyg. I övrigt har granskningarna kring IT-
säkerhet i stort sett varit tillfredsställande, men vissa mindre kritiska verktyg saknas och dessa 
kommer att hanteras framöver.          

Kalmar länstrafik
Kalmar länstrafik har gjort två granskningar inom försäljning. De består av kontroll av den 
månadsvisa rapporteringen från Ekonomiservice till Kalmar Länstrafik, samt kontroll av 
resegarantier. Granskningen visar att fler ärenden för resegarantierna registreras, men att 
ersättningsnivåerna per utbetalt ärende sjunker. Slutsatserna för de båda punkterna är att de bör 
hållas under uppsikt. Tidigare år har uppföljning av trafikavtal gjorts, men år 2018 har ingen 
granskning genomförts under året på grund av att stödsystem kring trafikavtalen har utvecklats som 
minskar risken för fel, samtidigt som de underlättar utbetalningsprocessen.             
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-02-14

Ärendenummer
RS 2019/95

Regionstaben
Regionstab Ekonomi

Regionfullmäktige

Tilläggsbudget 2019 av överskott/underskott i 2018 års 
bokslut

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2019 för driftändamål avseende 
överskott/underskott i 2018 års bokslut med sammanlagt 
1 542 300 kronor.
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av Region 
Kalmar läns eget kapital.

Bakgrund
Enligt gällande ekonomirutiner anvisar regionfullmäktige tilläggsanslag 
2019 av överskott/underskott i 2018 års bokslut avseende anslagen för 
utbildning av förtroendevalda. Totalt överskott för 2018 är 1 542 300 kronor.

För investeringsändamål är de av regionfullmäktige fastställda 
investeringsramarna för 2019 dimensionerade för en beräknad årlig 
förbrukning och någon överföring av överskott/underskott mellan åren görs 
därför inte längre.

Lars Mattsson
Ekonomidirektör Gunnar Jonsson 

Ekonom
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Region Kalmar län
Webbplats
www.klt.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Box 54
579 22 Högsby

Besöksadress Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (3)

Datum
2019-02-04

Ärendenummer
RS 2019/91

Region Kalmar län
Kalmar länstrafik

Regionfullmäktige 

Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och 
Kustpilen, avyttring av befintliga fordon samt 
anpassning av tågdepån i Kalmar 

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige ger AB Transitio i uppdrag att avropa upp till fjorton 

(fyra elfordon och tio bimodala fordon) regionaltågsfordon med 
tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandla 
finansiering för detta. 

2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kalmar län får ingå borgen 
såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 
2.100 MSEK avseende 14 regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter 
och strategisk utrustning.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå uppdragsavtal med AB Transitio 
för avrop och anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter 
och strategisk utrustning. 

4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå hyresavtal med AB Transitio för 
anskaffade regionaltågsfordon.

5. Regiondirektören får i uppdrag att avyttra befintliga fordon i takt med 
leverans av de nya fordonen.

6. Regiondirektören får i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för 
anpassning av tågdepån i Kalmar för att klara underhåll av de nya 
fordonen. 
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Sammanfattning
Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region 
Halland samt Region Kronoberg har tidigare träffat en princip-
överenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och 
Kustpilen. För Region Kalmar län togs detta beslut i landstingsfullmäktige 
den 29-30 maj 2018, se bilaga. Inför genomförandet via AB Transitio ska 
beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om 
borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.
 
Parallella beslutsprocesser i denna fråga pågår hos samtliga regioner som 
deltar i upphandlingen. Innan dessa beslut har fattats kan inte upphandling av 
nya fordon startas. Samtliga regioner planerar fatta beslut under första 
tertialet 2019.

Planen är att successivt fasa in nya fordon mellan 2025–2030 i Kalmar län.

Bakgrund 
Under 2018 har förberedelser för anskaffning av nya tågfordon genomförts 
genom att en projektorganisation bildats under ledning av AB Transitio med 
representation från ingående parter enligt ovan samt ett antal experter. I 
projektet, som benämns TAKK (Tåganskaffning Krösatågen och Kustpilen), 
ingår flera delar - finansiering, avropsupphandling samt leveransprojekt 
fordon. Tidplanen för avropsupphandlingen är att tilldelningsbeslut ska 
kunna tas februari 2020 och första leverans av fordon ska kunna ske vid 
årsskiftet 2022/2023. 
För att AB Transitio ska kunna skicka ut förfrågningsunderlaget för 
konkurrensutsättning behöver bolaget ha bindande uppdragsavtal samt 
borgensåtagande för finansieringen. De i projektet ingående regionerna 
behöver utifrån tidplanen ta beslut om dessa i respektive regionfullmäktige. 
Beslut väntas fattas av samtliga regioner under första tertialet 2019. 
För Region Kalmar läns del innebär det att avtalet med AB Transitio rörande 
avropsuppdraget kommer att omfatta upp till fjorton regionaltågsfordon (fyra 
elfordon och tio bimodala fordon) med tillhörande högvärdeskomponenter, 
strategisk utrustning samt upphandla finansiering för detta upp till en ram 
om totalt 2,100 miljoner kronor. 
Nivån på borgensramen är framtagen utifrån AB Transitios bedömning av 
priser i befintliga ramavtal. Slutlig prisnivå och borgensåtagande är 
avhängigt utfallet i upphandlingen. 
Dagens tillgängliga fordonsflotta i Kalmar län (18 fordon) ska ersättas med 
nya fordon. Region Kalmar län kommer dock bara att avropa fjorton av 
dessa, då Region Kronoberg framåt kommer att ansvara för den del som 
avser regionaltrafik Emmaboda – Växjö.
Dagens fordon består av X11 för Krösatågen, Y2 och Y31 (Itino) för 
Kustpilentrafiken. X11-fordonen och Y2-fordonen når sin beräknade 
livstidsgräns 2025 och kan ev vara föremål för utskrotning. Däremot finns 
det ett fortsatt värde i Itino-fordonen, varför dessa måste avyttras genom 
Transitio. 
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Region Kalmar län
Datum
2019-02-04

Ärendenummer
RS 2019/91

Sida
3 (3)

Samtidigt med arbetet att anskaffa nya fordon måste depåkapaciteten för 
framtida fordonsunderhåll säkerställas. Nuvarande underhållsdepåer i Nässjö 
och Kalmar måste utredas och anpassas för att klara av underhållet av de nya 
fordonen. Mot bakgrund av detta föreslås att regiondirektören får i uppdrag 
att utreda behov och förutsättningar för detta. 
Inom ramen för denna konkurrensutsättning möjliggörs att genom option 
avropa ytterligare fordon. För detta krävs nya beslut för anskaffning, 
borgensåtagande, uppdragsavtal med AB Transitio samt hyresavtal med AB 
Transitio.
I övrigt hänvisas till ärendet till fullmäktige 29-30 maj 2018, § 44 inkl 
bilagor med diarienummer 180002.  

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Bilaga
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges sammanträde den 29 – 30 maj 
2018, § 44 diarienummer 180002, inkl bilagor.
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Mellan Region Blekinge (org. nr. 222000-1321), Region Halland (org. nr. 232100-
0115), Region Jönköpings läns (org. nr. 232100-0057), Landstinget Kalmar Län (org. 
nr. 232100-0073) och Region Kronoberg (org. nr. 232100-0065) nedan var för sig 
benämnd Part och gemensamt benämnda Parterna, träffas följande

Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya 
tågfordon för Krösatågen och Kustpilen

Ingående Parter träffar denna principöverenskommelse inför respektive Parts 
ställningstagande till anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen.

Överenskommelse har hösten 2016 träffats om gemensam trafikupphandlingen av 
Krösatågssystemet. Under avtalsperioden finns behov av att byta ut befintliga 
tågfordon. Förutsättningarna för hur trafiken ska regleras, beskrivs i samverkansavtalet.

Krösatågen- och Kustpilensystemen binder bland annat samman länen med varandra 
och möjliggör frekventa vardagsresor till och från arbete, utbildning och 
fritidsaktiviteter men ansluter också till fjärrtrafiken vid de stora knutpunkterna. 
Tågsystemen utgör en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella 
arbetsmarknadsregioner inom och mellan respektive län och i Sydsverige. 

Parterna kommer att samarbeta i en kommande upphandling av nya tågfordon som 
ersättning för befintlig fordonsflotta och tillika för att kunna utöka flottan i den 
utsträckning och i den takt som krävs för att ersätta gamla fordon och nå målen i de 
regionala trafikförsörjningsprogrammen. 

Inom mindre än 10 år har 70 % av fordonen i dagens fordonsflotta uppnått sin tekniska 
livslängd. Regionerna har därutöver som mål att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till 
2020-2025. Från år 2023 måste fordon som ska trafikera delar av sträckan Tranås-
Nässjö-Alvesta-Hässleholm eller Linköping C vara utrustade för det nya signalsystemet 
ERTMS. 

ERTMS är en ett nytt signal- och säkerhetssystem som ersätter dagens säkerhetssystem 
ATC. Installation av ERTMS-utrustning är en omfattande investering, vilket innebär att 
det är direkt olämpligt att göra för den befintliga fordonsflottan. De begagnade 
elektriska tågfordonen (X11, X14) anskaffades 2013 med en beräknad återstående 
livslängd på cirka 10 år. Tidpunkten sammanfaller tämligen väl med det planerade 
införandet av ERTMS.

Dagens fordonsflotta inom Kustpilen- och Krösatågstrafiken består av 47 st fordon.  
Enligt länens planerade strategier för trafikutveckling över åren kommer 
fordonsbehovet vid fullt utbyggt trafiksystem att uppgå till ca 80 st fordon. Respektive 
Part avgör sitt behov av trafik och fordon i förhållande till de lokala förutsättningar och 
ambitioner som finns. Parterna kan sedan sinsemellan besluta om hur 
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fordonsanskaffandet skall organiseras. Det är inte nödvändigt att samtliga Parter i denna 
överenskommelse i slutändan är fordonsägare/avtalspart. Trafiken inom 
Krösatågssystemet och Kustpilensystemet finansieras genom den fördelningsprincip 
som gäller för trafiken idag, där Part är ekonomiskt och trafikalt ansvarig för trafiken i 
sitt län. Parterna ska samverka i denna fråga. 

Merparten av fordonen kommer att ha eldrift men fordonen på de icke-elektrifierade 
banorna kommer att drivas med fossilfria drivmedel alternativt en kombination av 
el/biodrivmedel i ett och samma fordon.

Samtidigt med arbetet att anskaffa nya fordon måste depåkapacitet för framtida 
fordonsunderhåll säkerställas. Underhållsdepåerna i Nässjö och i Kalmar måste utredas 
och anpassas för att klara underhållet av de nya fordonen och/eller det nya utökade 
behovet av fordon.

Parterna avser att anlita Transitio AB som projektledare och använda sig av Transitios 
ramavtal för att upphandla nya tågfordon med eventuellt tillhörande underhåll för 
Krösatågs- och Kustpilensystemen. Avtalsparter i förhållande till Transitio avser att 
finansiera fordonen via Transitio AB. Parterna ska utse representanter som ska ingå i 
projektgruppen tillsammans med Transitio AB.

Fordonsanskaffningsprojektet, inklusive leveransprojekt kommer att påbörjas under Q1 
2018 och pågår till dess att samtliga fordon är levererade och övertagna av respektive 
avtalspart. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  
Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Avrop Konstruktion & 
Tillverkning

Leverans tåg 1-15 Passagerartrafik

Bilaga: Rapport ”Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen”
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_____________________________ _____________________________
Region Halland Region Halland
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Mats Eriksson Catarina Dahlöf

_____________________________ _____________________________
Region Jönköpings län Region Jönköpings län
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Malin Wengholm Agneta Jansmyr

_____________________________ _____________________________
Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län
Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör
Anders Henriksson Ingeborg Eriksson

_____________________________ _____________________________
Region Kronoberg  Region Kronoberg
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Anna Fransson Martin Myrskog

_____________________________ _____________________________
Region Blekinge  Region Blekinge
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Christina Mattisson  Anna-Lena Cederström
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1 INLEDNING 

Landsting och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige planerar att 
tillsammans upphandla nya tågfordon som ersättning av befintlig flotta samt 
utökning av trafiken inom Krösatåg och Kustpilen. 

Bakgrunden är att inom mindre än 10 år så har 70% av dagens tågfordon uppnått 
sin tekniska livslängd. Regionerna har dessutom som mål att kollektivtrafiken ska 
vara fossilfri 2020-2025. Därutöver krävs att tåg som ska trafikera Linköping C 
eller delar av sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 är 
anpassade till signalsystemet ERTMS. 

Uppdraget har bestått i att ta fram underlag, förbereda, arrangera samt 
dokumentera arbetsmöten eller ”workshoppar”. Huvudsyftet har varit att genom 
delaktighet skapa en samhällsekonomisk och politisk förankring för införskaffning 
av nya tågfordon och gemensamt komma fram till vilka behov som finns. 

 

1.1 BESKRIVNING AV ARBETSSÄTT   
 

 
Figur 1 Översikt av arbetssätten med de workshopar som hållits 

 

Representanter från Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Skåne, Halland och 
Jönköpings län har träffats och arbetat gemensamt vid fyra tillfällen under våren 
2017. Politiker och tjänstemän som är ansvariga för kollektivtrafik har inbjudits till 
att delta i arbetet. Totalt har ca 20 personer deltagit under de fyra tillfällena.  

Syftet med att träffas har varit att gemensamt komma fram till vilket trafikbehov 
som finns och att skapa ett underlag till tjänsteutlåtande inför inriktningsbeslut, 
och definiera villkor för förfrågningsunderlaget inför upphandling av nya 
järnvägsfordon. Upplägget har utformats för att både ge input i form av analys och 
kunskap och för att diskutera och gemensamt se möjligheter och upptäcka 
områden som behöver ytterligare utredning. Genom workshoparna gavs en 
möjlighet att belysa frågeställningen ur olika perspektiv och för deltagarna att höra 
varandras synpunkter och argumentation. Mellan tillfällena har deltagarna fått 
med sig specifika frågeställningar för att diskutera med de aktörer och 
intressenter som behöver involveras i arbetet från respektive region.   
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Se nedan för beskrivning av innehållet under de fyra workshoparna.  

 

Workshop 1: Varför? Vad är det samhällsekonomiska/politiska syftet?  

Under det första tillfället diskuterades syftet med kollektivtrafik och dess påverkan 
på arbete, ekonomi, studier och bostad. Vilken påverkan har transporter och 
infrastruktur på ekonomisk utveckling? Vilka policydokument och positionspapper 
finns idag? Hur ser dagens resande ut? Framtida resandepotential? Vilka fordon 
behöver vi för att förbättra pendlingsmöjligheten, hela resan perspektivet etc? Vid 
detta tillfälle gjordes en visionsövning för Kröstatågssystemet 2025, 2030 och 
2040, för att gemensamt beskriva den framtid som arbetet ska sträva mot. Denna 
övning skapade förutsättningar att vid nästa tillfälle diskutera hur trafikeringsplan 
och befintliga och kommande infrastruktur kan påverka Krösatågen.  

 

Workshop 2: Vad? Trafikeringsplan och infrastruktur. 

Under det andra tillfället fördes ett resonemang kring de infrastrukturåtgärder som 
planerade och önskade åtgärder som på något sätt kan komma att påverka 
Krösatågets utveckling. Det fördes en diskussion kring hur de deltagande länen 
önskar att det framtida trafikutbudet ska se ut, inklusive prioriterade sträckor och 
en vision om avgångar och resandetider. Resultatet från denna workshop gav en 
inriktning om framtida trafikutbud.  

 

Workshop 3: Vem? Resenärsbehov, underhållsfrågor och fordonsval  

Vid det tredje tillfället gavs ett inspel om resenären och dess behov samt hur 
detta kan påverka utformningen av fordon. Baserat på framtida trafikutbud som 
diskuterats vid föregående workshop, så tittade man på hur många nya tåg som 
behöver anskaffas över tid. Utifrån trafikuppgift och dagens och morgondagens 
infrastruktur identifierades de viktigaste fordonsparametrarna. Även depåfrågan 
belystes, då nya och fler fordon kräver också utökad verkstadskapacitet.  

  

Workshop 4: Hur? Ekonomi, juridik och beslutsprocess 

Vid detta sista tillfälle belystes den juridiska aspekten och vilka vägar som finns 
för en upphandling. Dessutom studerades kostnader för olika framtida alternativ i 
jämförelse med dagens kostnad för trafiken inom Krösatåg och Kustpilen. 
Slutligen genomfördes en sammanfattning av de slutsatser och 
kunskapsunderlag som tagits fram under våren, samt en diskussion kring vilka 
beslut som behövs för att uppnå önskat läge.   
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2 SAMHÄLLSUTVECKLING 

2.1 INLEDNING 
Transportsystemet är en central del av samhället eftersom det knyter samman 
viktiga funktioner. Investeringar  som  stärker  transportsystemets  kapacitet  
innebär  att  fler  människor  och  varor  kan  transporteras  till  lägre  kostnader 
och  med  större  tillförlitlighet.  Dessa positiva effekter kan i sin tur skapa en rad 
goda följdeffekter. Ett exempel på samspelet mellan ekonomisk utveckling och 
transportsystemet är att ett förbättrat transportsystem innebär att varor kan 
transporteras snabbare, billigare och mer tillförlitligt, vilket medför  att företagens 
logistik kan effektiviseras.. 

Transportsektorn skapar förutsättningar för  transporter så som arbetspendling, 
studiependling, varuhandel och inköpsresor. Behovet och efterfrågan kan i sin tur 
stimuleras av den ekonomiska utvecklingen, där transportsystem med hög 
tillgänglighet kan möjliggöra utbud till både fler arbetstillfällen och 
konsumentalternativ, men även för verksamheter en större tillgänglighet till bland 
annat arbetskraft och mer effektiva varutransporter. Investering i 
transportsystemet sker oftast med fördröjning men utbyggd transportkapacitet kan 
också ske innan efterfrågan hunnit realiseras. 

I följande kapitel redogörs mer ingående för vilka effekter som investeringar i 
transportsektorn kan få på ekonomin men även det motsatta, vilka effekter den 
ekonomiska utvecklingen kan ha på transportsektorn. 

 

 
Figur 2 Utbyte och matchning 

 

Arbetskraft

TjänsterVaror
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2.2 SAMBAND MEDLLAN EKONOMISK UTVECKLING 
OCH TRANSPORTER 

2.2.1 Effekter av Infrastrukturinvesteringar på ekonomisk 
utveckling 

Förbättringar av trafiksystemet betyder att det blir billigare transporter av varor, 
gods och personer.  

Företag kan omorganisera produktions- och distributionskanaler och har genom 
rationaliseringar  möjlighet  att  sänka  priserna  på  varor  och  tjänster.  
Företagens  upptagningsområde  ökar,  både  för  varor  och  för  arbetskraft.  
Billigare  och  snabbare  transporter gör att det blir möjligt att nå ut till nya 
marknader med varor och kontraktera underleverantörer  som  finns  längre  bort.  
Det  ger  också  möjlighet  att  få  en  bättre  matchning  mellan arbetsgivare och 
arbetstagare genom att resorna går fortare.  På en aggregerad nivå kan 
sambanden mellan tillgänglighet och produktivitet exempelvis betraktas som 
relativt starka, det bör dock poängteras att effekterna ofta är resultat av flera 
ingående och samverkande faktorer vilket gör det svårt att urskilja de enskilda 
sambanden. 

 
Figur 3 Effektivitetsvinster 

 

Förbättrad 
infrastruktur och 

transporter

Förbättrad 
tillgänglighet

Förbättrad kvalité 
Effektivare samhälle 

med högre 
produktivitet

Lägre kostnad
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Investeringar i transportsystemet ger som figuren ovan visar kortare restider 
samtidigt som risken för förseningar kan minska för resenärer och varor. Dessa 
primära effekter påverkar i sin tur ekonomin i samhället på följande sätt: 

 

 

• Regionförstoring:  De  lägre  kostnaderna  och  de  kortare  tiderna  ökar  
marknadsstorleken vilket bidrar till ökad produktion och ökade inkomster.  

 
• Utvidgad arbetsmarknad: En utökad arbetsmarknad ger företagen ett bättre 

underlag för  att  kunna  rekrytera  kvalificerad  arbetskraft.  Denna  bättre  
matchning  på  arbetsmarknaden gynnar både företag och arbetskraft.  
 

• Stordriftsfördelar: Den expanderade marknaden ger underlag för en ökad 
produktion och försäljning. Det är detta som kallas skalekonomi eller 
stordriftsfördelar  

 
• Ökad  konkurrens:  Minskade  transportkostnader  leder  till  ökad  

konkurrens  mellan olika företag, vilket i sin tur bidrar till att öka 
produktiviteten.  

 
• Studier och utbildning: Genom större inflyttning, yngre befolkning, större 

branschbredd och högre utbildningsnivå är universitets- och högskoleorter 
viktiga regionala tillväxtmotorer. 

 
• Omlokalisering och regional specialisering: Minskade transportkostnader kan 

på sikt även  påverka  företagens  lokalisering.  När  detta  leder  till  en  ökad  
regional  specialisering och klusterbildning kommer produktiviteten att stiga.  

 
• Logistiken  förbättras:  Investeringar  i  infrastrukturen  kommer  även  att  

påverka  de logistiska processerna, exempelvis genom att fordonsparken 
kan utnyttjas bättre, bättre system för lossning och lastning och/eller ökad 
användning av ”just-in-time” processer möjliggörs.  

 

Utöver ovanstående punkter kan även ett förbättrat transportsystem ge 
möjligheter till utnyttjande av oexploaterad mark.  

Regionförstoring
Ger ökad produktion 
och inkomster genom 
lägre kostnader och 

kortare tider.

Stordriftsfördelar
Underlag för utökad 

produktion och 
försäljning.

Omlokalisering 
och regional 

specialisering 
Klusterbildning ger ökad 

produktivitet. 

Större 
arbetsmarknad 

Underlättar rekrytera 
kvalificerad arbetskraft.

Studier och 
utbildning

Högre utbildning 
motor för regional 

tillväxt

Ökad konkurrens
Bidrar till ökad 
produktivitet
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2.3 SAMHÄLLSSTRUKTUR I REGIONEN 
Kartbilden nedan visar en översikt över så kallade tillväxtmotorer och regionala 
kärnor i södra Sverige. Bilden är en något uppdaterad version av kartan som 
återfinns i positionspappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” från 
2016. 

Enligt positionspappret är en tillväxtmotor en ort som skapar tillväxteffekter för sitt 
omland med tanke på befolkning och sysselsättning. Regionala kärnor är i sin tur 
orter med en viss storlek, attraktion som pendlingsort och grad av mångsidighet. 

Bilden lyfter fram Linköping tillsammans med övriga tillväxtmotorer med tanke på 
pendlingsmönster och kommande infrastrukturprojekt. Där till redovisar kartbilden 
städer med universitet eller högskola vilket också kan är en gemensam nämnare 
för regionens tillväxtmotorer. 

 

 
Figur 4. Tillväxtmotorer, regionala kärnor samt universitet eller högskola i regionen. Resandeströmmar 
i regionen 
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Kartorna nedan visar resandet med bil respektive kollektivtrafik i sydöstra Sverige 
enligt en resvaneundersökning från 2012. Även om undersökningen är ett par år 
gammal ger den en fingervisning om förhållandet mellan olika färdmedel i 
regionen. 

Kartorna visar att resandet med kollektivtrafik och bil har ungefär samma start- 
och målpunkter, men att bilresorna är fler. På de sträckor där resandet med 
kollektivtrafik är starkt görs även många bilresor.  

  

 

 
Figur 5. Resande med bil respektive kollektivtrafik i sydöstra Sverige.  
Källa: RVU Sydöstra Sverige, 2012 
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Andelen kollektivtrafikresor är förhållandevis låg kontra riket i övrigt, cirka 6 
procent i resvaneundersökningen för regionen från 2012 gentemot cirka 15 
procent i RVU Sverige från 2015. Andelen tågresor i regionen var i sin tur cirka 1 
procent. 

Den relativt låga andelen för kollektivtrafiken i regionen innebär en stor potential 
på sträckor där kollektivtrafiken kan konkurrera med tanke på restid och kostnad 
gentemot att ta bilen. 

2.4 BEFOLKNINGSUTVECKLING I REGIONEN 
Kartan nedan visar den av SCB beräknade befolkningsutvecklingen fram till 2025, 
2030 samt 2040. Det är tydligt att befolkningen beräknas öka mest i städer som 
är tillväxtmotorer. Allra störst beräknas befolkningsutvecklingen bli i Linköping och 
Jönköping, följt av Växjö, Kristianstad och Halmstad. Kalmar, Hässleholm och 
Karlskrona bedöms få en något mindre ökning.  

Det skall noteras att beräkningarna är osäkra då en stor del av 
befolkningsutvecklingen kommer från ett antagande om en hög invandring för de 
första åren som sedan succesivt avtar. Nivån på invandringen är svår att förutse 
eftersom den i hög grad är politiskt styrd.  

I glesbygdskommunerna är tillväxten låg, vilket beror på negativt födelsenetto. 

Vinnare på infrastruktursatsningar är framför allt de enskilda mindre städer och 
orter som kopplas närmare en stark tillväxtmotor. 

 

 
Figur 6. Befolkningsutveckling i sydöstra Sverige. Kartan till vänster visar relativ befolkningsutveckling 
och den till höger absolut befolkningsutveckling till 2025, 2030 och 2040. Källa: SCB (2016) Sveriges 
framtida befolkning 2016-2060, med antagande om fördelning enligt Långtidsutredningen 2015 
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3 TRAFIKERING 

3.1 METOD 
Som grund för att bedöma framtida behov av antal fordon har trafikscenarios  
tagits fram utifrån tre olika tidshorisonter, år 2025, 2030 och 2040. För respektive 
trafikscenario har antaganden gjorts om genomförda infrastrukturinvesteringar 
samt trafikutbud. 

Antaganden om investeringar utgår ifrån gällande nationell transportplan för åren 
2014-2025 samt utifrån dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar – utifrån 
positionspappret Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. I detta dokument 
redovisas vilka infrastrukturinvesteringar som de sex sydsvenska länen 
(Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Blekinge län och 
Skåne län) prioriterar inför kommande nationell transportplan för åren 2018-2029. 
För trafikscenario 2040 antas åtgärder på längre sikt vara genomförda som t ex 
höghastighetsjärnväg till Stockholm-Jönköping-Göteborg och Jönköping-Malmö. 
Vilka investeringar som antas vara genomförda i de olika trafikscenariona 
beskrivs i kapitel 3.3, 3.4 och 3.5. 

Antaganden om trafikutbud för de tre trafikscenariorna grundar sig bl. a på 
regionernas strategidokument, Trafikverkets basprognos för år 2040 samt 
bedömningar om möjlig trafikökning utifrån de kapacitetsbegränsningar som 
befintlig infrastruktur innebär. Trafikutbuden har därefter stämts av med 
representanter för berörda regioner och länstrafikbolag vid en workshop. 

 

3.2   NULÄGE 2017 
I detta kapitel beskrivs dagens trafik och infrastruktur. Förutom Krösatåg och 
Kustpilen kör även Västtåg, Öresundståg och Östgötapendeln regionaltrafik inom 
aktuellt område. Utöver denna trafik tillkommer SJ:s fjärrtåg och interregionala 
tåg. Fjärrtågen och den interregionala tågtrafiken har inte hanterats i detta arbete 
och är därmed inte med vid redovisning av trafikutbud. I Figur 7 redovisas 
trafikutbudet och antal dubbelturer per dygn enligt tågplan 2017.   
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Figur 7 Trafikutbud 2017. 

 

I nuläget saknar de banor som Kustpilen trafikerar elektricitet. Detta gäller också 
flera av de bansträckor som Krösatågen trafikerar. I Figur 8 redovisas vilka 
sträckor som trafikeras med eltåg respektive dieseltåg. 
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Figur 8 Trafkslag Nuläge 2017 

 

Förutom att vissa bansträckor saknar elektricitet begränsas trafikutvecklingen 
också av kapacitetsbrist samt låg hastighetsstandard. I figur 4.3 redovisas 
kapacitetsbegränsningar år 2016. Denna figur är framtagen av Trafikverket och 
visar södra Sveriges järnvägsnät uppdelat i linjedelar där 
kapacitetsbegränsningar beskrivs som små, medelstora och stora. Figuren visar 
att sträckorna Växjö-Alvesta, Emmaboda-Kalmar och Jönköping-Nässjö har stora 
kapacitetsbegränsningar samt att sträckorna Tranås-Hässleholm, Jönköping-
Värnamo, Nässjö-Vetlanda och Berga-Kalmar har medelstora 
kapacitetsbegränsningar. Kapacitetsbegränsningarna medför att möjligheten att 
utöka trafiken på dessa sträckor är begränsade om inga kapacitetshöjande 
åtgärder genomförs. 
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Figur 9 Kapacitetsbegränsningar 2016, Källa Trafikverket, 2017 

 

Även om en bansträcka inte har några stora kapacitetsbegränsningar enligt Figur 
9 kan kapacitetsutnyttjandet vara högt under de mest trafikerade timmarna. Det 
innebär att möjligheten att utöka trafikutbudet under maxtimmarna är mycket 
begränsat. I Figur 10 visas att en stor del av de bansträckor som Krösatågen och 
Kustpilen trafikerar har ett högt kapacitetsutnyttjande under de högst trafikerade 
timmarna. Då flera sträckor har enkelspår med relativt långa avstånd mellan 
mötesstationerna innebär den höga utnyttjandegraden att det inte går att utöka 
trafiken alls under högtrafik.  
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Figur 10 Kapacitetsutnyttjanden 2016 Max 2-timmarsperiod, Källa Trafikverket, 2017 

 

3.3 TRAFIKSCENARIO 2025 
Trafikscenario 2025 förutsätter pågående infrastrukturinvesteringar som planeras 
vara tagna i drift år 2025. Dessa investeringar är: 

- Falköping-Sandhem-Nässjö, ökad kapacitet och höjd hastighet 
(utbyggnad pågår) 

- Skruv ny mötesstation Växjö-Emmaboda (utbyggnad pågår) 
- Y:et etapp 1, fjärrstyrning, mötesmöjlighet i Båramo (utbyggnad pågår) 
- Mötesspår i Hörle, hastighetshöjning Skillingaryd-Värnamo (utbyggnad 

pågår) 
- ERTMS Södra Stambanan (utbyggnad pågår) 

För övrigt antas dagens infrastruktur gälla år 2025 och flera av dagens 
begränsningar kommer därmed att kvarstå. Bland annat kvarstår kapacitetsbrist 
på sträckan Alvesta-Växjö. Y:et är inte elektrifierat och det är fortsatt låg kapacitet 
och hastighet på sträckan Jönköping-Vaggeryd. Stångådalsbanan har fortsatt låg 
kapacitet, låg hastighetsstandard och saknar elektricitet.  

De kvarstående begränsningarna medför att det endast är möjligt att genomföra 
trafikökningar på sträckorna Växjö-Kalmar och Jönköping-Nässjö till år 2025. 
Mellan Växjö och Kalmar kan det tillkomma en ny regionaltågslinje. På sträckan 
Jönköping-Nässjö utökas utbudet för Krösatågen och Västtåg antas vända i 
Jönköping istället för i Nässjö. Sträckan Hässleholm-Markaryd-Halmstad kan 
eventuellt komma att trafikeras av Krösatåg år 2025, vilket förutsätter 
mötesstation i Knäred. Ett möjligt scenario vore att även sträckan Värnamo-Borås 
skulle ingå i Krösatåg. Detta har inte tagits med vid beräkning av fordonsbehov 
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3.4 TRAFIKSCENARIO 2030 
Trafikscenario 2030 förutsätter utöver de åtgärder som genomförs i scenario 2025 
de åtgärder som ligger i nationell transportplan för åren 2014-2025 samt de 
åtgärder som länen prioriterar i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”. Därtill 
ingår också två nya mötesstationer på Stångådalsbanan utifrån identifierat behov 
av Kalmar län. 

De investeringar som tillkommer i trafikscenario 2030 är: 

- Ny mötesstation Vilhelmsro, Jönköping-Falköping (nationell transportplan 
2014-2025 

- Ostlänken (nationell transportplan 2014-2025) 
- Y:et etapp 2 Nässjö/Jönköping-Värnamo, elektrifiering, hastighetshöjning 

(ny linje Byarum-Tenhult), ny mötesstation Huskvarna-Tenhult 
(Sydsvenska prioriteringar)  

- Kapacitetsåtgärder Alvesta-Växjö (Sydsvenska prioriteringar) 
- Sydostlänken (Sydsvenska prioriteringar) 
- Triangelspår Berga (Sydsvenska prioriteringar) 
- Triangelspår Alvesta (Sydsvenska prioriteringar) 
- Gullringen samt Rockneby nya mötesstationer på Stångådalsbanan 

(identifierat behov av Kalmars län, Trafikverket har utrett mötesstation 
Rockneby) 

Etapp 2 av Y:et möjliggör en trafikökning på sträckan Jönköping-Värnamo. 
Kapacitetsförstärkningen Alvesta-Växjö möjliggör förtätning av trafiken från 
Nässjö, Värnamo och Hässleholm. Mötesstationen Vilhelmsro möjliggör utökning 
Västtågs trafik på sträcka Falköping-Jönköping.  

Mötesstation Gullringen möjliggör trafikökningar på sträckan Vimmerby-Linköping. 
Det vore önskvärt med timmestrafik i högtrafik även på sträckan Kalmar-
Hultsfred. Det skulle dock förutom den antagna mötesstationen i Rockneby även 
kräva en ny mötesstation i Ruda. Förtätning på den sträckan i en riktning i form av 
ett enkelriktat insatståg, dvs från Hultsfred på morgonen och till Hultsfred på 
eftermiddagen vore möjligt även utan mötesstation i Ruda. Detta alternativ har 
inte beaktats vid beräkning av fordonsbehov.  

Trafikökningar antas även kunna ske på fler sträckor i aktuellt område 

 

 

 

 

3.5 TRAFIKSCENARIO 2040 
Trafikscenario 2040 är ett scenario på mer lång sikt som förutsätter bland annat 
höghastighetsjärnväg Stockholm-Jönköping-Göteborg och Jönköping-Malmö. 
Stångådalsbanan och Tjustbanan antas vara uppgraderade i form av 
hastighetshöjning, ökad kapacitet och elektrifiering, Dessutom försätts att alla 
övriga bansträckor inom Krösatågssystemet som i dagsläget saknar elektricitet är 
elektrifierade.  

Utbyggnaden av höghastighetsbanorna bedöms ha relativt liten påverkan på 
utformningen och omfattningen av Krösatågsupplägget. Regionaltågens 
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tidtabeller antas dock komma att anpassas för matning till de orter där 
höghastighetstågen har resandeuppehåll. De storregionala tågen (250 km/h) som 
kommer att köra helt eller delvis på höghastighetsbanorna omfattas inte av detta 
arbete och beskrivs därmed inte i denna rapport. Detsamma gäller interregionala 
tåg mellan Göteborg/Borås-Alvesta-Kalmar/Karlskrona. 

Uppgradering av Stångådalsbanan möjliggör en stor förbättring av trafikutbudet 
på dessa banor. En elektrifiering av samtliga banor som idag saknar elektricitet 
möjliggör en tågtrafik mellan Oskarshamn och Nässjö. Sydostlänken möjliggör 
framtida regionaltrafik mellan Älmhult och Karlshamn. Även på andra delsträckor 
som Hässleholm-Markaryd-Halmstad och Nässjö-Tranås bedöms det finnas ett 
framtida behov att utöka trafikutbudet jämfört med trafikscenario 2030.  

 

3.6 FRAMTIDA TÅGLINJER OCH OMLOPP 
För att beräkna behovet av antalet fordon utifrån respektive trafikscenario har 
tåglinjer antagits med ett turutbud som totalt sett ger det trafikutbud som beskrivs 
i för de tre trafikscenarierna. Det är dock osäkert hur tåglinjerna kommer att 
avgränsas i framtiden, dvs vid vilka orter tågen ska vända och vilken väg olika 
linjerna ska gå. De antaganden om tåglinjer som gjorts för trafikscenario 2025, 
2030 och 2040 utgår dels utifrån del linjer som Krösatågen kör i dagsläget och 
dels utifrån den linjeindelning som Trafikverkets basprognos för år 2040 utgår 
ifrån. 

För respektive linje i de tre olika trafikscenarierna har fordonsomlopp beräknats 
för att ge ett underlag hur många fordon som krävs per linje.  
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4 FORDON 
 

4.1 FORDONSPARAMETRAR 
Detta kapitel belyser de viktigaste fordonsparametrarna, baserat på den 
infrastruktur som finns idag och i framtiden. 

4.1.1 Hastighet 
Maximal hastighet för fordon kategori B (normala passagerarfordon) för 
respektive sträcka framgår av Figur 11. 

 
Figur 11 Största tillåten hastighet per sträcka för kategori B-fordon. 

 

Det framgår i figuren att lämplig hastighet på nya fordon vore: 

Eltåg: 200 km/h 

DMU: 120-140 km/h 

Bimodala: 120-140 / 180-200 km/h 

En lägre hastighet skulle innebära dåligt utnyttjande av infrastrukturen, medan en 
högre hastighet inte kan användas i trafik. 
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Eftersom högsta föreslagna hastighet är 200 km/h samt att dessa fordon inte är 
tänkta att trafikera de kommande höghastighetsbanorna så krävs ingen 
trycktäthet på de nya fordonen. Trafikverkets ståndpunkt idag är att fordon som 
ska trafikera de nya höghastighetsbanorna måste ha en tillåten hastighet på minst 
250 km/h. 

4.1.2 Längd 
Kortaste plattform där resandeutbyte sker för respektive sträcka framgår av Figur 
12. 

  
Figur 12 Kortaste plattform per sträcka för stationer med resandeutbyte. 

 

Baserat på figuren ovan och på marknaden tillgängliga fordon så föreslås följande 
fordonslängder: 

Eltåg: ca 80 m 

DMU: ca 40-50 m 

Bimodala: ca 50-60 m 
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4.1.3 Regionala krav 
Idag styrs mycket av kravställande för nya fordon av de TSD:er (Teknisk 
Specifikation för Driftskompabilitet), som är lag inom EU. 

Därutöver bör man se till de regionala förhållanden som finns. I den här regionen 
så förekommer snörika vintrar samt mycket vilt, exempelvis älg. Det är därför 
nödvändigt att fordonen är anpassade till vinter samt krock med exempelvis älg 
med begränsade skador på fordonet. 

Vad gäller temperatur så står det i TSD att för att obehindrat trafikera Sverige så 
krävs temperatur klass T2, vilket innebär ner till -40°C. Dock får fordon med klass 
T1, dvs -25°C användas så länge det inte finns risk att temperaturen understiger -
25°C.  

Då det är extremt ovanligt med temperatur lägre än -25°C, så skulle det räcka om 
de nya fordonen uppfyller T1. Dock så skulle det ge en större flexibilitet att 
trafikera andra delar av Sverige om de uppfyller T2. 

I TSD så krävs även att fordon som obehindrat ska trafikera Sverige ska klara 
svåra förhållanden av snö, is och hagel. Detta är något som förekommer även i 
Småland och nya fordon skall därför uppfylla detta. 

   

4.2 ATTRAKTIVT RESANDE 
Framtidens passagerare kommer att ställa högre krav på ett attraktivt resande än 
vad som erbjuds idag. Det är viktigt att man ser resan som en sammanhängande 
helhet mellan olika färdmedel, stationer och hållplatser. Det är av yttersta vikt att 
alla ingående delar talar samma visuella språk och förmedlar samma information, 
budskap och serviceerbjudande.  

Passagerarnas fem viktigaste faktorer för ett attraktivt resande: 

· Personlig komfort – en personlig och privat sfär med högsta komfort 
· Punktlighet – tågen måste vara punktliga och hålla tidtabell 
· Trafikinformation – förmedla tydlig och konsekvent information om 

passagerarnas hela resa 
· Renhållning och säkerhet - Konsekvent rent och snyggt med högsta 

säkerhet 
· Produkt och serviceutbud – en modern produkt och ett skräddarsytt 

serviceutbud som är baserade på passagerarnas behov  
  

4.2.1 Workshop Design av framtidens Krösatåg och Kustpilen 
Workshoppen syftade till att skapa insikt och förståelse för vilka moment Krösatåg 
och Kustpilen måste arbeta med: innan, under och efter lansering av sina nya tåg 
för att skapa en unik, slagkraftig och omtyckt produkt för framtiden.  

På workshopen gick vi igenom följande delmoment: 

· Betydelsen av NPS som mätverktyg för kundnöjdhet 
· Generering av olika värdeord som kan fungera som ledord i framtida 

processer och programskrivning. 
· Innebörden och behovet av en väl genomförd och grundlig designprocess 

samt behovet av att skapa och äga ett starkt varumärke med ett tydligt 
varumärkeslöfte.  
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· Definiera ingående funktioner i tåget baserat på fysiska passagerarbehov 
och upplevelsebehov. 

· Framtidens kommersiella service erbjudande, digitala lösningar och 
målgrupper  

· Design MTR Express 
 

Exempel på värdeord som framkom under workshopen, vilka kan fungera som 
ledord i framtida processer och programskrivning: 

· Säkert och bekvämt 
· Användbar stund 
· Prisvärd 
· Funktionellt 
· Bra miljö 
· Pålitligt system 
· Punktlighet 
· Skönt att åka med 
· Tidsvinst 
· Miljövänligt 
· Enkelt 
· Alltid fönsterplats 

 

Exempel på under workshopen genererade funktioner i tåget baserat på fysiska 
passagerarbehov och upplevelsebehov: 

Digitala system: 
Wifi och framtidssäkrat, många digitala paneler för passagerarinformation. 

Biljettautomat i tåget: 
Det skall gå att köpa biljett ombord, lättare att validera biljett, hellre ge service än 
utföra biljettkontroll 

Servering ombord: 
En ambulerande cafévagn som enkelt kan rullas ombord och ge passageraren 
service vid sin plats. 

Cykel ombord: 
Politiskt ja men oenighet inom gruppen, denna fråga behöver diskuteras vidare. 

Flexytor: 
Gruppen måste definiera behovet och funktionen av tågets flexytor vidare. 

Sittkomfort: 
God 1-2 timmar, upp till 3 timmar, separata armstöd, fällbar rygg, god komfort 

Sittplatser i bredd: 
2+2, ej mycket vis á vis 

Indelning av tåget i zoner: 
Gärna indelat utifrån passagerarbehov, gruppen måste definiera framtida 
zonindelning 

Belysning: 
Vid sittplatsen, möjlighet till dämpad belysning, olika belysningszoner. Här finns 
stor potential till vidare studier för att skapa en attraktiv passagerarmiljö. 
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Exempel på olika idéer om framtidens kommersiella serviceerbjudande:  

· Profilera regionen ombord 
· Visa regionens tågsystem 
· Tillgodose fler kundgrupper 
· Tilltalande design 
· Höga komfortkrav 
· Studentkoncept 
· Skapa attraktivitet via design 
· Aktivitetsbaserade zoner 
· Partnerskap med aktörer utanför tågbranschen 

4.2.2 Sammanfattning Attraktivt resande 
Krösatåg och Kustpilen behöver arbeta strategiskt med Exteriör och Interiör 
design med målsättningen att skapa en sammanhängande, attraktiv och 
inbjudande design av de framtida tågen. Man behöver även definiera 
passagerargrupper och deras specifika behov som underlag för att skapa en 
kundanpassad, unik och konkurrenskraftig produkt. Framtida digitala betalnings 
och informationssystem behöver definieras så att tåget anpassas för dessa.  

Krösatåg och Kustpilen bör skapa en Designguide inför upphandlingen av nya 
tåg. Designguiden är en programhandling som bl.a. beskriver vision om Exteriör 
och Interiör design, beskriver framtida passagerare och visualiserar deras behov 
och krav. 

Designguiden är ett viktigt dokument som kompletterar övrig kravställning på 
tåget vid upphandlingen av tåg. Vanligtvis så kravställs att anbudsgivarna skall 
svara på Designguiden med en Designbok som en del i deras anbud. 
Designguiden och den vinnande anbudsgivarens Designbok är sedan en del av 
grunden för den kommande designprocessen.  
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5 DEPÅER 

Nya tåg innebär nya förutsättningar för underhåll med tillhörande depåer och 
verkstäder. Studien har på en övergripande nivå undersökt en möjlig depålösning 
för Krösatågen och Kustpilen, med avseende på 

· befintlig situation 
· utökning av fordonsflotta 
· transitionsperiod  
· introduktion av nya fordon 
· utfasning av gamla fordon 
· resurs och kompetensförsörjning 
· minimerade investeringskostnader 

5.1 NULÄGE 
I dagsläget underhålls fordonsflottan, Krösatåg och Kustpilens 47 tåg i: 

· Nässjö (26 Tåg)  
o 10 st Itino (DMU)  
o 16 st X11/X14 (EMU) 

 

Verkstaden har 5 verkstadsspår, varav ett nyttjas av annan aktör, som är ca 55 m 
långa och byggda enligt gamla normer och regler, med bla grunda gravar. 
Verkstaden är inte elektrifierad, vilket innebär att EMU växlas in med hjälp av 
växlingslok.  

· Kalmar (21 Tåg) 
o 5 st Itino (DMU) 
o 6 st (Y2 (DMU) 
o 10 st X11 (EMU) 

 

Verkstaden är nybyggd (invigd december 2016) med 2 verksstadspår anpassade 
för både EMU och DMU (med svängbara kontaktledningar och system för 
avgasutsug och oljedistribution). Ett av verkstadsspåren är utrustat med  
fordonslyftar och mobil hjulsvarv. I anslutning till verkstadsbyggnaden finns en 
fordonstvätt.   
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5.2 UTÖKNING AV FORDONSFLOTTA 
Med en prognos för utökad flotta som beskrivs i kapitel 4.1 behöver 
verkstadskapaciteten ökas och föreslås följa scenario enligt nedan: 

 

2022-2030 

Ny depå står klar 2022. Depån är komplett med alla funktioner såsom svängbara 
kontaktledningar, 3 spår med gravar, ett spår med plangolv och lyftar. Hallar för 
uppställning/skötsel, tvätt/sanering och fekalietömning som finns i direkt 
anslutning till verkstaden utomhus. 

Kalmar depå fortsätter som tidigare med underhåll av befintlig fordonsflotta, 
eventuellt med smärre anpassningar, tex inbyggt ”tvättspår” (för att möjliggöra 
tvätt och sanering året om) och möjlighet att kunna ta emot enstaka av de nya 
fordonen. 

Depåkapacitet för Nya Nässjö- och befintlig Kalmar depå är ca 60 Tåg. 

 

2030-2040 

Kalmar utökas med ett verkstadsspår anpassat för långtidsavställda fordon, t ex 
revisioner, felsökning och kraschreparationer. Verkstaden i övrigt anpassas fullt ut 
för de nya fordonen med tex takbryggor och annan specialutrustning, se skiss 
nedan. 

 

 
Figur 13 Föreslagen utformning av utökad depå i Kalmar. 
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2040  

Med den nya verkstaden och en utökad och anpassad kapacitet i Kalmar och ett 
s.k. ”Pit Stop” koncept med planerat och balanserat underhåll ”Off Peak”. Längre 
arbeten och felsökning stör inte planerat underhåll har man kapacitet att hantera 
prognosticerad fordonsflotta:  

· Ny depå:  
o   
o Ny anpassad modern verkstad med 4 verkstadsspår, tvätt och 

uppställning inomhus 
 

· Kalmar  
o Anpassad och utökad verkstad (totalt tre verkstadsspår) med 

inbyggt tvättspår (fordon kan tvättas året om)   

Eventuellt kan man diskutera att flytta mobil svarv till Nässjö för att inte ”låsa upp” 
ett av spåren i Kalmar. Dock kräver det överenskommelse med fastighetsägaren. 
Svarven är dessutom inte så lättflyttad.   
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6 UPPHANDLING 

6.1 ALLMÄNT OM UPPHANDLING OCH RAMAVTAL 
Reglerna för hur regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM), länstrafikbolag eller 
andra liknande offentliga organisationer och myndigheter kan upphandla 
tågfordon styrs av lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 
(LUF) samt för befintliga ramavtal som upphandlats innan den 1 januari 2017 av 
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (ÄLUF). 

Upphandlingar ska genomföras i enlighet med principerna om transparens, 
likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 
De grundläggande principerna syftar främst till att förhindra att offentliga medel 
används för att diskriminera eller gynna vissa leverantörer, skapa handelshinder 
och förhindra att ovidkommande hänsyn tas när ett kontrakt tilldelas en 
leverantör.  

En upphandling kan genomföras via de förfaranden som utpekas i LUF, vilket 
normalt innebär öppet (alla leverantörer ges möjlighet att lämna anbud), selektivt 
(leverantörer ansöker och kvalificerar sig för att lämna anbud), förhandlat 
förfarande (leverantörer ansöker och kvalificerar sig för att lämna anbud varpå 
förhandling kan komma att ske) eller konkurrenspräglad dialog.  

Ramavtal kan upphandlas via något av dessa förfaranden. Skillnaden mellan ett 
upphandlingskontrakt och ett ramavtal är att det vid ramavtal råder osäkerhet 
kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av föremålet för 
upphandlingen. Ramavtal kan sägas utgöra en generell överenskommelse som 
ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de 
villkor som skall ingå i dessa. De specifika villkoren bestäms i samband med att 
det sker ett avrop från ramavtalet (s k förnyad konkurrensutsättning). Vid förnyad 
konkurrensutsättning ska normalt den leverantör som erbjuder det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet tilldelas kontrakt vid avrop från ett ramavtal (enligt 
ÄLUF).   

Kontrakt som ingås till följd av avrop från ett ramavtal får endast ingås mellan de 
parter som är parter till ramavtalet. Det finns alltså ingen möjlighet för beställare 
eller leverantörer att ansluta sig i efterhand till ett ramavtal. Det är alltså inte 
möjligt för en leverantör som inte redan är part i ramavtalet att lämna anbud vid 
förnyad konkurrensutsättning. Ett ramavtal är således ett slutet system. Det är 
heller inte möjligt att i väsentlig utsträckning gör avvikelser från villkoren i 
ramavtalet vid förnyad konkurrensutsättning.  

Efter avrop från ett ramavtal kan anbudsgivare överpröva en kontraktstilldelning i 
förvaltningsdomstol. En förvaltningsdomstol kan förordna att kontraktstilldelning 
som skett i strid med de grundläggande principerna ska rättas (t ex att den 
tilldelade leverantörens anbud ska uteslutas och inte tilldelas kontrakt), att 
upphandlingen ska göras om (t ex att ett avrop ska göras om från början). 

6.2 VÄGVAL VID UPPHANDLING 
Vid upphandling av fordon för regional tågtrafik kan beställaren antingen 
genomföra en egen upphandling eller använda det befintliga ramavtal som AB 
Transitio (Transitio) har tecknat för upphandling av regionaltåg. 
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7 SLUTSATS 

Analysen visar att det finns ett stort behov att i närtid och fram till år 2040 
anskaffa nya fordon till den regionala tågtrafiken inom dagens Krösatåg och 
Kustpilen. De första fordonen bör vara på plats och väl inkörda i god tid innan 
ERTMS införs på södra stambanan, mer specifikt innan någon del av Linköpings 
central samt sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm får ERTMS. Detta 
beräknas enligt Trafikverket ske år 2023. 

Dagens fordon inom Krösatåg och Kustpilen, med undantag av Itino Y31/Y32, 
beräknas ha uppnått sina tekniska livslängder ungefär vid samma tidpunkt. 
Installation av ERTMS-utrustning är en omfattande investering, vilket innebär att 
det är direkt olämpligt att göra för den befintliga fordonsflottan. 

Befintlig depå i Nässjö är inte ändamålsenlig för nya fordon, främst p.g.a. 
begränsad spårlängd i hallen, men även att den inte lever upp till dagens krav på 
effektivitet och arbetsmiljö. Därför finns behov av en ny depå, som behöver vara 
färdig innan de första nya fordonen påbörjar testkörningar.  
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VI ÄR WSP 

	

 

 

WSP Stab 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 
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landstinget@ltkalmar.se 
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232100-0073 

Postadress 

Landstinget i Kalmar län 
Box 601 
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Besöksadress 

Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 

0480-810 00 vx 
 

 
Bankgiro 

833-3007 

 

 

Landstingsdirektörens stab 
Kanslienheten 

 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2018-06-18 
   

   

 

 
 

 

 

  

 

Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges 
sammanträde den 29-30 maj 2018 

§ 44   Diarienummer 180002 

Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya 
tågfordon för Krösatågen och Kustpilen 

Beslut  
Landstingsfullmäktige godkänner Överenskommelse inför beslut om 
anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. 
Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen. 

Beslutet gäller under förutsättning att Region Jönköpings län, Region 
Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg fattar samma beslut. 

Bakgrund  
Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region 
Kronoberg och Landstinget i Kalmar län avser att träffa en 
principöverenskommelse inför respektive parts ställningstagande till 
anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. En 
överenskommelse träffades under hösten 2016 om gemensam 
trafikupphandling av Krösatågssystemet och ett nytt trafikavtal börjar gälla i 
december 2018. Under kommande trafikavtalsperiod finns behov av att byta 
ut den befintliga fordonsflottan. 

Parterna har för avsikt att samarbeta i en upphandling av nya tågfordon som 
ersättning för befintlig fordonsflotta och tillika för att kunna utöka flottan i 
den utsträckning och i den takt som krävs för att ersätta gamla fordon och för 
att nå målen i de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Tillsammans 
består i dag Parternas fordonsflotta av 47 stycken fordon och enligt 
planerade strategier för trafikens utveckling över åren kommer 
fordonsbehovet vid fullt utbyggt trafiksystem att uppgå till cirka 80 stycken 
fordon. Respektive part avgör sitt behov av trafik och fordon i förhållande 
till de lokala förutsättningar och ambitioner som finns.  

Av dagens tillgängliga fordonsflotta som ska ersättas med nya fordon 
ansvarar Kalmar län för 18, vilket bör vara länets grundbeställning. 
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Landstinget i Kalmar län 

Datum 

2018-06-18 
   

   
Sida 

2 (2) 

 

 

Fastställd strategiplan 2050 innebär en utökning av trafik som är 
fordonsdimensionerade framförallt på Stångådalsbanan. Totalt beräknas ett 
utökat fordonsbehov om 4–8 för att möjliggöra det pendeltågssystem som 
ska komplettera dagens regionala och interregionala trafikupplägg. Närmare 
beskrivning av trafikupplägg och kostnadsbild för utökad trafik redovisas 
och fastställs vid ett senare tillfälle.  

Samtidigt med arbetet att anskaffa nya fordon måste depåkapaciteten för 
framtida fordonsunderhåll säkerställas. Nuvarande underhållsdepåer i Nässjö 
och Kalmar måste utredas och anpassas för att klara av underhållet av de nya 
fordonen. 

Planen är att successivt fasa in nya fordon mellan 2025–2030 i Kalmar län. 

Grundläggande för fordonsleveranserna är när signalsystemet ERTMS byggs 
ut längs Södra Stambanan. Linköpings station planeras kopplas på 
signalsystemet 2025, vilket innebär att KLT måste köra med fordon som 
använder ERTMS på Stångådals- och Tjustbanan för att kunna köra till 
Linköping. Fordon för pendeltågstrafiken Kalmar–Växjö planeras komma 
därefter, från 2027. 

Parterna avser att anlita AB Transitio som projektledare och använda sig av 
Transitios ramavtal för att upphandla nya tågfordon med eventuellt 
tillhörande underhåll. Parterna avser vidare att finansiera fordonen via AB 
Transitio. 

Ärendet är behandlat av trafikstyrelsen den 14 december 2017. Förslaget till 
principöverenskommelsen ska behandlas och föreslås godkännas av 
respektive fullmäktige under våren 2018. 

--- 

Landstingsstyrelsen har föreslagit att landstingsfullmäktige ska besluta enligt 
redovisat förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2018. 
2. Överenskommelse inför beslut om anskaffning av tågfordon. 
3. Utredning fordonsanskaffning, daterat den 30 oktober 2017. 
 

Ulf Nilsson (S) 
Ordförande 
 

Jonas Hellberg (S) 
Justerare 
 
 
 
Göran Nilsson (L) 

 

Rätt intygar: Marie Nilsson 

Protokollsutdrag till: Kalmar Länstrafik, Ekonomienheten. 
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Region i Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (1)

Datum
2019-01-07

  Ärendenummer
  RS 2018/399

Regionstab 
Samordning hälso- och sjukvård

Motion 6/2018 - Börja planeringen för att bygga 
ambulanshelikopterplattor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 6/2018 Börja planering för att bygga 
ambulanshelikopterplattor! med att frågan bör hanteras efter att 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) tagit del av 
utredningen av planeringsförutsättningar för en eventuell etablering av 
ambulanshelikopterverksamhet i sjukvårdsregionen. 

Bakgrund
En behovsanalys avseende ambulanshelikopter i Sydöstra sjukvårdsregionen 
presenterades för SVN den 30 november 2018. Nämnden gav då 
regionsjukvårdsledningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 27 
september 2019 återkomma med en fördjupad analys av 
planeringsförutsättningar och beräknade kostnader för en eventuell 
etablering av ambulanshelikopterverksamhet i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Analysen ska bland annat innehålla frågor om placering, 
landningsmöjligheter vid sjukhusen, bemanning, driftsformer, 
kostnadsförslag samt hälsoekonomiska aspekter.

Karl Landergren
samordnare

Bilaga
Motion 6/2018 Börja planering för att bygga ambulanshelikopterplattor!
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län 
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2019-01-08

Ärendenummer
RS 2018/865

Primärvårdsförvaltningen
Primärvårdsledningen

Regionfullmäktige 

Motion 16/2018 om att införa Borgholmsmodellen i hela 
länet. 

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 16/2018 om att införa 
Borgholmsmodellen i hela länet med redovisat yttrande.  

Bakgrund
I motion 16/2018 föreslår Jessica Rydell (MP) att Borgholmsmodellen ska 
användas som basmodell och införas inom den offentliga primärvården i 
Kalmar län.

Yttrande
De offentliga hälsocentralerna arbetar enligt avtal Hälsoval Kalmar län 
beskrivet av Regionstab samordning hälso- och sjukvård. I uppdraget för 
2019 finns följande beskrivning som berör det arbetssätt som Borgholms 
hälsocentral tillsammans med ambulanssjukvården och Borgholms kommun 
kommit långt i. ”Vården till patienter anslutna till kommunal hemsjukvård, 
samt patienter med liknande behov, ska organiseras så att den är av god 
kvalitet och lättillgänglig för att undvika onödiga akutbesök och 
inläggningar på sjukhus.” 

Patienter anslutna till den kommunala hemsjukvården erbjuds fast 
vårdkontakt och fast läkarkontakt. En fördjupad samverkan med den 
kommunala hemsjukvården pågår för att förstärka stöd till patient och 
anhöriga där det finns behov av samordnad vård.

I samverkan med ambulanssjukvården finns ett ökat fokus på de 
överenskommelser som finns för gemensamma insatser för att undvika att 
patienter får onödiga besök på akutmottagningen. Ambulanspersonalen 
erbjuder de patienterna där det är lämpligt, att stanna kvar i hemmet och bli 
kontaktad av sin hälsocentral dagen efter. Vid denna kontakt bestäms 
eventuell vidare medicinsk åtgärd. 
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Region Kalmar län
Datum
2019-01-08

Ärendenummer
RS 2018/865

Sida
2 (2)

Niklas Föghner
Primärvårdsdirektör
Telefon 0480-899 99
niklas.foghner@regionkalmar.se

Bilagor
Bilaga 1 Motion 16/2018 om att införa Borgholmsmodellen i hela länet.  
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Fax
0480-848 80

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2019-01-07   

  Regionstaben
Regionstab Kommunikation Ärendenummer

RS 2018/856

Regionfullmäktige

Motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i 
Kalmar

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i 
Kalmar. 

Bakgrund
I motion 19/2018 föreslår Jessica Rydell (MP) att Länssjukhuset i Kalmar 
byter namn till Kalmar läns akademiska sjukhus (KLAS), alternativt 
Universitetssjukhuset i Kalmar (USK).

Yttrande
Begreppet universitetssjukhus är inte närmare definierat i någon lag eller 
förordning. I dag räknar sig samtliga sju regionsjukhus i Sverige som 
universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Norrlands Universitetssjukhus i 
Umeå, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Skånes 
universitetssjukhus i Malmö och Lund, Universitetssjukhuset i Linköping 
och Universitetssjukhuset Örebro. Gemensamt för dessa är att de har 
universitet med medicinsk fakultet på orten. Läkarutbildningen i Kalmar är 
en decentraliserad utbildning där den medicinska fakulteten finns i 
Linköping. 
Begreppet universitetssjukhus är dock på väg bort för att ersättas med 
begreppet universitetssjukvård. För att utses till universitetssjukvårdsenhet 
ska verksamheten uppnå ett antal kriterier uppsatta av Socialstyrelsen. I 
dessa ingår bland annat krav på organisationsutformning, vetenskapligt 
ledarskap, infrastruktur och finansiering.
Universitetssjukvård skiljer sig från det tidigare begreppet 
universitetssjukhus genom att det är en funktion snarare än en geografisk 
plats. En universitetssjukvårdsenhet är därmed en klinik eller motsvarande 
basenhet som jämte hälso- och sjukvård bedriver kliniskt forskning och 
utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och 
sjukvårdens utveckling. Ett antal enheter inom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har goda förutsättningar för att bli 
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Region Kalmar län

Datum
2019-01-07   

  

Sida
2 (2)

universitetssjukvårdsenhet, till exempel Diagnostiskt centrum eller 
medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. 
Mot bakgrund av den pågående nationella förändringen när det gäller 
begrepp och kriterier är byte av namn på länssjukhuset i nuläget varken 
relevant eller lämpligt. 

Lina Isaksson
Kommunikationsdirektör

Bilaga
Motion19/2018.
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress Besöksadress Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

Sida
1 (2)

Datum
2019-01-09   

  
Regiondirektörens stab
Hållbarhet och säkerhet

Ärendenummer
RS 2018/861

Motion 21/2018 Fria flergångsmensskydd

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om fria flergångsmensskydd till länets 
tjejer.   

Bakgrund
I motion 21/2018 yrkar Jessica Rydell (MP) att länets ungdomsmottagningar 
ska erbjuda fria flergångsmensskydd för att skapa ekonomisk jämställdhet 
mellan könen och för att bidra till en mer hållbar miljö.
Flergångsmensskydd finns i form av bl.a. menskopp, trosor med inbyggt 
mensskydd och tygbindor. Livslängden som anges av tillverkarna varierar, 
men t.ex. menskopp kan användas 3-10 år. All tillverkning av mensskydd 
förbrukar resurser och ger miljöbelastning. Det finns både bättre och sämre 
alternativ materialmässigt sett av både engångs- och flergångsskydd. 
Engångsskydd slängs efter en användning, vilket förbrukar mer resurser än 
flergångsskydd. Det finns ingen medicinsk forskning som talar för att man 
ska förorda en typ av produkt framför en annan. 
Under sin livstid beräknas en kvinna göra av med omkring 20 000 bindor 
eller tamponger till en kostnad av ca 60 000 kronor. Skulle hon istället 
använda menskopp skulle det räcka med fyra stycken för en kostnad av 
sammanlagt mindre än 2 000 kronor för en livstid.
Förslaget har ett gott syfte och ligger i linje med regionens åtaganden 
gällande flera av de globala målen t.ex. Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad 
ojämlikhet, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt åtagandet enligt 
CEMR – Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och 
män på lokal och regional nivå. 
Att erbjuda flergångsmensskydd till alla länets tjejer (2017: 13 661 st ålder 
13-23 år) skulle innebära stora kostnader för Region Kalmar län. Exempel: 
Om alla länets tjejer skulle erbjudas en menskopp skulle kostnaden hamna 
på drygt 3,2 miljoner kronor. 
Det är viktigt att unga tjejer får stöd och information i frågorna om val av 
mensskydd och vilken påverkan detta val har gällande deras ekonomi och 
miljöpåverkan. Detta görs delvis ute i våra verksamheter vid 
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Region Kalmar län

Datum
2019-01-09   

  

Sida
2 (2)

ungdomsmottagningar och information om olika alternativ finns via 
webbplatsen umo.se, som även Region Kalmar län är med och stödjer. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige avslå motionen.

Ida Waldem Muhr
Handläggare
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se
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Datum
2019-01-05

  Diarienummer
  RS 2018/900

Regionstab
Samordning Hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige

Motion 25/2018 Jämlik vård kräver systematiskt 
förbättringsarbete!

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 25/2018 med att arbete enligt de två 
förslag som ges, redan är en etablerad del i regionens strategiska 
förbättringsarbete. 

Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) föreslår i motion 25/2018 dels att ett arbetssätt ska 
initieras där resultaten i öppna jämförelser systematiskt analyseras och 
åtgärdsplaner tas fram inom områden där Kalmar läns resultat utmärker sig 
negativt, dels att en plan tas fram för hur nationella riktlinjer för vård och 
behandling införs i regionens verksamheter inom områden där sådant arbete 
inte redan pågår. 
Motionens första förslag har besvarats i yttrande över motion 3/2018 
Förbättra de medicinska resultaten för att garantera god och jämlik vård! i 
landstingsfullmäktige 28-29/11 2018 med att arbete enligt förslaget redan är 
etablerat varför detta yttrande i det följande endast berör motionens andra 
förslag. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger 
vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i 
vård och omsorg bör satsa resurser på. Nationella riktlinjer visar på nyttan 
och riskerna med olika åtgärder och är ett stöd för vården och omsorgen att 
prioritera rätt åtgärder till dem med störst behov. Målet är att ge människor 
möjlighet till en god vård och omsorg.

Nationella riktlinjer tas fram för sjukdomar och tillstånd som drabbar många 
människor och kräver mycket resurser. Det finns riktlinjer inom bland annat 
psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, diabetes, demens, missbruk och 
beroende, sjukdomsförebyggande metoder, tandvård, cancer, astma och 
KOL samt hjärt- och kärlsjukdom. Riktlinjerna riktar sig till alla som arbetar 
med vård och omsorg och ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör 
ges vid ett visst tillstånd. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att 
riktlinjerna inte på något sätt är heltäckande, att stora vårdområden saknas 
samt att de ges på gruppnivå. 
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För att ta reda på om nationella riktlinjer gör skillnad och om vården och 
omsorgen blir bättre innehåller riktlinjerna indikatorer. Indikatorerna är ett 
verktyg som gör det möjligt att mäta och jämföra resultat inom hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och tandvården. De indikatorer som är 
uppföljningsbara och målsatta ingår som en naturlig del i Öppna jämförelser 
publicerade av Socialstyrelsen själva liksom i SKLs resultatredovisning på 
Vården i siffror och i Hälso- och sjukvårdsrapporten. 

Processen kring hur nationella riktlinjer tas fram, bereds och implementeras 
är en gemensam angelägenhet för Socialstyrelsen och sjukvårdshuvud-
männen. Till exempel deltar sakkunniga från landstingen i framtagandet och 
Socialstyrelsen deltar i sjukvårdsregionala eller länsvisa seminarier kring, av 
lokala sakkunniga framtagna gapanalyser, vilka sedan ligger till grund för 
lokalt planerings- och utvecklingsarbete. 
Ansvaret för att vården bedrivs enligt ramverket för god vård följer 
regionens linjeorganisation. Detta kräver att utvecklingsbehoven identifieras 
av medarbetare och chefer i vården. De nationella riktlinjerna med 
tillhörande process, gapanalyser och planer är ett stöd i delar av detta arbete, 
men inte tillräckliga som ensam prioriteringsbas. När behov av utvecklings-
/förbättringsarbete eller större investeringar föreligger vilka inte kan lösas på 
verksamhetsnivå, oavsett om behoven identifierats i nationella riktlinjer eller 
på annat sätt, lyfts dessa i plan- och budgetprocess.  
Region Kalmar län har tack vare ett systematiskt förbättringsarbete Varje 
dag lite bättre – kraften hos många över tid förbättrat kvaliteten i den hälso- 
och sjukvård som erbjuds länets invånare. Denna förbättring kan ses i ett 
stort antal processindikatorer, det vill säga indikatorer som speglar hur 
verksamheten bedrivs exempelvis avseende följsamhet till Socialstyrelsen 
nationella riktlinjer, liksom i resultatindikatorer som mäter uppnådd hälsa 
eller minskad sjuklighet. 

Mot denna bakgrund anses arbetet kopplat till nationella riktlinjer i regionen 
redan uppfylla de önskemål som framförs i motionen. 

Karl Landergren
Samordnare
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2918/994

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till Regionfullmäktige

Motion 26/2018, Den prehospitala vården kräver 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor 

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 26/2018 om att länets ambulanser ska 
vara bemannade med enbart specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor 
med redovisat yttrande. 

Bakgrund
Britt-Marie Sundqvist (SD) föreslår i motion 26/2018 att länets ambulanser 
ska vara bemannade med enbart specialistkompetenta 
ambulanssjuksköterskor för ett kvalitativt och säkert omhändertagande av 
vårdbehövande. 

Yttrande
I allt väsentligt kvarstår bedömningen från tidigare svarsskrivelse, Motion 
9/2017, ”Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart 
specialistutbildade sjuksköterskor, dnr 170373, bilaga. I svarsskrivelsen 
hänvisades till att regionen inom ramen för sitt arbete, till följd av 
utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, kommer att 
behöva se över ambulansverksamhetens roll och behov. Arbetet är 
fortfarande i sin inledningsfas. 
Betänkandet ”Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter” 
SOU 2018:77, är nu på remiss. I den föreslås omfattande förändringar när 
det gäller utbildningar för specialistsjuksköterskor.
Av ovanstående skäl kvarstår förvaltningens tidigare ställningstagande. 

Johan Rosenqvist
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Bilagor
Motion 26/2018 Den prehospitala vården kräver specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor.

Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart 
specialistutbildade sjuksköterskor.

Tjänsteskrivelse med svar på motion 9/2017.
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Landstingsfullmäktige

Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade 
med enbart specialistutbildade sjuksköterskor

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 9/2017 om att länets ambulanser ska 
vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor. 

Bakgrund
Britt-Marie Sundqvist (SD) föreslår i motion 9/2017 att länets ambulanser 
ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor, för 
patienternas möjlighet till bästa vård och säkerhet.

Yttrande
Verksamheten har idag en basbemanning med en sjuksköterska och en am-
bulanssjukvårdare (undersköterska med vidareutbildning). För att kunna ga-
rantera att det alltid finns minst en sjuksköterska i ambulansen har ambulans-
verksamheten haft som riktmärke att ca 70 % av medarbetarna ska vara sjuk-
sköterskor. 
Då det under många år inte funnits någon ambulanssjukvårdarutbildning i 
Sverige har andelen sjuksköterskor på flera av länets ambulansstationer bli-
vit högre än 70 %, dvs. man har konverterat ambulanssjukvårdartjänster till 
sjukskötersketjänster.
Vid det senaste tillfället då konvertering förhandlades, framkom att ambu-
lanssjukvårdare numera utbildas på minst tre orter i landet. Förhandlingen 
avbröts och man försöker nu istället rekrytera ambulanssjukvårdare. 
Detta innebär alltså inte en sänkning av kompetenskraven i länets ambulan-
ser, utan endast att den nu rådande ordningen ligger kvar. Man har inte heller 
ambitionen att återkonvertera på de ambulansstationer där andelen sjukskö-
terskor överstiger 70 %.
Ambulansverksamhetens arbete är mycket varierat och innefattar allt från 
blåljusutryckning vid olyckor och urakuta sjukdomstillstånd till okomplice-
rade transporter. På senare år har det skett en ökning av fall där man exem-
pelvis lämnar den vårdsökande i hemmet med uppföljning från en hälsocen-
tral nästkommande dag. 
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Inom ramen för landstingets arbete till följd av regeringens pågående utred-
ning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” kommer ambulansverk-
samhetens roll och bemanning behöva ses över. Ett eventuellt beslut om änd-
rad basbemanning i länets ambulanser bör tas först när det arbetet kommit 
längre. 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen avslås.

Johan Rosenqvist
Hälso o Sjukvårdsdirektör

Bilaga
Motion 9/2017 Länets ambulanser skall vara bemannade med enbart specia-
listutbildade sjuksköterskor.
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Möten med mening
En analys av patienters erfarenheter av vårdmöten
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2 Möten med mening

Beslut om denna rapport har fattats av Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys styrelse. Analytikern Johannes Lissdaniels har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har projektdirektör Nils Janlöv 
och analyschef Cecilia Stenbjörn deltagit.

Stockholm 2018-11-06
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 

Anders Anell
Styrelseordförande 

Eva Fernvall
Styrelseledamot

Håkan Ceder
Styrelseledamot

Jean-Luc af Geijerstam
Generaldirektör

Karin Tengvald
Vice styrelseordförande

Titti Mattsson
Styrelseledamot

Hans Winberg
Styrelseledamot

Johannes Lissdaniels
Föredragande
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Möten med mening 3

Förord

Internationellt sett kännetecknas svensk hälso- och sjukvård av goda 
medicinska resultat i jämförelse med andra jämförbara länder. Förutom 
vårdens medicinska resultat består dock en väsentlig del av vårdens kvalitet 
även av patienternas upplevelser av vården och vilka erfarenheter patienterna 
tar med sig från vårdmötet. Här presterar Sverige svagt i jämförelse med 
andra jämförbara länder och Vårdanalys har i flera rapporter påvisat brister 
hos den svenska vården i att leva upp till patienternas förväntningar om ett 
gott vårdmöte. 

Den här rapporten fördjupar förståelsen av svenska patienters 
erfarenheter från sina möten med vården genom att undersöka i vilken 
utsträckning patienters erfarenheter av vården skiljer sig åt mellan grupper, 
och om vissa grupper uppfattar vårdens kvalitet och bemötande som sämre 
än andra. För att besvara frågorna har vi använt oss av de svenska svaren från 
den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey 
(IHP-undersökningen). 

Arbetet vid Vårdanalys har letts av Johannes Lissdaniels och i arbetet 
har Agnes Lindvall deltagit. Vår förhoppning är att analysen av resultaten 
i 2016 års IHP-undersökning kan vara ett kunskapsunderlag för hälso- och 
sjukvårdens huvudmän och aktörer i arbetet med att främja patienternas 
upplevelse av en god vård genom att skapa vårdmöten som kännetecknas av 
god kvalitet och ett gott bemötande. Vårdanalys vill rikta ett varmt tack till de 
som har besvarat enkäten.

Stockholm i december 2018

Jean-Luc af Geijerstam
Generaldirektör
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Förord

Möten med mening 5Möten med mening 5

Resultat
i korthet

Den här rapporten fördjupar förståelsen av resultaten i 2016 års 
IHP-undersökning genom att göra en djupare analys av svenska 
patienters erfarenheter av vården. Vi undersöker om patienternas 
erfarenheter skiljer sig åt utifrån bland annat ålder, kön, inkomst- 
och utbildningsförhållanden samt patienternas självskattade hälsa. 
Vi undersöker också om patienternas erfarenheter av vården har 
samband med om patienten träffar samma personer i vården eller 
inte, exempelvis om patienten har en fast läkarkontakt. Slutligen 
ser vi också till förhållandet mellan patienternas erfarenheter och 
hur de bedömer sjukvårdens övergripande kvalitet.

Arbetet resulterar i följande resultat:

 Patienters upplevelser av kvaliteten på vårdmötet skiljer sig 
åt mellan grupper i Sverige, såsom att äldre och patienter med 
bättre självskattad hälsa är nöjdare med vårdmötet.

 Patienter som har personkontinuitet i vården är nöjdare.

 Patienternas erfarenheter från sina möten med vården har 
starkare samband med hur de bedömer vårdens övergripande 
kvalitet än deras bakgrundsegenskaper.

Våra reflektioner:

 Det behövs mer kunskap om varför vissa grupper har mindre 
positiva erfarenheter av vården.

 Personkontinuitet i vården har betydelse för patienternas 
möjligheter att vara medaktörer i sin egen vård.

739



740



Möten med mening 7

Sammanfattning 

Att ha kunskap om patienters erfarenheter av sina möten med vården är 
viktigt för att kunna utveckla både en personcentrerad och effektiv hälso- 
och sjukvård som patienterna känner förtroende för. En källa till kunskap 
om patienters erfarenheter av vården är den internationella undersökningen 
International Health Policy survey (IHP-undersökningen), som genomgående 
visat att Sverige presterar svagt i jämförelse med andra länder när det gäller 
patienternas erfarenheter av vårdmötet. Den här rapporten fördjupar 
förståelsen av resultaten i IHP-undersökningen genom att göra en djupare 
analys av svenska patienters erfarenheter av vården. 

Rapporten utgår från de svenska svaren på 2016 års undersökning som 
riktades till personer 18 år och äldre och besvarades av 7 124 personer. Vi 
undersöker om patienternas erfarenheter varierar utifrån bland annat ålder, 
kön, inkomst- och utbildningsförhållanden samt patienternas självskattade 
hälsa. Vi undersöker också om patienternas erfarenheter av vården har 
samband med om patienten träffar samma personer i vården eller inte, 
exempelvis om patienten har en fast läkarkontakt. Slutligen ser vi också 
till förhållandet mellan patienternas erfarenheter och hur de bedömer 
sjukvårdens övergripande kvalitet. 

I rapporten använder vi en statistisk metod där samtliga av patienternas 
bakgrundsfaktorer inkluderas i analysen, till skillnad från att undersöka en 
bakgrundsfaktor i taget. För att ta hänsyn till att erfarenheterna kan bero på 
patienternas vårdbehov genomför vi alla analyser på två olika patientgrupper 
– patienter med vissa sedan tidigare kända vårdbehov respektive övriga 
patienter. 
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Sammanfattning 

8 Möten med mening

I rapporten utgår vi från de frågor som är ställda i IHP-undersökningen och 
vi har inte själva haft möjlighet att utforma frågorna. Rapporten baserar sig 
enbart på en grundkälla, nämligen IHP-undersökningen.

ÄLDRE OCH PATIENTER MED BÄTTRE SJÄLVSKATTAD HÄLSA HAR MER 
POSITIVA ERFARENHETER AV VÅRDMÖTET

De mest markanta resultaten är att äldre patienter och patienter med 
bättre självskattad hälsa uppfattar vårdens kvalitet som bättre utifrån de 
patienterfarenheter som mäts i IHP-undersökningen. Vi ser också att kvinnor 
upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med män och att utrikes 
födda upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med inrikes födda. 
Patienternas socioekonomiska förhållanden har också en viss betydelse, 
där högre inkomst och högre utbildning oftast har samband med bättre 
kvalitetsupplevelser.

Vi ser också att patienternas erfarenheter av vården oftare skiljer sig åt 
utifrån patienternas bakgrundsfaktorer för patienter med vissa sedan tidigare 
kända vårdbehov än för övriga patienter.

Patienterna med bättre självskattad hälsa har mer positiva erfarenheter 
av vårdens tillgänglighet

Patienter som skattar sin hälsa som bättre än övriga uppger oftare att de får 
en tid hos en läkare eller vårdpersonal inom sju dagar, liksom att de får svar 
från sin läkarmottagning samma dag som de ställt en medicinsk fråga. De 
uppger också i större utsträckning att det var enkelt att få vård på kvällar, 
helger, och helgdagar utan att behöva besöka akuten. Patienter som är födda 
utanför Sverige uppger att de får vänta längre på att få vård än patienter födda 
i Sverige.

Äldre, patienter med sämre självskattad hälsa och höginkomsttagare 
har oftare regelbunden vårdkontakt 

Det är vanligare att äldre patienter uppger att de har en fast läkarkontakt än 
yngre. Patienter som har vissa kända vårdbehov sedan tidigare träffar oftare 
samma personer i vården om deras självskattade hälsa är sämre och om 
hälsan begränsar deras vardag. Det är också vanligare att patienter med högre 
inkomst än snittet har en fast läkarkontakt.
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Sammanfattning 

Möten med mening 9

Äldre och patienter med bättre självskattad hälsa är mer nöjda med 
informationen

Patienter som är äldre och de som skattar sin hälsa som bättre än 
övriga uppger i IHP-undersökningen i högre grad att de har haft ett gott 
informationsutbyte med hälso- och sjukvården. Samma grupper uppger 
också i mindre utsträckning att det har funnits brister i informationsutbytet 
med vården. Däremot upplever kvinnor i mindre utsträckning än män att 
informationsutbytet med vården fungerar bra.

Äldre och patienter med bättre självskattad hälsa är mer delaktiga i 
den egna vården

Patienter med högre ålder och bättre självskattad hälsa upplever i större 
utsträckning att de är delaktiga i den egna vården. De svarar oftare att läkaren 
eller vårdpersonalen tillbringar tillräckligt med tid tillsammans med dem, och 
de känner sig oftare involverade så mycket som de önskar i beslut om sin vård 
och behandling. Vi ser också att patienter med högre inkomst oftare uppger 
att de är delaktiga i besluten om sin vård, än patienter med lägre inkomst.

Patienter med bättre självskattad hälsa har mer positiva erfarenheter 
av samordning av vården

Det är vanligare att patienter med bättre självskattad hälsa uppger att 
ordinarie läkare eller någon på läkarens arbetsplats hjälper till att samordna 
den vård patienten får från andra läkare och vårdenheter. Våra analyser visar 
också att patienter födda utanför Sverige i lägre grad än patienter födda i 
Sverige uppger att de får hjälp att samordna sin vård.

PATIENTER SOM HAR PERSONKONTINUITET I VÅRDEN ÄR NÖJDARE

Patienter som har personkontinuitet i vården i form av fast läkarkontakt 
eller annan vårdprofession svarar oftare att kommunikationen med vården 
fungerar bra, att de alltid är delaktiga i sin egen vård och att de får hjälp 
med samordningen av vården än patienter som inte träffar samma personer 
i vården. Sambandet mellan att träffa samma personer i vården och att ha 
goda erfarenheter av vårdmötet är starkare för patienter med vissa kända 
vårdbehov jämfört med övriga patienter.
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Sammanfattning 

10 Möten med mening

GODA ERFARENHETER AV VÅRDMÖTEN ÄR VIKTIGARE FÖR  
BEDÖMNINGAR AV VÅRDENS KVALITET ÄN PATIENTERNAS BAKGRUND

Patienternas erfarenheter från sina möten med vården har starkare 
samband med hur de bedömer vårdens övergripande kvalitet än deras 
bakgrundsegenskaper. Även om till exempel patienternas ålder har ett starkt 
samband med patienternas erfarenheter från vårdmötet, så spelar åldern 
mindre roll än hur de upplevde kvaliteten på vårdmötena vid omdömen av 
vårdens mer övergripande kvalitet. 

Vi ser att möjligheten att vara delaktig i sin egen vård är särskilt 
viktigt för att patienter med vissa sedan tidigare kända vårdbehov ska 
vara nöjda med vården de har fått. För övriga patienter ser vi däremot 
att tillgänglighet, samordning och god information är de faktorer som 
är starkast förknippat med hur de bedömer vårdens kvalitet. Även 
patienternas bakgrundsegenskaper spelar in. Utrikesfödda ger vården lägre 
kvalitetsomdömen jämfört med inrikesfödda och kvinnor ger vården lägre 
kvalitetsomdömen än män. 

REFLEKTIONER

Det behövs mer kunskap om varför vissa grupper har mindre positiva 
erfarenheter av vården 

Vår analys visar att yngre patienter och patienter med låg självskattad hälsa 
upplever sina möten med vården som sämre än andra. Analysen visar också att 
patienter med högre inkomster i större utsträckning har en fast läkarkontakt. 
Det är problematiskt ur jämlikhetssynpunkt, eftersom patienter med en 
regelbunden vårdkontakt har bättre erfarenheter av vården. 

För att tillgodose alla patienters behov av god vård och ett gott bemötande, 
utifrån patienternas individuella förutsättningar, behöver kunskapen öka 
om vad det är som gör att olika grupper har så olika erfarenheter av vården. 
Utan denna kunskap kommer det att vara svårt att förbättra situationen 
och jämna ut skillnaderna mellan grupperna. Kunskapsuppbyggnaden kan 
handla om att studera om vården faktiskt bemöter patienter på olika sätt eller 
om patienter upplever vårdens bemötande på olika sätt. Det kan också handla 
om att studera hur vården på bästa sätt kan kommunicera med patienter för 
att skapa möten som i så stor utsträckning som möjligt kännetecknas av hög 
kvalitet för alla patienter. 
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Personkontinuitet i vården har betydelse för patienternas möjligheter att 
vara medaktörer i sin egen vård

Vår analys visar att patienter som träffar samma personer i vården i högre grad 
uppfattar att kommunikationen med vården fungerar bra. De uppger också i 
större utsträckning att de är delaktiga i den egna vården och att de få hjälp med 
att samordna sin vård än patienter som inte träffar samma personer i vården. 
Patienter som träffar samma personer i vården är också mer nöjda med sin 
medicinska vård och ger ett högre betyg till sjukvårdens övergripande kvalitet 
och tycker att sjukvårdsystemet fungerar bättre. Vi drar därför slutsatsen att 
det har betydelse för patienter att få träffa samma personer i vården för deras 
upplever av vårdens kvalitet. Sedan tidigare vet vi också att det spelar roll för 
patienternas möjligheter att vara medaktörer i sin egen vård. 

Men att träffa samma personer i vården är bara en form av kontinuitet 
inom sjukvården. Eftersom vi inte haft möjlighet att analysera andra 
former av kontinuitet (IHP-undersökningen är begränsad till enbart fast 
läkarkontakt respektive annan regelbunden vårdprofession för patienter 
med vissa sedan tidigare kända vårdbehov), är det möjligt att andra former 
av kontinuitet har ännu större betydelse för hur patienter upplever vården. Vi 
ser därmed att det finns behov av att öka kunskapen om betydelsen av olika 
former av kontinuitet i vården för att få en större förståelse för vilken form 
av kontinuitet som är viktig för patienter och om det är så att betydelsen av 
kontinuitet skiljer sig mellan olika grupper av patienter.
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1

Inledning

I dag saknas det djupare förståelse om svenska patienters erfarenheter av sina 
möten med vården. Det gör det svårt för hälso- och sjukvårdens huvudmän 
och aktörer att styra och utforma vården utifrån kunskap om patienternas 
erfarenheter. I den här rapporten undersöker vi i vilken utsträckning 
patienters erfarenheter av vården skiljer sig åt mellan grupper i Sverige, 
och om vissa grupper uppfattar vårdens kvalitet och bemötande sämre än 
andra. Att känna till vilka erfarenheter som patienterna har av god hälso- 
och sjukvård är viktigt för att utveckla en vård som medborgare och patienter 
känner förtroende för. 

Rapportens syfte är att vara ett kunskapsunderlag för hälso- och 
sjukvårdens huvudmän och aktörer i arbetet med att skapa vårdmöten som 
kännetecknas av god kvalitet och ett gott bemötande. Förhoppningen är att 
rapporten på så vis kan bidra till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och 
förbättringsarbete med att främja patienternas upplevelse av en god vård. 
Sammanfattningsvis ska rapporten bidra med kunskap om två huvudfrågor:

1. Har patienter olika erfarenheter av vården utifrån deras demografiska, 
socioekonomiska och hälsomässiga bakgrund? 

2. Hur förhåller sig patienternas bedömningar av den medicinska vård 
de fått och syn på sjukvårdssystemet i stort till deras erfarenheter av 
tillgänglighet och bemötande inom vården?

För att besvara frågorna har vi använt oss av de svenska svaren från den 
internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey 
(IHP-undersökningen) som Vårdanalys genomför tillsammans med den 
oberoende amerikanska sjukvårdsstiftelsen The Commonwealth Fund. 
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Undersökningen jämför hälso- och sjukvårdssystemen i elva länder med 
betoning på patienternas erfarenheter inom sjukvårdssystemet. I den här 
rapporten fördjupar vi oss i de svenska resultaten från IHP 2016. 

Vi undersöker också om patienternas erfarenheter av vården har samband 
med om patienten träffar samma personer i vården eller inte, exempelvis om 
patienten har en fast läkarkontakt. För att ta hänsyn till att erfarenheterna 
kan bero på patienternas vårdbehov genomför vi alla analyser på två olika 
patientgrupper – patienter med vissa sedan tidigare kända vårdbehov 
respektive övriga patienter.

1.1  BAKGRUND

En viktig del av sjukvårdens kvalitet består i hur patienterna upplever mötet 
med vården. Grunden för ett personcentrerat hälso- och sjukvårdssystem är 
att vården utgår från individens behov, förutsättningar och preferenser. En 
bärande beståndsdel är exempelvis att vården i största möjliga utsträckning 
strävar efter att involvera patienterna i sin egen vård. En personcentrerad 
vård är därför centralt i sig, men kan också leda till bättre medicinska resultat 
och resursbesparingar (Socialstyrelsen 2009, Coulter m.fl. 2008, Statens 
beredning för medicinsk utvärdering 1999), liksom ett ökat förtroende för 
hälso- och sjukvården (Vårdanalys 2018a). För att kunna utveckla en effektiv 
hälso- och sjukvård som patienterna har förtroende för behövs kunskap om 
patienternas erfarenheter av vårdmötet.

Till skillnad från patienter i andra länder upplever svenska patienter 
oftare problem på grund av bristande samordning av vården. De upplever 
också att de är mindre involverade i beslut om den egna vården. Vårdanalys 
har i flera rapporter visat brister i patienternas möjligheter att vara delaktiga i 
sin vård, till exempel att få relevant information och en samordnad vård med 
god kontinuitet (Vårdanalys 2017a, 2017b, 2017c, 2016, 2015, 2014). Det finns 
därför många möjligheter till förbättringar inom svensk hälso- och sjukvård.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet (3 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30, HSL). Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls. Det innebär bland annat att vården särskilt 
ska vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet 
och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårds-
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personalen och vara lättillgänglig (5 kap. 1 § HSL). Det är därför viktigt att 
vården aktivt arbetar med att stärka sin förmåga att möta patienter utifrån 
deras individuella behov, värderingar och preferenser.

Det är inte väl kartlagt i vilken utsträckning patienters erfarenheter 
av vården skiljer sig åt mellan grupper i Sverige, inte heller om det finns 
grupper av patienter som i större utsträckning än andra uppfattar att 
vårdens bemötande kännetecknas av låg kvalitet. Men det finns svenska 
undersökningar av patienters erfarenheter av vården som pekar på att 
kvinnor är mindre nöjda än män i hur de blir bemötta i vården (Kandelaki 
m.fl. 2016, Arnetz och Arnetz 2009). Det finns också undersökningar som 
visar att äldre och patienter med bättre självskattad hälsa är nöjdare med 
vården (Rahmqvist och Bara 2010, Kandelaki m.fl. 2016). Internationella 
undersökningar har även visat att låginkomsttagare är mindre delaktiga 
i beslut om sin egen vård jämfört med höginkomsttagare, och att patienter 
med utländsk härkomst i lägre utsträckning känner sig väl bemötta inom 
sjukvården (Verlinde, m.fl. 2012. Hanssens m.fl. 2016). 

1.2 RAPPORTENS UPPLÄGG

Rapporten inleds med ett kapitel där vi presenterar den enkätundersökning 
och metod som våra analyser utgår från. Sedan följer en resultatredovisning 
av patienternas erfarenheter av vårdens tillgänglighet och bemötande i 
kapitel 3 och 4. I kapitel 5 redogör vi för patienternas bedömningar av vårdens 
medicinska kvalitet samt deras omdömen om vårdens och sjukvårdssystemets 
kvalitet i stort. Vi undersöker om det finns samband mellan patienternas 
övergripande kvalitetsomdömen och deras bakgrund respektive erfarenheter 
från vården. Därefter följer en sammanfattning av resultaten och avslutande 
reflektioner i kapitel 6. 
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2

Patienters erfarenheter av vården  
analyseras med statistisk metod

I det här avsnittet presenterar vi den enkätundersökning som analysen utgår 
ifrån och de frågor vi valt ut. Vi ger också en överblick över de analyser vars 
resultat vi presenterar i kapitel 3–6. 

2.1 ENKÄTDATA FRÅN INTERNATIONAL HEALTH POLICY (IHP) FÖR DEN 
SVENSKA BEFOLKNINGEN

För att besvara frågor om patienters erfarenheter av vården skiljer sig beroende 
på exempelvis ålder, utbildningsnivå och hälsa utgår vi från International Health 
Policy Survey (IHP-undersökningen). Undersökningen är en internationell  
enkätundersökning som jämför hälso- och sjukvårdssystemen i elva länder  
(Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, USA, Tyskland, 
Nederländerna, Frankrike, Norge, Schweiz, och Sverige). Undersökningen 
drivs av den politiskt oberoende amerikanska stiftelsen The Commonwealth 
Fund. Vårdanalys har i regeringsuppdrag att genomföra enkätundersökningen 
för svensk del. 

IHP-undersökningen genomförs varje år med roterande målgrupper. 
Undersökningen vänder sig till befolkningen 18 år och äldre, den äldre 
befolkningen och till primärvårdsläkare. Den här rapporten baseras på IHP 
2016 när målgruppen var befolkningen 18 år och äldre. Undersökningen 
genomförs med hjälp av telefonundersökningar under de år som olika delar 
av befolkning utgör målgruppen, och med hjälp av pappersenkäter när 
målgruppen i stället består av läkare inom primärvården. I undersökningarna 
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riktade mot befolkningen får deltagarna frågor om deras upplevelser av 
hälso- och sjukvården, med huvudsakligt fokus på tillgänglighet, kontinuitet, 
information, delaktighet och samordning. Frågorna fokuserar på vilka 
upplevelser de svarande har eller inte har haft inom hälso- och sjukvården. 
Undersökningen handlar därmed huvudsakligen om deltagarnas konkreta 
erfarenheter (även så kallade PREMs, Patient Reported Experience Measures) 
från mötet med vården inom primär-, specialist-, och sjukhusvården. Det 
finns även ett antal frågor som rör deltagarnas bedömningar om sjukvårdens 
mer övergripande kvalitet.

Tabell 1. Rapporter av Vårdanalys som baseras på IHP-undersökningen, och vilka målgrupper 
undersökningen vände sig till.

År Målgrupp Rapport Omslag

2017 Befolkningen 65 år  
eller äldre

Vården ur patienternas  
perspektiv – 65 år och äldre

2016 Befolkningen 18 år  
eller äldre

Vården ur befolkningens  
perspektiv 2016

2015 Allmänläkare och  
ST-läkare i primärvården

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

2014 Befolkningen 55 år  
eller äldre

Vården ur patienternas perspektiv
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2.2 DESSA PATIENTER INGÅR I ANALYSERNA

I den här rapporten analyserar vi de svenska resultaten från 2016 års 
IHP-undersökning som vänder sig till befolkningen 18 år och äldre. Inom 
undersökningen avgränsar vi oss till vad vi definierar som patienter, det vill 
säga bara personer som varit i kontakt med vården de senaste 12 månaderna. 
Figur 1 nedan redovisar hur många svarande som besökt respektive inte 
besökt vården de senaste 12 månaderna. Av totalt 7 124 svarande hade 5 471 
besökt vården de senaste 12 månaderna. Av dessa hade 4 083 vissa kända 
vårdbehov sedan tidigare, medan övriga patienter uppgick till 1 388. 

Figur 1. Träddiagram över antal svarande i IHP 2016.

7 124

1 216

4 083

437

1 388

5 471

Antal svarande i IHP 2016

Antal svarande där det 
inte finns information om 

de  uppsökt vården de 
senaste 12 månaderna

Antal svarande utan 
vissa kända vårdbehov

Antal svarande med 
vissa kända vårdbehov

Antal svarande som 
inte uppsökt vården de 
senaste 12 månaderna

Antal svarande som uppsökt 
vården de senaste 12 månaderna

Källa: IHP 2016

I faktarutan nedan redovisar vi hur vi definierat patienter med vissa sedan 
tidigare kända vårdbehov respektive övriga patienter. Anledning till att dela 
upp undersökningen i de här två grupperna är för att ta hänsyn till eventuella 
behovsbaserade skillnader i patienternas erfarenheter av vården. Att uppleva 
att vården ger god information, att uppleva sig som delaktig i besluten om sin 
vård och att uppleva att samordningen med andra vårdinstanser fungerar väl 
är exempelvis särskilt viktigt för personer som lever med svår eller kronisk 
sjukdom och som är i behov av en återkommande och samordnad vård. Det är 
därför tänkbart att patienters erfarenheter av vården skiljer sig åt beroende på 
behov. Analysen genomförs därför separat för dessa två grupper. 
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I tabell 2 presenterar vi patienternas bakgrund utifrån demografi, socio-
ekonomi och hälsa, uppdelade på patienter med vissa kända vårdbehov 
respektive övriga patienter. 

Våra analyser utgår från två grupper: patienter med vissa sedan tidigare 
kända vårdbehov och övriga patienter. 

Patienternas erfarenheter och kvalitetsomdömen av vården analyseras för två olika patient-
grupper: patienter med vissa sedan tidigare kända vårdbehov respektive övriga patienter. 
Patienter med vissa sedan tidigare kända vårdbehov är de patienter som av sin läkare 
någon gång har diagnostiserats med en eller flera av följande sjukdomar:

• diabetes

• hjärtsjukdom, inklusive hjärtattack

• hypertoni eller högt blodtryck

• stroke

• ledvärk eller artrit

•  astma eller kroniskt lungproblem såsom kronisk bronkit, emfysem eller KOL

• cancer

• depression, ångest eller andra mentala hälsoproblem.

Övriga patienter är de patienter som på motsvarande sätt inte har diagnostiserats med 
någon av ovanstående sjukdomar. Patientgruppen övriga patienter förväntas därmed ha 
ett lägre vårdbehov jämfört med gruppen med vissa tidigare kända vårdbehov. 

Tabell 2. Beskrivning av svarande som ingår i analyserna utifrån bakgrundsfaktorer.

Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter

Antal observationer 4 083 1 388

Demografi

Kön

Kvinna 56 % 49 %

Man 44 % 51 %

Ålder

18–24 år 2 % 8 %

25–34 år 5 % 15 %

35–49 år 9 % 22 %

50–64 år 17 % 22 %

65+ år 67 % 34 %

Födelseland

Född i Sverige 91 % 88 %

Född utanför Sverige 9 % 12 %

forts.
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Vi ser i tabell 2 att patienter med vissa kända vårdbehov i genomsnitt är äldre 
än övriga patienter, i större utsträckning är kvinnor, har lägre inkomst och 
utbildning samt sämre självskattad hälsa. Alla svar från respondenterna är 
självrapporterade.

2.3 PATIENTERFARENHETER INOM VÅRDEN

De enkätfrågor som analyseras delas i den här rapporten upp i vad vi väljer 
att benämna ”yttre” och ”inre” erfarenheter av vården. Patienternas yttre 
erfarenheter handlar om hur pass tillgänglig vården är och om patienterna 
upplever personkontinuitet i vården. Detta undersöks med frågan: ”Finns 
det någon fast läkarkontakt du går till för medicinsk vård? Till exempel 
familjeläkare, husläkare eller distriktsläkare?” 

Eftersom IHP-undersökningen är en internationell undersökning tar 
den ett vidare grepp kring definitionen av en fast läkarkontakt än vad som 
anges i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen ska en fast läkarkontakt erbjudas alla patienter inom 
landstingsdriven primärvård (7:3 HSL och 6:3 PL). I IHP-undersökningen 
är frågan formulerad så att den innefattar personal som regelbundet är 
inblandad i patientens sjukvård, men som alltså inte behöver vara en fast 
vårdkontakt enligt patientlagens mening. Men enkätenfrågan innefattar inte 
bara en fast läkarkontakt som patienten särskilt valt ut enligt HSL, utan också 
om patienten har en eller flera läkare som hen vanligen går till. 

Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet 46 % 28 %

Genomsnittlig 18 % 19 %

Över genomsnittet 28 % 46 %

Utbildning

Högsta utbildning grundskola 32 % 15 %

Gymnasieexamen 31 % 39 %

Högsta utbildning eftergymnasial 36 % 45 %

Hälsa

Dålig eller rimlig självskattad hälsa 40 % 13 %

Bra självskattad hälsa 38 % 33 %

Utmärkt eller mycket bra självskattad hälsa 22 % 54 %

Hälsa begränsar vardag 34 % 12 %

Upplever känslomässiga problem 23 % 12 %
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När väl patienterna fått en tid hos exempelvis läkare eller sjuksköterska 
handlar patienternas inre erfarenheter av vården i stället om vad som sker i 
själva mötet med vården, och särskilt hur det mötet upplevs av patienterna.

Figur 2 ger en överblick av de patienterfarenheter vi undersöker. Frågorna 
ställda till respondenterna och en mer utförlig beskrivning av undersökningen 
ger vi i bilaga 1. De resultat som vi är intresserade av att analysera redovisas i 
den övre gula boxen och de variabler vi använder för att analysera resultaten 
med, det vill säga patienternas bakgrund, redovisas i den nedre gröna boxen. 

Vid sidan av patienternas bakgrund ser vi också till andra faktorer 
– så kallade processegenskaper – som kan tänkas påverka kvaliteten på 
informationsutbytet mellan patienten och vårdens personal under mötet. Här 

Figur 2. Överblick över vilka frågor och aspekter av patienternas bakgrund som används i 
analysen.

Fått en tid hos en 
läkare eller 
sjuksköterska inom 
sju dagar

Enkelt att få hjälp på 
kvällar och helger 
utan att behöva 
besöka akuten

Har en fast 
läkarkontakt

Fått svar från 
ordinarie mottagning 
på en medicinsk fråga 
inom en dag

Testresultat och 
journaler har inte 
funnits tillgängliga 
vid bokat besök

Fått motstridig 
information från 
läkare och 
vårdpersonal

Vårdpersonal 
förklarar på ett sätt 
som är lätt att förstå

Vårdpersonal känner 
till patientens 
medicinska historia

Patienten är 
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har vi hämtat inspiration av Kringos med flera (2010) samt Lamarche med 
flera (2003). Det är tänkbart att den kontinuitet i vårdmötet som ges av att 
träffa samma personer i vården leder till att personalen får större kännedom 
om patientens medicinska historia och individuella behov, liksom preferenser 
och värderingar. Det är också tänkbart att träffa samma personer i vården 
inverkar positivt på patientens upplevelse av informationsutbytet med vården, 
och även på att patienten känner sig mer delaktig i besluten om sin vård samt 
att patienten upplever bättre samordning av hens vård. 

Patientgruppen med vissa kända vårdbehov har förutom frågan om fast 
läkarkontakt även svarat på frågan om de har kontakt med annan regelbunden 
vårdpersonal. I enkäten lyder frågan: ”Förutom din vanliga läkare, finns det 
en sjuksköterska eller annan vårdpersonal som regelbundet är delaktig i din 
sjukvård – som exempelvis diskuterar testresultat och behandlingsplaner 
eller ger råd om din hälsa?”. Även här tar frågan ett vidare grepp än det som 
avses i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. En fast vårdkontakt 
ska utses för patienten om hen begär det eller om det är nödvändigt för att 
tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet (6:2 PL). Ytterligare krav på fast vårdkontakt återfinns på annat 
håll i lagstiftningen (se lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård). Men enkäten är formulerad så att den innefattar 
personal som regelbundet är inblandad i patientens sjukvård men som alltså 
inte behöver vara en fast vårdkontakt enligt patientlagens mening. Analyser 
där en annan regelbunden vårdkontakt inkluderas redovisas i bilaga 6, och 
resultaten från dessa analyser berörs i diskussionen. Frågan inkluderas 
däremot inte i analyserna som presenteras i huvudtexten, för att underlätta 
jämförelser mellan patienter med vissa kända vårdbehov och övriga patienter.

I nästa steg undersöker vi sedan om och i så fall hur patienters erfarenheter 
av vården har betydelse för patienternas bedömningar av den medicinska 
vård de fått, samt för deras omdömen av sjukvårdens övergripande kvalitet 
respektive uppfattningar om sjukvårdsystemet i stort. En överblick av 
analyserna framgår av figur 3. De resultat vi är intresserade av att analysera 
- patienternas uppfattningar av vårdens kvalitet - redovisas i den övre blå 
boxen. De variabler vi använder att analysera resultaten med, det vill säga de 
erfarenheter patienterna tar med sig från sina möten med vården och deras 
bakgrund, redovisas i den gula respektive gröna boxen. 

När vi jämför patienternas bakgrund med hur pass vanligt det är 
att rapportera en viss erfarenhet från vården använder vi en så kallad 
kontrollstrategi. Det innebär att vi samtidigt använder all tillgänglig 
informationen om patienternas bakgrund när vi försöker förklara en viss 

765



32 Möten med mening

Patienters erfarenheter av vården analyseras med statistisk metod 

Figur 3. Överblick av vilka aspekter av patienternas erfarenheter inom vården samt bakgrund 
som används i analyserna av patienternas uppfattning om vården och sjukvårdssystemet.
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patienterfarenhet. Genom att använda all bakgrundsinformation kan vi 
urskilja effekterna av att ha olika socioekonomisk och demografisk bakgrund 
för patienterna. På så vis minskar risken att sambanden verkar mer positiva 
eller negativa än vad de egentligen är. 

Kontrollstrategin renodlar därför resultaten och utgör en mer fördjupad 
analys i jämförelse med exempelvis en analys baserad på deskriptiv 
redovisning av patienterfarenheter. I bilaga 2 ger vi en mer detaljerad 
beskrivning av innebörden av en god kontrollstrategi. 

Den statistiska metod vi använder redovisas också utförligt i bilaga 3. 
I korthet använder vi en logitmodell där resultaten som presenteras är 
genomsnittliga marginaleffekter. Faktarutan nedan förklarar hur resultaten 
från analyserna ska tolkas.

Hur ska resultaten tolkas?

De resultat vi presenterar baseras på en statistisk analys där patienternas bakgrund (för-
klarande variabler) relateras till hur pass vanligt det är att patienterna anger en viss erfa-
renhet av vården (utfallsmått). Vi presenterar resultaten i tabellform. I tabellen redovisar 
vi statistisk signifikanta förklarande variabler på 5 procents signifikansnivå, där pilens 
riktning (upp respektive ner) representerar ett positiv respektive negativ samband med 
utfallsmåttet. Vi markerar en variabel som inte har ett statistiskt säkerställt samband med 
utfallsmåttet med tecknet ”-”. Tolkningen av variablerna i exempeltabellen nedan är att 
det är vanligare att kvinnor erfar utfallet i jämförelse med män. För patientgruppen övriga 
patienter (höger kolumn) är det mindre vanligt att patienter i åldrarna 18–34 år erfar 
utfallet jämfört med personer mellan 35–49 år medan det är vanligare att äldre över 65 år 
erfar utfallet jämfört med personer mellan 35–49 år. Det finns ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan åldersgrupperna 50–64 år i jämförelse med åldersgruppen 35–49 år. Alla 
resultat från de förklarande variablerna presenteras i jämförelse med en referenskategori 
(se bilaga 1) där vi som referenskategori valt den vanligaste patientbakgrunden för varia-
belns svarsalternativ, exempelvis genomsnittlig inkomst. I vissa fall har vi också valt den 
bakgrund vi tror har bättre erfarenheter av vården som referenskategori, exempelvis män. 

Exempeltabell

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – Man

Ålder

18–34 år – 35–49 år

50–64 år – 35–49 år

65+ år 35–49 år

Bilagorna i slutet av rapporten inkluderar statistiska tabeller med resultaten (bilaga 6) och 
figurer som sammanfattar de statistiska sambanden (bilaga 5).
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Det bör noteras att det är viktigt att tolka statistiska resultat med försiktighet 
eftersom det inte går att utesluta att resultaten även kan påverkas av faktorer 
som vi inte kan observera eller känner till. Vi kan inte heller uttala oss om 
orsakssamband, utan endast samband.
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3

Patienters upplevelser av  
tillgänglighet och kontinuitet

I det här kapitlet redovisar vi skillnader i patienters erfarenheter av vårdens 
tillgänglighet och kontinuitet utifrån deras demografiska, socioekonomiska och 
hälsomässiga bakgrund. Med tillgänglighet menar vi hur snabbt patienterna 
kan få tid hos en läkare eller annan vårdpersonal, i vilken utsträckning de får 
svar från sin läkarmottagning samma dag och hur enkelt det är att få vård 
utanför kontorstid utan att behöva söka upp akuten. Med kontinuitet menar vi 
i det här avsnittet om patienterna har en fast läkarkontakt eller inte.

Våra viktigaste resultat är:

 Patienter som är 65 år och äldre svarar mer sällan att de får vård inom 7 dagar 
jämfört med yngre patienter när de behöver det. Det är däremot vanligare att 
äldre patienter får svar på sina medicinska frågor samma dag än de yngre.

 Patienter med sämre självskattad hälsa svarar mer sällan att de får vård 
inom 7 dagar och att de får svar på sina medicinska frågor samma dag än 
patienter med god självskattad hälsa. Patienter som bedömer att den egna 
hälsan är bra upplever oftare att vårdens tillgänglighet är god.

 Patienter med vissa kända vårdbehov upplever tillgängligheten olika 
beroende på om de är födda i eller utanför Sverige. Patienter födda utanför 
Sverige svarar mer sällan att de får vård inom 7 dagar än patienter födda i 
Sverige. 

 Patienter med hög inkomst anger oftare att de har en fast läkarkontakt än 
patienter med genomsnittlig inkomst. 

 Kvinnor med vissa kända vårdbehov rapporterar oftare att de har en fast 
läkarkontakt än män med vissa kända vårdbehov. 

 Äldre patienter med vissa kända vårdbehov har oftare en fast läkarkontakt 
än yngre patienter med vissa kända vårdbehov.
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3.1  PATIENTER HAR OLIKA UPPFATTNING OM VÅRDENS  
TILLGÄNGLIGHET

Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett återkommande 
problem i svensk hälso- och sjukvård, och är en av de vanligaste orsakerna 
till klagomål på sjukvården (IVO 2017). I det här avsnittet redovisar vi om 
det finns skillnader i patienternas uppfattning om tillgänglighet utifrån deras 
demografiska, socioekonomiska och hälsomässiga bakgrund. Vi analyserar 

• om patienterna får tid hos en läkare eller sjuksköterska inom sju dagar när 
de behöver vård

• hur ofta de får svar från sin ordinarie läkarmottagning redan samma dag 
som de ställt en fråga till mottagningen 

• hur enkelt de upplever att det är att få vård på kvällar, helger och helgdagar 
utan att åka till akuten. 

Det finns bestämmelser om tillgänglighet i lagstiftningen som kortfattad 
återges i faktarutan nedan.

Tillgänglighet

Vården ska vara lättillgänglig enligt den lagstiftning som delvis varit gällande sedan 1982 
(5 kap. 1 § HSL, 2 kap. 1 § PL). Kravet tar främst sikte på de geografiska förhållandena 
men även på öppettider, jourtjänstgöringstider och förekomsten av köer inom vården (prop. 
1981/82:97 s. 57, 117). Det finns även krav på att patienten snarast ska få en medicinsk 
bedömning, om det inte är uppenbart obehövligt (2 kap. 2 § PL). Ytterligare krav finns 
genom den så kallade vårdgarantin (9 kap. 1 § HSL och 2 kap. 3 § PL). Enligt den ska den 
enskilde få en försäkran om att inom en viss tid få kontakt med primärvården, besöka läkare 
inom primärvården, besöka den specialiserade vården och få planerad vård.

3.1.1 Flera skillnader mellan patienter med olika bakgrund

Omkring 8 av 10 patienter uppger att de får träffa en läkare eller sjuksköterska 
inom 7 dagar, cirka hälften av patienterna uppger att de alltid får svar på frågor 
samma dag vid kontakt med läkarmottagning och omkring 3 av 10 patienter 
tycker det är mycket eller ganska lätt att få vård på kvällar, helger och helgdagar.
Tabell 3 visar att patienter med olika bakgrund upplever tillgängligheten på 
olika sätt. Den upplevda tillgängligheten skiljer sig för patienter utifrån ålder, 
inkomst och utbildning. Den ser också olika ut för patienter som är födda i 
eller utanför Sverige, och patienter med olika upplevd hälsa.
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Tabell 3. Samband mellan patienternas erfarenheter av hur tillgänglig hälso- och sjukvården 
är och patienternas bakgrund.

Får en tid inom  
sju dagar

Får alltid svar samma 
dag från läkarmot-

tagningen

Mycket eller ganska 
lätt att få hjälp på 
kvällar och helger

Variabler

Patienter 
med 

vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Patienter 
med 

vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Patienter 
med 

vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – – – – – Man

Ålder

18–34 år – – – – – – 35–49 år

50–64 år – – – – – 35–49 år

65+ år – – – 35–49 år

Födelseland

Född utanför Sverige – – – – – Född i Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – – – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – – – – – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa – – – – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa – Bra självskattad 

hälsa

Hälsa begränsar vardag – – – – – Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem – – – – Upplever inte känslo-

mässiga problem

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med bättre upplevd tillgänglighet symboliseras med grön pil. 
Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med sämre upplevd tillgänglighet symboliseras det med 
röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan patienternas bakgrund och deras erfarenheter 
av tillgängligheten markeras det med ett streck i tabellen. För fördjupade statistiska resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.
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Äldre patienter tycker att de får vård snabbare än yngre
Upplevelsen av tillgängligheten skiljer sig främst åt mellan äldre och yngre 
patienter – de äldre patienterna svarar i mindre utsträckning att de får vård 
inom 7 dagar än vad yngre patienter gör. Däremot svarar de äldre patienterna 
oftare att de har fått svar på sina frågor samma dag som de kontaktade 
läkarmottagningen än vad yngre patienter gör.

Bland patienter med vissa kända vårdbehov svarar patienter som är födda 
utanför Sverige mer sällan att de har fått en tid inom 7 dagar, jämfört med 
patienter som är födda i Sverige. 

Kvinnor med vissa kända vårdbehov upplever oftare att det är enkelt att få 
vård på kvällar och helger än män med vissa kända vårdbehov.

Patienter med högre utbildning och inkomst upplever att det är  
lättare att få vård
Övriga patienter med en eftergymnasial utbildning svarar oftare att det är 
enkelt att få vård på kvällar och helger än vad patienter med lägre utbildning 
gör. Patienter med en högre inkomst svarar oftare att de fick en tid hos en 
läkare eller vårdpersonal inom 7 dagar, än patienter med en inkomst under 
genomsnittet.

Bland patienter med vissa kända vårdbehov svarar patienter med en 
grundskoleexamen som högsta utbildning oftare än de med en gymnasial 
examen att det är enkelt att få vård på kvällar och helger utan att behöva 
besöka akutmottagningen (tabell 3). För patienter med vissa kända vårdbehov 
och en eftergymnasial utbildning är det mindre vanligt att svara att de fått en 
tid inom 7 dagar än bland patienter med en lägre utbildningsnivå.

Patienter med självskattad god hälsa upplever bättre tillgänglighet
Patienter som bedömer sin hälsa som mycket bra svarar i större utsträckning 
att tillgängligheten är bra jämfört med andra patienter. Detta gäller både för 
patienter med eller utan vissa kända vårdbehov. Vi ser också att de patienter 
med vissa kända vårdbehov som bedömer sin hälsa som dålig mindre ofta 
rapporterar att vården är tillgänglig. 

Bland patienter med vissa kända vårdbehov ser vi också att de som 
upplever känslomässiga problem uppfattar vårdens tillgänglighet som sämre. 
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3.1.2 Hälsa och ålder har samband med upplevelsen av tillgänglighet 

För att få större förståelse för vilka patienter som upplever bäst respektive sämst 
tillgänglighet till vården behöver man också titta på hur storleksskillnaderna 
i svaren ser ut för patienter med olika bakgrund. Vi har därför undersökt 
hur stora skillnaderna i upplevelser av vårdens tillgänglighet är utifrån varje 
bakgrundsfaktor som har ett statistisk säkerställt samband med vårdens 
tillgänglighet. Resultaten av analysen finns i tabell 16 i bilaga 6. 

Sambanden ser olika ut för de båda patientgrupperna som vi har 
studerat. Bland patienter utan vissa kända vårdbehov skiljer sig upplevelser 
av vårdens tillgänglighet mellan patienter främst utifrån ålder, självskattad 
hälsa och utbildningsnivå. Till exempel skiljer det hela 15 procentenheter 
i uppfattningen om att få svar samma dag från läkarmottagningen mellan 
äldre patienter (65 år och uppåt) och medelålders patienter (35–49 år).

Även bland patienter med vissa kända vårdbehov skiljer sig upplevelser av 
vårdens tillgänglighet främst utifrån ålder och självskattad hälsa. Det skiljer 11 
procentenheter i upplevelsen av att få svar samma dag från läkarmottagningen 
mellan patienter med dålig självskattad hälsa och dem med bra självskattad 
hälsa (bilaga 6, tabell 16). Däremot är inte sambandet mellan tillgänglighet och 
utbildningsnivå starkt för gruppen patienter med vissa kända vårdbehov.

3.2 ÄLDRE OCH PATIENTER MED HÖGRE INKOMST HAR OFTARE EN 
FAST LÄKARKONTAKT ÄN ANDRA

Kontinuitet inom vården är en aspekt av god vård, och det finns flera olika former 
av kontinuitet inom sjukvården. En form av kontinuitet är personkontinuitet. 
För många svenskar är det viktigt att vården har en god personkontinuitet 
genom att till exempel få möjligheten att träffa en fast vårdkontakt. Sju av tio 
svenskar tycker exempelvis att det är viktigt att få träffa en fast läkare när 
de besöker vårdcentralen (Sveriges Läkarförbund 2018). Det finns också krav 
på kontinuitet i lagstiftningen. Kraven återges därför kortfattat i faktarutan 
nedan. I det här avsnittet beskriver vi personkontinuitet utifrån om patienten 
anger att de har en fast läkarkontakt eller inte. 
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Kontinuitet

God vård ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (5 kap. 1 § 
HSL, se även 6 kap. 1 § PL). När de gäller kontinuitet avses bland annat att patienterna kan 
lära känna vårdpersonalen och känna trygghet och förtroende för hälso- och sjukvården 
(prop. 1981/82:97 s. 57).

En fast läkarkontakt ska erbjudas alla patienter inom landstingsdriven primärvård (7 kap. 
3 § HSL, 6 kap. 3 PL). Den fasta läkarkontakten har bl.a. ansvaret för att patienten under-
söks, diagnostiseras och får den medicinska vård och behandling som patientens tillstånd 
kräver (prop. 1994/95:195 s. 41). 

Även en fast vårdkontakt ska utses för en patient, bl.a. om det är nödvändigt för att 
tillgodo se hens behov av kontinuitet (6 kap. 2 § PL). Bestämmelsen innebär att patienten ska 
få en tydligt utpekad person som ska bistå och stödja patienten i kontakterna med vården 
och hjälpa till att samordna vårdens insatser, men bestämmelsen syftar även till att tydliggöra 
vårdens ansvar för samordning och kontinuitet (prop. 2013/14:106 s. 99).

3.2.1 Analys av svenska patienters erfarenheter av vårdens kontinuitet 

Omkring var sjätte patient svarar att de har en fast läkarkontakt. I tabell 
4 ser vi skillnaderna i hur vanligt det är att ha en fast läkarkontakt utifrån 
patienternas bakgrund. Vi ser främst skillnader mellan hur vanligt det är med 
en fast läkarkontakt bland patienterna med vissa kända vårdbehov.

I tabell 17 (bilaga 6) redovisar vi också hur vanligt det är för patienter med 
vissa kända vårdbehov att ha en annan regelbunden vårdkontakt som till 
exempel en sjuksköterska eller annan vårdpersonal utöver sin läkare. 

Skillnader utifrån patienternas demografiska bakgrund 
Det är olika vanligt bland äldre och yngre patienter att ha en fast 
läkarkontakt, både bland patienter med vissa kända vårdbehov och bland 
övriga patienter. Vi ser att det är vanligare bland äldre patienter att svara 
att de har en fast läkarkontakt. I tabell 4 ser vi också att det bland patienter 
med vissa kända vårdbehov är något vanligare bland kvinnor att ha en fast 
läkarkontakt än bland män. Vi ser även att det inte finns någon signifikant 
skillnad i förekomsten av en fast läkarkontakt mellan patienter som är födda 
i eller utanför Sverige.

Bland patienter med vissa kända vårdbehov är det också möjligt att ha 
kontakt med en sjuksköterska eller annan personal i vården utöver ens 
läkare. Hur förekommande det är att ha en annan regelbunden vårdkontakt 
följer i stort samma mönster som förekomsten av en fast läkarkontakt (tabell 
17, bilaga 6). Äldre tenderar i högre grad att ha en regelbunden vårdkontakt 
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Har en fast läkarkontakt

Variabler
Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – Man

Ålder

18–34 år – 35–49 år

50–64 år – 35–49 år

65+ år 35–49 år

Födelseland

Född i Sverige – – Född utanför  
Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig  
självskattad hälsa – – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa – – Bra självskattad 

hälsa

Hälsa begränsar vardag – Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem – – Upplever inte känslo- 

mässiga problem

Tabell 4. Samband mellan förekomsten av en fast läkarkontakt och patienternas bakgrund.

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med att patienten svarar att hen har en fast läkarkontakt 
symboliseras med grön pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med att patienten svarar 
att hen inte har en fast läkarkontakt symboliseras det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt 
samband mellan patienternas bakgrund och förekomsten av fast läkarkontakt markeras det med ett streck i tabellen. För 
fördjupade statistiska resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.

än patienter i åldern 35–49 år. Till skillnad från mönstret för fast 
läkarkontakt ser vi att det är mindre vanligt bland kvinnor med vissa kända 
vårdbehov än bland männen att ha en annan regelbunden vårdkontakt. 
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Skillnader utifrån patienters socioekonomiska förhållanden
Förekomsten av en fast läkarkontakt ser olika ut för patienter med olika 
inkomstnivåer. För patienter med vissa kända vårdbehov är det vanligare att 
höginkomsttagare har en fast läkarkontakt än patienter med lägre inkomst. 
För övriga patienter är det mindre vanligt för låginkomsttagare att ha en fast 
läkarkontakt jämfört med patienter med en medelinkomst. Vi ser i tabell 4 att 
det inte finns några skillnader mellan patienter med olika utbildningsnivåer i 
hur vanligt det är att en fast läkarkontakt. 

Vi ser inte heller några skillnader i förekomsten av en annan regelbunden 
vårdkontakt bland patienterna med vissa kända vårdbehov utifrån deras 
socioekonomiska bakgrund, se tabell 17, bilaga 6.

Skillnader utifrån patienters självskattade hälsa
Patienternas självskattade hälsa har inget samband med hur vanligt det är 
att ha en fast läkarkontakt. Detta gäller för båda patientgrupperna (tabell 4).  
Däremot ser vi att det är vanligare med en fast läkarkontakt för särskilt 
vårdbehövande patienter om de upplever att deras vardag begränsas av 
deras hälsa än om de inte upplever det. Sambandet mellan att ha en annan 
regelbunden vårdkontakt och patientens självskattade hälsa är däremot starkt 
för patienter med vissa kända vårdbehov. Vi ser att patienter med sämre 
självskattade hälsa oftare har en annan regelbunden vårdkontakt jämfört 
med patienter som skattar sin hälsa som bättre.

3.2.2 Fast läkarkontakt skiljer sig främst åt utifrån patienternas ålder 
och inkomst 

För att få större förståelse för vilka patienter som upplever högst respektive lägst 
personkontinuitet i vården behöver vi också titta på hur storleksskillnaderna 
i svaren ser ut för patienter med olika bakgrund. Vi har därför undersökt 
hur stora skillnaderna i upplevelser av vårdens kontinuitet är utifrån varje 
bakgrundsfaktor som har ett statistisk säkerställt samband med kontinuitet. 
Resultaten av analysen finns i tabell 17 i bilaga 6.

Patienternas ålder är associerad med den största skillnaden i förekomsten 
av en fast läkarkontakt. För både patienter med eller utan vissa kända 
vårdbehov är det betydligt vanligare för äldre patienter att ha en fast 
läkarkontakt än för yngre. Bland patienter utan vissa kända vårdbehov 
är det 20 procentenheter vanligare att patienter 65 år och äldre har en fast 
läkarkontakt, jämfört med patienter i åldern 35–49 år (bilaga 6, tabell 17), 
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givet att patienterna annars har samma bakgrund och socioekonomiska 
förhållanden. Ingen annan aspekt av patienternas bakgrund är förenad 
med en lika stor skillnad i om de har en fast läkarkontakt eller inte. För 
patienter utan vissa kända vårdbehov är den näst största skillnaden mellan 
låginkomsttagare och patienter med en genomsnittlig inkomst. Vi kan 
konstatera att resterande skillnader i förekomsten av en fast läkarkontakt 
utifrån patienternas bakgrund är små. 
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4

Patienter upplever kvaliteten  
på mötet på olika sätt

I det här kapitlet redovisar vi om det finns systematiska skillnader i 
patienternas upplevelser av hur de blir bemötta i vårdmötet utifrån deras 
demografiska, socioekonomiska och hälsomässiga bakgrund. Med det menar 
vi hur patienterna upplever graden av delaktighet, hur väl informationsutbytet 
fungerar, och hur samordnad vården är. 

Våra viktigaste resultat är:

 Äldre patienter har mer positiva erfarenheter av vårdmötet än yngre 
patienter. Äldre upplever oftare att de är delaktiga i sin vård, att 
informationsutbytet med sjukvården fungerar bra, och att de får hjälp med 
att samordna sin vård.

 Patienter med dålig självskattad hälsa upplever ett sämre vårdmöte än 
patienter med god självskattad hälsa. Vi ser detta mönster extra tydligt 
bland patienterna med vissa kända vårdbehov.

 Kvinnor upplever ett något sämre bemötande inom vården jämfört med 
män. 

 Det finns få skillnader i hur väl patienter med olika socioekonomiska 
förhållanden upplever vårdmötet. 

 Patienter med en fast läkarkontakt upplevde i större utsträckning att 
kommunikationen i vården fungerar bra, att de är delaktiga i sin egen 
vård, och att de får hjälp med att samordna sin vård än patienter utan en 
fast läkarkontakt.
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4.1  ÄLDRE PATIENTER MER NÖJDA MED INFORMATIONSUTBYTET I 
VÅRDEN

Patienternas förutsättningar att vara medaktörer i sin egen vård beror bland 
annat på hur väl kommunikationen och informationsutbytet mellan patient 
och personal fungerar. Det är viktigt att patienterna har tillgång till god 
information om sin sjukdomsbild och sina behandlingsalternativ för att fatta 
välgrundade beslut om sin hälsa, och sin hälso- och sjukvård. 

Det är därför avgörande för patienternas möjligheter att vara delaktiga 
i sin egen vård att sjukvården informerar dem om deras sjukdom och deras 
vårdalternativ på ett sätt som de kan ta till sig. 

I det här avsnittet redogör vi för om informationsutbytet mellan 
sjukvården och patienten skiljer sig åt mellan olika patienter utifrån deras 
bakgrund. Patienterna har fått besvara frågor om hur ofta läkaren eller 
vårdpersonalen brukar känna till viktig information om deras medicinska 
historia och om de får förklaringar som är lätta att förstå. De har också fått 
frågor om det hänt att testresultat eller journalanteckningar inte har funnits 
tillgängliga vid tidpunkten för patientens bokade besök, och om de fått 
motstridig information från olika läkare eller vårdpersonal. I faktarutan 
nedan presenterar vi de centrala bestämmelserna i lagstiftningen om att 
patienten ska få information i hälso- och sjukvården.

Information

Patienten ska få information om bland annat sitt hälsotillstånd, behandlingsmetoder, risker, 
eftervård och vilka möjligheter hen har att välja behandlingsalternativ (3 kap. 1–2 §§ PL). 
Den information som lämnas till patienten ska anpassas till patientens individuella förutsätt-
ningar som ålder, mognad och språklig bakgrund (3 kap. 6 § PL). Patienten ska också få 
information lämnad skriftligen om hen begär det. Särskilda krav på information som ska 
lämnas till patienten finns också när patienten skrivs ut från sluten vård (3 kap. 2 b § PL). 

4.1.1 Analys av svenska patienters erfarenheter av informationsutbytet 
i vården 

Nästan var tionde patient i Sverige har varit med om att testresultat eller 
journalanteckningar inte fanns tillgängliga vid ett bokat besök. Omkring 
2 av 10 patienter svarar också att de har fått motstridig information från 
olika läkare och vårdpersonal. Omkring 5 av 10 patienter svarar att läkare 
och vårdpersonal alltid känner till viktig information om deras medicinska 
historia medan ungefär var sjätte svensk patient svarar att vårdpersonalen 
alltid förklarar saker på ett sätt som är lätt att förstå. Tabell 5 och 6 visar att 
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det finns skillnader mellan patienter i hur vanligt det är att de svarar att de får 
antingen god eller bristande information i mötet med vården. Tabell 5 visar 
hur vanligt det är utifrån patienternas bakgrund att patienterna har varit med 
om att testresultat och journaler inte varit tillgängliga vid bokade besök, och 
om det förekommer att de får motstridig information från olika läkare och 
vårdpersonal.

Tabell 6 visar sambanden mellan patienternas bakgrund, person kontinuitet 
i vårdmötet, och om vårdpersonalen känner till patienternas medicinska 
historia och förklarar saker på ett enkelt sätt. 

Äldre mer nöjda med informationen
Det är vanligare att äldre patienter svarar att vårdpersonalen alltid känner 
till viktig information om deras medicinska historia, och att vårdpersonalen 
alltid förklarar saker på ett sätt som är lätt att förstå. Äldre patienter 
rapporterar mer sällan att testresultat eller journalanteckningar inte har 
funnits tillgängliga vid tidpunkten för besöket. Äldre svarar också mer sällan 
att de har fått motstridig information från olika läkare eller vårdpersonal. 

Kvinnor med vissa kända vårdbehov svarar mer sällan att vårdpersonalen 
känner till viktig information om deras medicinska historia och att vård-
personalen förklarar saker på ett lättbegripligt sätt, jämfört med män. Det 
finns inga skillnader i hur patienter som är födda i eller utanför Sverige har 
svarat.

Svaren skiljer sig åt utifrån utbildningsnivån, men inte inkomstnivå
Vi ser inga skillnader i svaren mellan patienter med olika inkomstnivåer. 
Däremot kan vi se vissa skillnader i hur väl patienterna upplever att 
informations utbytet fungerar utifrån deras utbildningsnivå (tabell 5). Patienter 
med högre utbildningsnivå svarar oftare att information inte varit tillgänglig vid 
ett vårdbesök. Det är ett resultat som gäller för både patienter med vissa kända 
vårdbehov och övriga patienter. Bland patienter med vissa kända vårdbehov ser 
vi också att de med eftergymnasial utbildning oftare svarar att vårdpersonalen 
alltid förklarar saker på ett sätt som var lätt att förstå.

Patienternas med god hälsa är mer positiva
Patienter med god självskattad hälsa har en mer positiv bild av informations-
utbytet i vården än patienter med dålig självskattad hälsa. I patientgruppen 
med vissa kända vårdbehov svarar patienter med dålig självskattad hälsa mer 
sällan att vårdpersonalen känner till viktig information om deras medicinska 
historia och att vårdpersonalen förklarar saker på ett sätt som är lätt att förstå. 
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Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med mindre problem i informationsutbytet symboliseras 
med grön pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med mer problem i informations-
utbytet symboliseras det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan patienternas 
bakgrund och deras erfarenheter av informationsutbytet markeras det med ett streck i tabellen. För fördjupade statistiska 
resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.

Tabell 5. Samband mellan brister i informationsutbytet och patienternas bakgrund.

Har förekommit att  
testresultat och journaler inte  

är tillgängliga

Motstridig information  
från olika läkare och  

vårdpersonal har förekommit

Variabler

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – – – – Man

Ålder

18–34 år – – – 35–49 år

50–64 år – 35–49 år

65+ år 35–49 år

Födelseland

Född utanför Sverige – – – – Född i Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – – – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig  
självskattad hälsa – – – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa – Bra självskattad 

hälsa

Hälsa begränsar vardag Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem – – Upplever inte känslo-

mässiga problem

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt – – Ingen fast  
läkarkontakt
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Tabell 6. Samband mellan ett bra informationsutbyte och patienternas bakgrund.

Vårdpersonal känner alltid  
till viktigt information om medi-

cinsk historia
Vårdpersonal förklarar alltid  

på ett enkelt sätt

Variabler

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov Övriga patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov Övriga patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – – Man

Ålder

18–34 år – – – – 35–49 år

50–64 år – – 35–49 år

65+ år 35–49 år

Födelseland

Född utanför Sverige – – – – Född i Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – – – – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig  
självskattad hälsa – – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa – – – – Bra självskattad 

hälsa

Hälsa begränsar vardag – – Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem – Upplever inte känslo-

mässiga problem

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt Ingen fast  
läkarkontakt

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med ett bättre upplevt informationsutbyte symboliseras 
med grön pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med ett sämre upplevt informations-
utbyte symboliseras det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan patienternas 
bakgrund och deras erfarenheter av informationsutbytet markeras det med ett streck i tabellen. För fördjupade statistiska 
resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.
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Patienter med dålig hälsa i båda patientgrupper svarar oftare att vård-
personalen gett dem motstridig information. Slutligen ser vi också att 
patienter med dålig hälsa oftare berättar att testresultat och journal-
anteckningar inte varit tillgängliga vid ett bokat besök. 

Patienter som träffar samma personer i vården har mer positiva 
erfarenheter
Patienter med en fast läkarkontakt svarar oftare att vårdpersonalen känner 
till viktig information om deras medicinska historia och att de alltid förklarar 
saker på ett sätt som är lätt att förstå. Bland patienter med vissa kända 
vårdbehov är det mindre vanligt att de med en fast läkarkontakt har varit med 
om att testresultat och journaler inte funnits tillgängliga än bland patienter 
utan en fast läkarkontakt. Det är också mindre vanligt att patienter med en 
fast läkarkontakt svarar att de får motstridig information av vårdpersonalen 
vid vårdbesök. Det finns inget samband mellan fast läkarkontakt och i vilken 
utsträckning patienter utan vissa kända vårdbehov drabbas av problem i 
informationsutbytet.

När det gäller patienter med vissa kända vårdbehov ser vi inga skillnader 
mellan dem som har regelbunden vårdkontakt och de som inte har det i hur 
de svarar att det har förekommit att testresultat och journaler inte varit 
tillgängliga samt att de fått motstridig information från läkare och annan 
vårdpersonal (tabell 18, bilaga 6). Däremot ser vi att patienter med en 
regelbunden vårdkontakt oftare svarar att informationsutbytet fungerar bra 
(tabell 19 bilaga 6) än patienter utan en regelbunden vårdkontakt. 

4.1.2 Äldre upplever oftare att informationen är bra

Uppfattningen om hur väl informationsutbytet fungerar i vården skiljer sig 
olika mycket åt utifrån patienternas bakgrund. Vi tittar därför på för vilka 
bakgrundsfaktorer vi ser störst skillnad i svaren för att förstå vilka patienter 
som svarar att de upplever bäst respektive sämst informationsutbyte i vården.

Det är främst skillnad i svaren mellan äldre och yngre patienter i hur väl 
informationsutbytet fungerar. Störst skillnad mellan åldersgrupperna finns 
i frågan om vårdpersonalen alltid känner till viktig information om deras 
medicinska historia och att vårdpersonalen alltid förklarar saker på ett 
lättbegripligt sätt. Det finns även stora skillnader mellan åldersgrupperna 
i hur ofta de säger att de får motstridig information av vårdpersonalen och 
i hur ofta patienterna svarar att information inte funnits tillgänglig. Till 
exempel är det mindre vanligt att patienter i åldern 65 år och äldre upplever 
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att information inte funnits tillgänglig vid sitt besök jämfört med patienter i 
åldern 35–49 år. Skillnaden mellan dessa åldersgrupper är 10 procentenheter. 
Det innebär att vi i två patientgrupper om 100 patienter som är lika bortsett 
från att den ena består av patienter i åldern 65 år och äldre och den andra av 
patienter i åldern 35–49 år så upplever 10 personer färre i gruppen med äldre 
patienter att informationen inte varit tillgänglig vid besöket. 

Den näst största skillnaden finns mellan de patienter som har en fast 
läkarkontakt och de som inte har det. Det finns även stora skillnader mellan 
patienter som uppger att de upplever känslomässiga problem och de som 
inte har det i frågan om hur de svarar att vårdpersonalen känner till deras 
medicinska historia.

Övriga skillnader mellan patienterna utifrån bakgrund och socio-
ekonomiska förhållanden är förhållandevis små.

4.2 PATIENTER MED SÄMRE SJÄLVSKATTAD HÄLSA KÄNNER SIG  
MINDRE DELAKTIGA I VÅRDEN

En förutsättning för att patienter ska ha möjligheten att vara medaktörer i sin 
egen vård är att patienterna känner sig delaktiga i beslut som fattas om deras 
sjukvård. Patienterna har fått besvara frågor om läkaren eller vårdpersonalen 
tillbringar tillräckligt med tid tillsammans med dem, och om de känner sig 
involverade så mycket som de önskar i beslut om sin vård och behandling. I 
lagstiftningen finns också krav på delaktighet i hälso- och sjukvården.

Delaktighet

Det finns krav i hälso- och sjukvårdslagstiftningen på att hälso- och sjukvården så långt som 
möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten (5 kap. 1 § PL). Vid egenvård 
ska patientens medverkan utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar 
(5 kap. 2 § PL). Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 
genomförandet av vården, under förutsättning att det är lämpligt och om bestämmelser om 
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det (5 kap. 3 § PL)

Det finns även krav på att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet vilket också innefattar delaktighet (5 kap. 1 § HSL). 

4.2.1 Analys av svenska patienters erfarenheter av delaktighet i vården

Omkring hälften av patienterna svarar att de alltid får tillräckligt med tid med 
vårdens personal medan drygt 6 av 10 patienter svarar att de alltid känner 
sig involverade i beslut om sin egen vård. Det finns systematiska skillnader 
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mellan patienter i hur vanligt det är att de svarar att de är delaktiga i sin egen 
vård. I tabell 7 ser vi att demografi, socioekonomi eller hälsa har betydelse för 
hur delaktiga patienterna upplever sig vara i sin vård.

Män och äldre känner sig mer delaktiga 
Det är vanligare att män och äldre patienter känner sig delaktiga i vården. 
Bland patienter utan kända vårdbehov svarar kvinnor mindre ofta än män att 
vårdpersonalen alltid tillbringar tillräckligt med tid med dem och att de alltid 
involveras i beslut kring sin vård och behandling. Kvinnor med vissa kända 
vårdbehov svarar däremot oftare att vårdpersonalen alltid involverar dem i 
beslut som fattas om deras vård och behandling.

Det är vanligare att äldre patienter svarar att vårdpersonalen alltid 
tillbringar tillräckligt med tid dem än yngre. Samma sak gäller för om 
vårdpersonalen alltid involverar patienten så mycket som hen önskar i beslut 
om sin egen vård. 

Vi ser även att patienter med vissa kända vårdbehov som är födda utanför 
Sverige mindre ofta svarar att vårdpersonalen alltid involverar dem så mycket 
som de önskar i beslut om deras egen vård jämfört med patienter födda i 
Sverige.

Få socioekonomiska skillnader 
För patienter med vissa kända vårdbehov är det vanligare att personer med 
en inkomst över genomsnittet svarar att vårdpersonalen alltid involverar 
dem i besluten som fattas om deras vård och behandling än patienter 
med en genomsnittlig inkomst. Vi kan inte se någon skillnad mellan olika 
utbildningsnivåer i hur vanligt det är att patienten alltid är delaktig i sin 
egen vård.

Patienter med god hälsa känner sig mer delaktiga
Patienter med god självskattad hälsa svarar oftare att vårdpersonalen alltid 
tillbringar tillräckligt med tid tillsammans med dem. De svarar också i större 
utsträckning att vårdpersonalen alltid involverar dem så mycket som de önskar i 
beslut om sin vård än vad patienter med dålig självskattad hälsa gör. Skillnaden 
är särskilt tydlig för patienter med vissa kända vårdbehov, medan vi inte ser 
lika tydliga samband mellan hälsa och delaktighet för övriga patienter. I båda 
patientgrupperna svarar patienter med god självskattad hälsa oftare att de 
alltid är delaktiga i sin egen vård än de med sämre självskattad hälsa. 
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Tabell 7. Samband mellan delaktighet i vården och patienternas bakgrund.

Får alltid tillräckligt med tid  
med vårdpersonalen

Involveras alltid i beslut kring  
vård och behandling

Variabler

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – Man

Ålder

18–34 år – – – 35–49 år

50–64 år – – 35–49 år

65+ år 35–49 år

Födelseland

Född utanför Sverige – – – Född i Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – – – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – – – – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig  
självskattad hälsa – – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa – Bra självskattad 

hälsa

Hälsa begränsar vardag – – Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem – – Upplever inte känslo-

mässiga problem

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt Ingen fast  
läkarkontakt

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med bättre upplevd delaktighet symboliseras med grön 
pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med sämre upplevd delaktighet symboliseras 
det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan patienternas bakgrund och deras  
erfarenheter av delaktighet markeras det med ett streck i tabellen. För fördjupade statistiska resultat, se bilaga 5 och 
bilaga 6.
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Patienter med vissa kända vårdbehov som upplever känslomässiga problem 
svarar mindre ofta att de alltid är delaktiga i sin egen vård. 

Patienter med fast läkarkontakt mer nöjda
Patienter med en fast läkarkontakt svarar oftare att de alltid upplever att 
vårdpersonalen tillbringar tillräckligt med tid tillsammans med dem, och att 
de alltid är involverade så mycket som de önskar i sin egen vård. Detta gäller 
både för patienter med vissa kända vårdbehov och för övriga patienter.

Patienter som har en annan regelbunden vårdkontakt svarar oftare att de 
känner sig delaktiga i sin egen vård än patienter som inte har det (tabell 20, 
bilaga 6).

4.2.2 Äldre, patienter med god hälsa och patienter med fast läkar-
kontakt känner sig mest delaktiga 

Hur delaktiga patienterna upplever sig i vården skiljer sig åt olika mycket 
utifrån patienternas bakgrund. För att få större förståelse för vilka patienter 
som upplever störst respektive minst delaktighet i vården tittar vi på hur 
storleksskillnaderna i svaren ser ut för patienter med olika bakgrund. De största 
skillnaderna i hur delaktiga patienterna uppfattar sig vara ser vi mellan äldre och 
yngre patienter, patienter med bättre eller sämre självskattad hälsa, och mellan 
patienter med eller utan en fast läkarkontakt. Vi ser även en förhållandevis 
stor skillnad mellan patienter med vissa kända vårdbehov som är födda i eller 
utanför Sverige i hur delaktiga patienterna är i beslut kring sin egen vård. 

4.3 PATIENTER MED BÄTTRE HÄLSA UPPLEVER EN MER SAMORDNAD 
VÅRD

Samordning av vården är viktig för att kunna uppnå en effektiv och väl 
fungerande vård för patienten. Utan ett väl fungerande samarbete mellan 
vårdgivare riskerar patienterna att själva behöva vara samordnare av sin egen 
vård. Detta innebär att patienterna riskerar att få vård av sämre kvalitet än 
om vårdgivarna kunde utbyta information och dela ansvar med varandra 
(Vårdanalys 2017a). 

I det här avsnittet redovisar vi skillnaderna mellan hur vanligt det är att 
patienterna svarar att den ordinarie läkaren eller någon på läkarens praktik 
hjälper till att samordna vården från andra läkare och vårdenheter utifrån 
bakgrund, socioekonomi och hälsa.
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Samordning

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt (6 kap. 1 § PL) och en 
fast vårdkontakt ska utses för en patient, bl.a. om det är nödvändigt för att tillgodose hens 
behov av samordning (se också faktaruta 5 om kontinuitet) (6 kap. 2 § PL). Även den fasta 
läkarkontakten har enligt förarbetena ett samordningsansvar. Läkaren ska vägleda patienten 
och samordna behoven av kontakter med övrig hälso- och sjukvård samt ansvara för att 
patienten informeras om sitt hälsotillstånd (prop. 1994/95:195 s. 41).

4.3.1 Analys av svenska patienters erfarenheter av samordning

Drygt hälften av patienterna svarar att de alltid får hjälp att samordna sin 
sjukvård. Skillnaderna i hur patienterna upplever samordningen i vården uti-
från olika demo grafiska, socioekonomiska eller hälsorelaterade förhållanden 
visas i tabell 8.

Få demografiska skillnader 
Patienternas demografiska förhållanden har ett svagt samband med om de 
får hjälp att samordna sin vård (tabell 8). Det finns inga skillnader mellan 
män och kvinnor. Den enda skillnad vi ser för patienter med vissa kända 
vårdbehov är mellan patienter som är 65 år och äldre och de som är 35–49 år. 
Äldre svarar oftare att de alltid får hjälp. Bland övriga patienter är det mindre 
vanligt att patienter som är födda utanför Sverige svarar att de får hjälp med 
att samordna sin vård.

Patienter med olika utbildningsnivå svarar i viss mån olika
I tabell 8 ser vi att det finns få skillnader utifrån socioekonomiska förhållanden 
om patienterna får hjälp med att samordna sin vård. Den enda skillnad vi 
kan se är att patienter med vissa kända vårdbehov och med olika utbildnings-
nivå svarar olika på om de får hjälp med samordningen. De med grundskole-
utbildning som högsta examen svarar oftare att de får hjälp att samordna sin 
vård än de med en gymnasial examen som högsta utbildningsnivå. 

Patienter med god självskattad hälsa får oftare hjälp
Vi ser ett samband mellan patientens självskattade hälsa och hur ofta de 
svarar att de alltid får hjälp att samordna sin vård. För både patienter med 
vissa kända vårdbehov och övriga patienter är det vanligare att patienter 
med utmärkt eller mycket bra självskattad hälsa svarar att de får hjälp med 
samordningen än vad det är för patienter som skattar sin hälsa som något 
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Får alltid hjälp med att samordna sin vård

Variabler
Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – – Man

Ålder

18–34 år – – 35–49 år

50–64 år – – 35–49 år

65+ år – 35–49 år

Födelseland

Född utanför Sverige – Född i Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig  
självskattad hälsa – – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

Bra självskattad 
hälsa

Hälsa begränsar vardag – – Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem

Upplever inte känslo- 
mässiga problem

Processer i vården

Har en fast läkarkontakt – Ingen fast  
läkarkontakt

Tabell 8. Samband mellan att patienterna får hjälp med att koordinera eller planera vården 
de får från olika läkare eller någon på läkarens arbetsplats, och patienternas bakgrund.

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med bättre upplevd samordning symboliseras med grön 
pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med sämre upplevd samordning symboliseras  
det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan patienternas bakgrund och 
deras erfarenheter av samordningen markeras det med ett streck i tabellen. För fördjupade statistiska resultat, se bilaga 
5 och bilaga 6.
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sämre. Vi ser också att patienter som upplever känslomässiga problem mindre 
ofta svarar att de alltid får hjälp med samordningen av vården än patienter 
som inte upplever känslomässiga problem. 

Patienter som har vissa kända vårdbehov och en fast läkarkontakt svarar 
oftare att de alltid får hjälp med samordningen av vården än de utan en 
fast läkarkontakt. Bland de övriga patienterna ser vi ingen skillnad i svaren 
mellan de som har eller inte har en fast läkarkontakt. 

I tabell 21 i bilaga 6 ser vi att det inte är någon skillnad i hur ofta 
patienterna med vissa kända vårdbehov med eller utan en annan regelbunden 
vårdkontakt svarar att de får hjälp att samordna eller koordinera vården. 

4.3.2 Patienter med god självskattad hälsa svarar att de får mer hjälp 
med samordningen

Patienternas svar om samordning i vården skiljer sig åt olika mycket utifrån 
olika bakgrundsfaktorer. För att få större förståelse för vilka patienter som 
upplever bäst respektive sämst samordning i vården tittar vi därför på hur 
storleksskillnaderna i svaren ser ut för patienter med olika bakgrund. 

För patienter med vissa kända vårdbehov ser vi att det finns en skillnad 
på 18 procentenheter mellan de äldsta patienterna och de som är 35–49 år. 
Det är den största skillnaden mellan olika patienter. Vi ser i vår analys att det 
finns en stor skillnad i hur patienter utan vissa kända vårdbehov upplever 
samordningen i vården utifrån olika nivåer av självskattad hälsa. Det är 
vanligare att patienter med mycket god självskattad hälsa svarar att de alltid 
får hjälp med samordningen. Skillnaden mellan patienterna som skattar sin 
hälsa som mycket bra jämfört med de som säger att deras hälsa är bra är 15 
procentenheter. För patienter som upplever eller inte upplever känslomässiga 
problem är skillnaden i hur de svarar 13 procentenheter. Vi ser en lika stor 
skillnad för patienter som är födda i eller utanför Sverige. Resterande 
skillnader är mindre än 10 procentenheter.
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5

Patienters upplevelser av  
vårdens kvalitet har samband  
med patienternas erfarenheter

I det här kapitlet presenterar vi sambanden mellan patienternas 
erfarenheter från sina möten med vården och hur de upplever sjukvårdens 
och sjukvårdssystemets kvalitet. Med patienternas erfarenheter menar vi de 
aspekter av vårdmötet som vi tog upp i de två föregående kapitlen. De olika 
aspekterna av kvalitet för sjukvården och sjukvårdssystemet är dels hur 
patienterna bedömt den medicinska vård de fått, dels vilka övergripande 
omdömen de gett av vårdens och sjukvårdssystemets kvalitet. 

Våra viktigaste resultat är:

 Patienternas uppfattning om vårdens kvalitet varierar mer utifrån deras 
erfarenheter i vården än deras bakgrund.

 Bemötande och tillgänglighet har starka samband med hur väl patienterna 
anser att den svenska sjukvården fungerar, och hur bra vård patienterna 
upplevt att de fått.

 Patienter som är delaktiga i sin egen vård är mer positiva till sjukvårdens 
övergripande kvalitet, kvaliteten på den medicinska vård de fått, och hur 
väl sjukvårdssystemet fungerar än patienter som inte varit delaktiga i sin 
vård. Detta gäller speciellt för patienter med vissa kända vårdbehov.

 Patienter med sämre självskattad hälsa ger sjukvården sämre omdömen 
än patienter med god självskattad hälsa, speciellt bland patienter med 
vissa kända vårdbehov.

 Patienternas självskattade hälsa spelar större roll i betygssättningen av 
sjukvården för patienter med vissa kända vårdbehov än för övriga patienter.
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5.1  PATIENTERS ERFARENHETER AV VÅRDEN HAR SAMBAND MED HUR 
DE BEDÖMER KVALITETEN

Det finns tre kvalitetsmått för sjukvården och sjukvårdssystemet i sin helhet i 
IHP-undersökningen. Ett av dessa mått fokuserar på patienternas upplevelse 
av den faktiska vården som de har fått under de senaste tolv månaderna, medan 
de resterande två måtten fokuserar på mer generella kvalitetsbedömningar. 
I det här avsnittet presenterar vi resultaten av analyserna av hur patienterna 
bedömer kvaliteten på den medicinska vården de fått.

5.1.1 Analys av svenska patienters bedömningar av kvaliteten på 
medicinsk vård

Omkring hälften av patienterna i Sverige bedömer att den medicinska vård de 
fått de senaste 12 månaderna var utmärkt eller mycket bra. Det är rimligt att 
tänka att patienternas uppfattning om vårdens kvalitet har ett samband med 
deras tidigare erfarenheter i vården. Därför har vi undersökt vilka tidigare 
erfarenheter inom vården som är viktiga för vad de anser om kvaliteten på den 
medicinska vård de fått. Analysen inkluderar även patienternas bakgrund. 
Precis som tidigare redovisar vi resultaten från våra analyser separat för 
patienterna med vissa kända vårdbehov och övriga patienter. Tabell 9a och 
9b ger en överblick över resultaten. Vi ser att det finns få skillnader i svaren 
mellan patienter med olika bakgrund, och fler skillnader mellan patienter 
med olika erfarenheter från vårdmötet.

Få skillnader utifrån patienternas demografiska bakgrund 
Vår analys visar ett fåtal skillnader i patienternas kvalitetsuppfattning utifrån 
deras bakgrund. Varken ålder eller kön har betydelse. För patienter med vissa 
kända vårdbehov ser vi en skillnad mellan patienter som är födda i eller utanför 
Sverige. Det är mindre vanligt för patienter som är födda utanför Sverige att 
svara att kvaliteten på den medicinska vården är mycket bra eller utmärkt.

Åsikter om vårdens kvalitet skiljer sig åt utifrån inkomstnivå
Det finns vissa skillnader mellan patienter med olika socioekonomiska 
förhållanden i hur de svarar på frågan om vårdens medicinska kvalitet. Bland 
patienter utan vissa kända vårdbehov finns det en skillnad bland svaren 
utifrån patienternas inkomstnivå. För patienter utan vissa kända vårdbehov 
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Tabell 9a. Samband mellan att ge den medicinska vården ett bra betyg och patienternas 
bakgrund.

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med bättre upplevd kvalitet på den medicinska vården 
symboliseras med grön pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med sämre upplevd 
kvalitet på den medicinska vården symboliseras det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt 
samband mellan patienternas bakgrund och deras erfarenheter av kvaliteten på medicinsk vård markeras det med ett streck 
i tabellen. För fördjupade statistiska resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.

Kvaliteten på medicinsk vård är utmärkt  
eller mycket bra

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – – Man

Ålder

18–34 år – – 35–49 år

50–64 år – – 35–49 år

65+ år – – 35–49 år

Födelseland

Född utanför Sverige – Född i Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig 
självskattad hälsa – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

Bra självskattad 
hälsa

Hälsa begränsar vardag – – Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem – – Upplever inte känslo- 

mässiga problem
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ser vi att höginkomsttagare oftare tycker att vården har hög kvalitet jämfört 
med patienterna med lägre inkomst. Vi ser att patienter med vissa kända 
vårdbehov och grundskoleutbildning som högsta utbildning mindre ofta 
svarar att den medicinska vården har hög kvalitet.

Patienternas med god hälsa mer nöjda med kvaliteten
Patienter med bra självskattad hälsa svarar oftare att vården de fått under 
de senaste tolv månaderna hade god kvalitet jämfört med patienter som 
skattar sin hälsa som sämre. Tabell 9a visar att patienter med vissa kända 
vårdbehov som också bedömer sin egen hälsa som dålig mindre ofta tycker att 
den medicinska vården är av god kvalitet än de patienter som skattar sin egen 
hälsa som god. 

Det finns inte någon skillnad i omdömet av vården utifrån om patienterna 
upplever känslomässiga problem eller inte, eller utifrån om deras hälsa 
begränsar deras vardag eller inte. 

Tillgänglighet och fast läkarkontakt har samband med patienternas 
upplevelse av kvaliteten
Vi har också analyserat hur sambanden ser ut mellan tillgängligheten till 
sjukvården, förekomsten av en fast läkarkontakt och patienternas bedömning 
av den medicinska vårdens kvalitet. Resultatet av vår analys finns i tabell 9b. 
I tabellen ser vi att alla tre frågor som handlar om vårdens tillgänglighet har 
samband med vilket omdöme patienterna ger den medicinska vård de fått. Det 
är vanligare att patienter som upplever en tillgänglig sjukvård svarar att den 
medicinska vård de fått under de senaste tolv månaderna har varit mycket bra 
eller utmärkt. Detta samband gäller i båda patientgrupper i analysen. 

Vi ser också att det är vanligare att patienter som har en fast läkarkontakt 
svarar att vården har en hög medicinsk kvalitet än de patienter som inte har en 
fast läkarkontakt. Däremot ser vi ingen skillnad i svaren för patienterna med 
vissa kända vårdbehov med eller utan en annan regelbunden vårdkontakt 
utöver sin vanliga läkare (tabell 22, bilaga 6).

Goda erfarenheter av information har samband med positiv syn på 
vårdens kvalitet
Det finns flera samband mellan patienternas omdöme av den medicinska 
vård de fått och hur väl informationsutbytet har fungerat mellan patient och 
sjukvården (tabell 9b). Patienter som svarar att de fått motstridig information 
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Kvaliteten på medicinsk vård är utmärkt  
eller mycket bra

Patienternas  
erfarenheter av vården

Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter I jämförelse med

Yttre erfarenheter av vården

Tillgänglighet

Får en tid inom sju dagar Får inte en tid inom 
sju dagar

Får alltid svar samma dag 
från läkarmottagningen

Får inte alltid svar 
samma dag från 
läkarmottagningen

Mycket eller ganska lätt 
att få vård på kvällar och 
helger

Mycket eller ganska 
svårt att få vård på 
kvällar och helger

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt Har inte en fast 
läkarkontakt

Inre erfarenheter av vården

Information

Har förekommit att test-
resultat och journaler inte 
är tillgängliga

– –
Testresultat och 
journaler har varit 
tillgängliga

Motstridig information  
från olika läkare och vård-
personal har förekommit

Motstridig informa-
tion från olika läkare 
och vårdpersonal 
har inte förekommit

Vårdpersonal känner alltid 
till viktig information om 
medicinsk historia

–

Vårdpersonal känner 
inte alltid till viktig 
information om  
medicinsk historia

Vårdpersonal förklarar 
alltid på ett enkelt sätt

Vårdpersonalen 
förklarar inte alltid 
på ett enkelt sätt

Delaktighet

Får alltid tillräckligt med  
tid med vårdpersonalen –

Får inte alltid till-
räckligt med tid med 
vårdpersonalen

Involveras alltid i beslut 
kring vård och behandling –

Involveras inte alltid  
i beslut kring vård 
och behandling

Samordning

Får alltid hjälp med att 
samordna sin vård

Får inte alltid hjälp 
med att samordna 
sin vård

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med bättre upplevd kvalitet på den medicinska vården 
symboliseras med grön pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med sämre upplevd 
kvalitet på den medicinska vården symboliseras det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt 
samband mellan patienternas bakgrund och deras erfarenheter av kvaliteten på medicinsk vård markeras det med ett streck 
i tabellen. För fördjupade statistiska resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.

Tabell 9b. Samband mellan att ge den medicinska vården ett bra betyg och patienternas 
erfarenheter i vårdmötet.
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från olika läkare och vårdpersonal svarar mindre ofta än andra patienter att 
den medicinska kvaliteten på deras vård är god. Detta gäller för både patienter 
med vissa kända vårdbehov och övriga patienter. Däremot finns inget samband 
mellan att ha varit med om att testresultat och journaler inte varit tillgängliga, 
och hur de bedömer den medicinska vård de fått. 

Patienter som upplever att läkare och vårdpersonalen alltid förklarar saker 
på ett sätt som är lätt att förstå svarar oftare att den medicinska kvaliteten på 
vården de fått är bra. Vi ser också att patienter med vissa kända vårdbehov 
som svarar att vårdpersonalen alltid känner till viktig information om deras 
medicinska historia oftare svarar att den medicinska vården de fick hade 
hög kvalitet, än patienter som uppgav att deras läkare eller vårdpersonal inte 
alltid känner till all relevant information. Vi kan inte se samma samband för 
övriga patienter. 

Delaktiga patienter bedömer också kvaliteten högre
Patienter med vissa kända vårdbehov som svarar att läkare och vårdpersonal 
alltid involverar dem så mycket som de önskar i beslut om deras egen vård 
svarar oftare att den medicinska kvaliteten på vården är hög. Samma sak 
ser vi för patienter som svarar att läkare och vårdpersonal alltid tillbringar 
tillräckligt med tid tillsammans med dem. Dessa samband mellan delaktighet 
och bedömning av vårdens kvalitet finns inte för patienter utan vissa kända 
vårdbehov.

Samband mellan goda erfarenheter av samordning och vårdens 
kvalitet
Patienter som svarar att de alltid får hjälp att samordna vården de får från 
andra läkare eller mottagningar än sin ordinarie svarar också oftare att den 
medicinska kvaliteten på vården de har fått är hög än patienter som inte får 
hjälp med samordningen. Detta gäller både för patienter med vissa kända 
vårdbehov, och övriga patienter.

5.1.2 Patienters erfarenheter inom vården har samband med omdömen 
om vårdens kvalitet 

Patienternas uppfattning om kvaliteten på erhållen medicinsk vård skiljer 
sig mer utifrån deras erfarenheter i vården än deras bakgrund. Det är större 
storleksskillnader i patienternas svar mellan olika erfarenheter i vården 
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än mellan patienter med olika bakgrund. Enda undantaget är patienternas 
självskattade hälsa. Där ser vi att en av de största skillnaderna i uppfattningen 
om kvaliteten på erhållen medicinsk vård finns mellan patienter med mycket 
god självskattad hälsa jämfört med andra patienter, där patienter med god 
självskattad hälsa tycker att kvaliteten på erhållen vård är högre än andra 
patienter. 

För patienter med vissa kända vårdbehov finns den viktigaste skillnaden 
i hur patienterna bedömer vårdens medicinska kvalitet mellan patienterna 
som har en fast läkarkontakt och de som inte har en. Skillnaden är 12 
procentenheter. För patienter utan förväntade vårdbehov ser vi att den 
viktigaste skillnaden i hur de bedömer vårdens medicinska kvalitet finns 
mellan patienter som upplever att de får motstridig information från 
vårdpersonalen, och de som inte upplever det. Det finns även en stor skillnad 
i hur vanligt det är att patienterna svarar att den medicinska vården har hög 
kvalitet mellan dem som alltid får hjälp att samordna sin vård, och de som 
inte får hjälp med samordningen.

5.2 OMDÖMEN OM VÅRDENS OCH SJUKVÅRDSSYSTEMETS KVALITET 
SKILJER SIG MELLAN PATIENTER

I IHP-undersökningen har patienterna tagit ställning till hur de bedömer 
sjukvårdens övergripande kvalitet, och hur väl de anser att sjukvårdssystemet 
fungerar. I det här avsnittet presenterar vi resultaten av patienternas svar, och 
hur de ser ut utifrån patienternas bakgrund och erfarenheter av vården.

5.2.1 Analys av patienters uppfattningar av vårdens och sjukvårds-
systemets kvalitet

Drygt 4 av 10 patienter tycker att den övergripande kvaliteten på sjukvården 
var utmärkt eller mycket bra medan strax över 4 av 10 anser att sjukvårds-
systemet fungerar bra. Patienternas syn på vårdens övergripande kvalitet 
och på hur väl sjukvårdssystemet fungerar varierar utifrån deras bakgrund 
och erfarenheter inom vården. I det här avsnittet presenterar vi våra resultat 
av analysen kring detta. Tabell 10a och b ger en överblick över resultaten för 
de två frågorna om sjukvårdens kvalitet. 

Tabell 10a visar sambanden mellan att ge sjukvårdens övergripande 
kvalitet ett gott betyg och patienternas bakgrund. 
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Tabell 10a. Samband mellan att ge sjukvårdens övergripande kvalitet ett gott betyg, att svara 
att sjukvårdssystemet fungerar bra och patienternas bakgrund.

Den övergripande kvaliteten  
betygsätts vara utmärkt eller 

mycket bra

Hälso- och sjukvårdssystemet  
beskrivs på det hela taget  

fungera bra

Patienternas bakgrund

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter I jämförelse med

Demografi

Kön

Kvinna – Man

Ålder

18–34 år – – – 35–49 år

50–64 år – – – – 35–49 år

65+ år – – – – 35–49 år

Födelseland

Född i Sverige – – – – Född utanför  
Sverige

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet – – – Genomsnittlig 
inkomst

Över genomsnittet – – – – Genomsnittlig 
inkomst

Utbildning

Grundskoleutbildning – – – Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial utbildning – – – – Gymnasial  
utbildning

Hälsa

Dålig eller rimlig  
självskattad hälsa – – Bra självskattad 

hälsa

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa – – Bra självskattad 

hälsa

Hälsa begränsar vardag – – – Hälsa begränsar  
inte vardag

Upplever känslomässiga 
problem – –

Upplever inte 
känslo- mässiga 
problem

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med ett bättre kvalitetsomdöme symboliseras med grön 
pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med ett sämre kvalitetsomdöme symboliseras 
det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan patienternas bakgrund och deras 
kvalitetsomdömen markeras det med ett streck i tabellen. För fördjupade statistiska resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.
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Få skillnader i demografisk bakgrund 
Det finns få skillnader i patienternas svar om sjukvårdens kvalitet utifrån 
deras bakgrund. I tabell 10a ser vi att kvinnor med vissa kända vårdbehov 
mer sällan svarar att den övergripande kvaliteten på sjukvården är hög, eller 
att sjukvårdssystemet fungerar bra än män. Vår analys visar inga skillnader 
mellan män och kvinnor i de övriga patienternas åsikter om sjukvårdens 
övergripande kvalitet. Däremot är det mindre vanligt att kvinnor jämfört med 
män svarar att sjukvårdssystemet fungerar bra.

Vi kan också se att det är vanligare för patienter utan kända vårdbehov 
och som är mellan 18 och 34 år att svara att vårdens övergripande kvalitet 
är hög, jämfört med patienterna som är 35–49 år. Det finns inga skillnader 
mellan hur patienter födda i eller utanför Sverige svarar på dessa frågor. 

Låginkomsttagare mindre nöjda
Vår analys visar att det finns socioekonomiska skillnader i vad patienterna 
med vissa kända vårdbehov tycker om sjukvårdens kvalitet. Låginkomsttagare 
svarar mindre ofta att sjukvårdens övergripande kvalitet är hög än 
medelinkomsttagare. Vi kan inte se någon skillnad i vad patienter med olika 
utbildningsnivå tycker om sjukvårdens övergripande kvalitet (tabell 10a). 

Om patienterna i stället får frågan vad de tycker om det svenska 
sjukvårdssystemet ser vi att patienter med grundskoleutbildning som högsta 
utbildning oftare svarar att sjukvårdsystemet fungerar bra än vad patienter 
med en gymnasieexamen som högsta utbildning gör. Vi ser inga skillnader 
mellan olika inkomstgrupper för denna fråga.

Patienter med god hälsa tycker att kvaliteten är hög
Patienter som skattar sin hälsa som utmärkt eller mycket bra svarar oftare 
än andra patienter att sjukvården har en hög övergripande kvalitet (tabell 
10a). För patienter med vissa kända vårdbehov ser vi också att patienter som 
på olika sätt upplever dålig hälsa mer sällan tycker att vårdens övergripande 
kvalitet är hög. De tycker också mindre ofta att det svenska sjukvårdssystemet 
fungerar bra än patienter med bättre självskattad hälsa.
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Tabell 10b. Samband mellan att ge sjukvårdens övergripande kvalitet ett gott betyg, att svara 
att sjukvårdssystemet fungerar bra och patienternas erfarenheter inom sjukvården.

Den övergripande kvaliteten  
betygsätts vara utmärkt eller 

mycket bra

Hälso- och sjukvårdssystemet  
beskrivs på det hela taget  

fungera bra

Patienternas  
erfarenheter av vården

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga  
patienter I jämförelse med

Yttre erfarenheter av vården

Tillgänglighet

Får en tid inom sju dagar – Får inte en tid  
inom sju dagar

Får alltid svar samma dag 
från läkarmottagningen – – –

Får inte alltid svar 
samma dag från 
läkarmottagningen

Mycket eller ganska lätt 
att få vård på kvällar och 
helger

Mycket eller 
ganska svårt att 
få vård på kvällar 
och helger

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt – – Har inte en fast 
läkarkontakt

Inre erfarenheter av vården

Information

Har förekommit att test   
resultat och journaler inte 
är tillgängliga

– – – –
Testresultat och 
journaler har varit 
tillgängliga

Motstridig information  
från olika läkare och vård-
personal har förekommit

Motstridig 
information från 
olika läkare och 
vårdpersonal har 
inte förekommit

Vårdpersonalen känner 
alltid till viktig information 
om medicinsk historia

– – – –

Vårdpersonal  
känner inte alltid 
till viktig informa-
tion om medicinsk 
historia

Vårdpersonal förklarar 
alltid på ett enkelt sätt – – –

Vårdpersonalen 
förklarar inte alltid 
på ett enkelt sätt

Delaktighet

Får alltid tillräckligt med  
tid med vårdpersonalen – –

Får inte alltid 
tillräckligt med tid 
med vårdperso-
nalen

Involveras alltid i beslut 
kring vård och behandling – – –

Involveras inte 
alltid i beslut 
kring vård och 
behandling

Samordning

Får alltid hjälp med att 
samordna sin vård – –

Får inte alltid hjälp 
med att samordna 
sin vård

Not: Att en bakgrundsfaktor har ett statistiskt säkerställt samband med ett bättre kvalitetsomdöme symboliseras med grön 
pil. Om en bakgrundsfaktor i stället har ett statistiskt signifikant samband med ett sämre kvalitetsomdöme symboliseras 
det med röd pil i tabellen. Om det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan patienternas bakgrund och deras 
kvalitetsomdömen markeras det med ett streck i tabellen. För fördjupade statistiska resultat, se bilaga 5 och bilaga 6.

808



Patienters upplevelser av vårdens kvalitet har samband med patienternas erfarenheter  

Möten med mening 75

Tillgänglighet och att träffa samma personer i vården har samband 
med kvalitet 
Vår analys visar att patienternas uppfattning om vårdens tillgänglighet har 
samband med vad de anser om sjukvårdens kvalitet. Patienter som upplever att 
vården är tillgänglig svarar i större utsträckning att sjukvårdens övergripande 
kvalitet är hög, och att det svenska sjukvårdssystemet fungerar bra (tabell 10b). 

Patienter som har en fast läkarkontakt svarar oftare att kvaliteten på 
sjukvården är hög än de utan en fast kontakt (tabell 10b). Patienter med vissa 
kända vårdbehov och som har en annan regelbunden vårdkontakt svarar 
oftare att sjukvårdens övergripande kvalitet är utmärkt eller mycket bra 
(tabell 23, bilaga 6) än de utan.

Samband mellan goda erfarenheter i vårdmötet och högre omdömen 
av vårdens kvalitet
Patienterna svarar mer sällan att den övergripande kvaliteten på sjukvården 
är hög eller att sjukvårdssystemet fungerar bra, om de också svarat att de alltid 
får motstridig information från olika läkare och vårdpersonal (tabell 10b). 
Patienterna svarar också oftare att det svenska sjukvårdssystemet fungerar 
bra om de alltid får hjälp att samordna sin vård. 

Patienter med vissa kända vårdbehov som svarat att de varit delaktiga i sin 
egen vård svarar oftare än andra att de tycker att sjukvårdens övergripande 
kvalitet är hög. 

5.2.2 Patienters erfarenheter av vården är viktigare än deras bakgrund

Vi ser att patienternas uppfattning om vårdens övergripande kvalitet och 
om det svenska sjukvårdssystemets kvalitet varierar mer utifrån deras 
erfarenheter i vården än deras bakgrund. Det är alltså förhållandevis små 
skillnader mellan svaren för patienter från olika demografisk bakgrund och 
socioekonomiska förhållanden. De större skillnaderna finns i stället mellan 
patienter som upplever att de alltid får motstridig information eller inte, hur 
tillgänglig de upplever vården och om de får hjälp att samordna sin vård. 

För patienter med vissa kända vårdbehov ser vi att de största skillnaderna 
i hur vanligt det är att tycka att vårdens övergripande kvalitet är hög finns 
mellan patienter med olika självskattad hälsa, och mellan patienter som alltid 
får tillräckligt med tid tillsammans med vårdpersonalen, jämfört med de som 
inte får det. Att antingen ha sämre självskattad hälsa eller att inte få tillräckligt 
med tid med vårdpersonalen är förenat med att i mindre utsträckning än andra 
patienter tycka att vårdens övergripande kvalitet är god. 
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När det gäller patienter utan vissa kända vårdbehov ser vi att de största 
åsiktsskillnaderna om vårdens kvalitet finns mellan patienter med olika 
goda erfarenheter från tillgängligheten och informationsutbytet i vården. 
Patienter som upplever att det alltid är enkelt att få vård på kvällar och helger 
svarar oftare att vårdens övergripande kvalitet är mycket bra eller utmärkt 
än patienter som inte upplever det lika lätt att få vård. Andra aspekter av 
patienternas bakgrund eller erfarenheter har mindre betydelse för skillnaden 
mellan grupperna. Detsamma gäller för patienter som upplever att de alltid 
får motstridig information av olika läkare och vårdpersonal, och de som inte 
upplever det.
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6

Resultat och reflektioner

Att ha kunskap om svenska patienters erfarenheter av sina möten med vården 
är viktigt för att kunna utveckla en personcentrerad och effektiv hälso- och 
sjukvård som patienterna känner förtroende för. Befolkningens förtroende för 
vården är en förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem 
(Vårdanalys, 2018a). En källa till kunskap om patienters erfarenheter 
av vården är den internationella undersökningen International Health 
Policy survey (IHP-undersökningen). Vi har i den här rapporten fördjupat 
förståelsen av resultaten i IHP-undersökningen genom att analysera svenska 
patienters erfarenheter av vården. Genom att belysa hur olika patienter ser på 
bemötandet inom svensk sjukvård är förhoppningen att rapporten kan tjäna 
som ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvårdens huvudmän och aktörer 
i arbetet mot ett vårdmöte som kännetecknas av god kvalitet för alla patienter.

Nedan sammanfattar vi de samband som vi utifrån 2016 års IHP- 
undersökning ser mellan svenska patienternas erfarenheter av vårdmötet 
för de fem kvalitetsdimensionerna – tillgänglighet, kontinuitet, information, 
delaktighet och samordning – och deras demografiska, socioekonomiska 
och hälsomässiga förhållanden. För att ge en överblick av hur sambanden 
ser ut och dess styrka visar vi genomsnittet av de tidigare presenterade 
sambanden mellan patienternas bakgrunder och patienternas erfarenheter 
och omdömen av vården. Det här innebär exempelvis att vi istället för att 
redovisa hur erfarenheterna av vården skiljer sig mellan män och kvinnor 
för ett dussintal olika kvalitetsmått beräknar genomsnittet av skillnaderna 
mellan män och kvinnor för de samband som är statistiskt säkerställda. På så 
vis sammanfattar vi skillnader i erfarenheter och omdömen mellan män och 
kvinnor i ett mått. Ett positivt mått betyder samband med bättre erfarenheter 
och ett negativt mått betyder samband med sämre erfarenheter. 

813



Resultat och reflektioner

80 Möten med mening

6.1  ÄLDRE OCH PATIENTER MED BÄTTRE SJÄLVSKATTAD HÄLSA HAR 
MER POSITIVA ERFARENHETER AV VÅRDMÖTET

De mest markanta resultaten är att äldre patienter och patienter med 
bättre självskattad hälsa uppfattar vårdens kvalitet som bättre utifrån de 
patienterfarenheter som mäts i IHP-undersökningen. Vi ser också att kvinnor 
upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med män och att utrikes 
födda upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med inrikes födda. 
Patienternas socioekonomiska förhållanden har också en viss betydelse, 
där högre inkomst och högre utbildning oftast har samband med bättre 
kvalitetsupplevelser.

Figur 4. Genomsnittliga samband mellan patienternas bakgrund och erfarenheter inom fem 
kvalitetsdimensioner i IHP-undersökningen 2016.

Samband med lägre
patientupplevd kvalitet

Samband med högre
patientupplevd kvalitet

Övriga patienterPatienter med vissa kända vårdbehov
Procentenheter

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Patienter födda utanför Sverige

Kvinnor

Patienter med bättre socioekonomiska förhållanden

Patienter med bättre hälsa

Patienter med högre ålder

Not: I bilaga 3 beskrivs närmare hur sambanden beräknats. 

Vi ser också att patienternas erfarenheter av vården skiljer sig åt i större 
utsträckning för patienter med vissa kända vårdbehov sedan tidigare än för 
övriga patienter.

 För att få större förståelse för hur sambanden ser ut har vi också studerat 
dessa för var och en av de fem kvalitetsdimensionerna tillgänglighet, 
kontinuitet, information, delaktighet och samordning, vilka alla är centrala 
begrepp i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 
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6.1.1 Patienterna med bättre självskattad hälsa har mer positiva  
erfarenheter av vårdens tillgänglighet

Patienter som skattar sin hälsa som bättre än övriga uppger oftare att de får 
en tid hos en läkare eller vårdpersonal inom sju dagar, liksom att de får svar 
från sin läkarmottagning samma dag som de ställt en medicinsk fråga. De 
uppger också i större utsträckning att det var enkelt att få vård på kvällar, 
helger, och helgdagar utan att behöva besöka akuten. Patienter som är födda 
utanför Sverige uppger att de får vänta längre på att få vård än patienter födda 
i Sverige.

6.1.2 Äldre, patienter med sämre självskattad hälsa och höginkomst-
tagare har oftare regelbunden vårdkontakt 

Det är vanligare att äldre patienter uppger att de har en fast läkarkontakt än 
yngre. Patienter som har vissa kända vårdbehov sedan tidigare träffar oftare 
samma personer i vården om deras självskattade hälsa är sämre och om 
hälsan begränsar deras vardag. Det är också vanligare att patienter med högre 
inkomst än snittet har en fast läkarkontakt.

6.1.3 Äldre och patienter med bättre självskattad hälsa är mer nöjda 
med informationen

Patienter som är äldre och de som skattar sin hälsa som bättre än övriga uppger 
i IHP-undersökningen i högre grad att de har haft ett gott informationsutbyte 
med vården. Samma patienter uppger också i mindre utsträckning att det har 
funnits brister i informationsutbytet med hälso- och sjukvården. Kvinnor 
upplever däremot i mindre utsträckning än män att informationsutbytet med 
vården fungerar bra.

6.1.4 Äldre och patienter med bättre självskattad hälsa upplever en 
högre delaktighet i den egna vården

Patienter med högre ålder och bättre självskattad hälsa upplever i större 
utsträckning att de är delaktiga i den egna vården. De svarar oftare att läkaren 
eller vårdpersonalen tillbringar tillräckligt med tid tillsammans med dem, och 
de känner sig oftare involverade så mycket som de önskar i beslut om sin vård 
och behandling. Vi ser också att patienter med högre inkomst oftare uppger 
att de är delaktiga i besluten om sin vård, än patienter med lägre inkomst.
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6.1.5 Patienter med bättre självskattad hälsa har mer positiva  
erfarenheter av samordning av vården

Det är vanligare att patienter med bättre självskattad hälsa uppger att 
ordinarie läkare eller någon på läkarens arbetsplats hjälper till att samordna 
den vård patienten får från andra läkare och vårdenheter. Våra analyser visar 
också att patienter födda utanför Sverige i lägre grad än patienter födda i 
Sverige uppger att de får hjälp att samordna sin vård.

6.2 PATIENTER SOM HAR PERSONKONTINUITET I VÅRDEN ÄR NÖJDARE

Patienter som har personkontinuitet i vården i form av fast läkarkontakt 
eller annan vårdprofession svarar oftare att kommunikationen med vården 
fungerar bra, att de alltid är delaktiga i sin egen vård och att de får hjälp med 
samordningen av vården än patienter som inte träffar samma personer i 
vården. 

Figur 5. Genomsnittliga samband mellan patienternas personkontinuitet inom vården och 
deras erfarenheter av vården rörande information, delaktighet och samordning.

Övriga patienterPatienter med vissa kända vårdbehov
Procentenheter

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Att ha en annan regelbunden vårdkontakt

Att ha en fast läkarkontakt

Samband med lägre
patientupplevd kvalitet

Samband med högre
patientupplevd kvalitet

Not: Endast patientgruppen med vissa kända vårdbehov har fått frågan om de har en annan regelbunden vårdkontakt. 

Vi ser också att sambandet mellan att träffa samma personer i vården och att 
ha goda erfarenheter av vårdmötet är starkare för patienter med vissa kända 
vårdbehov jämfört med övriga patienter. 

816



Resultat och reflektioner

Möten med mening 83

6.3 GODA ERFARENHETER AV VÅRDMÖTEN ÄR VIKTIGARE FÖR  
BEDÖMNINGAR AV VÅRDENS KVALITET ÄN PATIENTERNAS BAKGRUND

Hur patienterna bedömer vårdens övergripande kvalitet har starkare samband 
med patienternas erfarenheter från sina möten med vården jämfört med deras 
bakgrundsegenskaper. Även om till exempel patienternas ålder har ett starkt 
samband med patienternas erfarenheter från vårdmöten, så spelar åldern 
mindre roll för patienternas övergripande omdömen av vårdens kvalitet än 
hur de upplevde kvaliteten på vårdmötena. 

Figur 6. Genomsnittliga samband mellan patienternas övergripande omdömen av vårdens 
kvalitet och deras erfarenheter av vårdmötet respektive bakgrundsegenskaper.

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Kvinnor

Patienter födda utanför Sverige

Patienter med högre ålder

Patienter med bättre socioekonomiska förhållanden

Information

Samordning

Patienter med bättre hälsa

Att ha en fast läkarkontakt

Tillgänglighet

Delaktighet

Övriga patienterPatienter med vissa kända vårdbehov
Procentenheter

Samband med lägre
patientupplevd kvalitet

Samband med högre
patientupplevd kvalitet

Vi ser att möjligheten att vara delaktig i sin egen vård är särskilt viktigt för 
att patienter med vissa sedan tidigare kända vårdbehov ska vara nöjda med 
vården de har fått. För övriga patienter ser vi däremot att tillgänglighet, 
samordning och god information är de faktorer som har störst betydelse för 
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hur de bedömer vårdens kvalitet. Även patienternas bakgrundsegenskaper 
spelar in. Utrikesfödda ger vården lägre kvalitetsomdömen jämfört med 
inrikes födda och kvinnor ger vården lägre kvalitetsomdömen män. 

6.4 HUR SKA SAMBANDET MELLAN HÄLSA OCH MER POSITIVA  
ERFARENHETER TOLKAS OCH FÖRSTÅS?

Det finns flera möjliga förklaringar till det starka samband mellan god 
självskattad hälsa och mer positiva erfarenheter av vården som vi ser i den här 
rapporten. Till att börja med är det dock viktigt att understryka att resultaten 
endast ser till om det finns ett samband mellan olika variabler, och inte till 
orsakssamband. 

En möjlig förklaring till sambandet är så kallad direkt påverkan, det vill 
säga att patienter med bättre hälsa får en vård som de är mer nöjda med just 
på grund av att de har en hög självskattad hälsa; och vice versa, att patienter 
med sämre hälsa erhåller en vård de är mindre nöjda med just på grund av 
att det har en låg självskattad hälsa. Om det är denna förklaring som ligger 
till grund för sambandet mellan god självskattad hälsa och mer positiva 
erfarenheter av vården så är det problematisk ur jämlikhetssynpunkt. 

En annan möjlig förklaring till det positiva sambandet mellan god 
självskattad hälsa och bättre erfarenheter från vården är så kallad omvänd 
påverkan. I det här sammanhanget innebär denna förklaring att de 
erfarenheter patienten tar med sig från vårdmötet också påverkar patientens 
uppfattning kring sin hälsa. Det kan hända om exempelvis det bemötande 
och den information patienten får från vårdens personal påverkar patientens 
uppfattning om sin egen hälsa. 

En tredje möjlig förklaring är att sambandet beror på en utomstående 
faktor som vi inte har möjlighet att kontrollera för eller känner till. Ett 
exempel kan vara hur pass tillfreds med livet patienten är överlag. För en 
patient som är mer tillfreds överlag kan det vara troligare att se på sin egen 
hälsa och mötet med vården från ett mer positivt perspektiv. Det samband 
mellan självskattad hälsa och erfarenheter av vården som vi fångar upp i den 
statistiska analysen mäter i så fall främst skillnader i allmän nöjdhet mellan 
patienter. 

Förmodligen speglar resultaten en blandning av de här tre förklaringarna. 
Vilken förklaring som är mest trolig och som ligger bakom de samband vi 
ser kan vi inte slå fast. Men i litteraturen lyfts just att personer med bättre 
självskattad hälsa också i högre utsträckning rapporterar att de är nöjda 
med vården (Wolf med flera 2012, Rahmqvist och Bara 2010, Bleich med 
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flera 2009). Detta gör att det är extra viktigt att förstå vad som ligger bakom 
sambanden mellan patienters självskattade hälsa och hur de upplevelser 
vårdmötet. 

6.5 AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Avslutningsvis gör vi följande reflektioner baserat på rapportens resultat. 

6.5.1 Det behövs mer kunskap om varför vissa grupper har mindre 
positiva erfarenheter av vården 

Vår analys visar att yngre patienter och patienter med låg självskattad hälsa 
upplever sina möten med vården som sämre än andra. Analysen visar också att 
patienter med högre inkomster i större utsträckning har en fast läkarkontakt. 
Det är problematiskt ur jämlikhetssynpunkt, eftersom patienter med en fast 
vårdkontakt har bättre erfarenheter av vården. 

För att tillgodose alla patienters behov av god vård och ett gott bemötande, 
utifrån patienternas individuella förutsättningar, behöver kunskapen öka 
om vad det är som gör att olika grupper har så olika erfarenheter av vården. 
Utan den kunskapen kommer det att vara svårt att förbättra situationen 
och jämna ut skillnaderna mellan grupperna. Kunskapsuppbyggnaden kan 
handla om att studera om vården faktiskt bemöter patienter på olika sätt eller 
om patienter upplever vårdens bemötande på olika sätt. Det kan också handla 
om att studera hur vården på bästa sätt kan kommunicera med patienter, för 
att skapa möten som i så stor utsträckning som möjligt kännetecknas av hög 
kvalitet för alla patienter. 

6.5.2 Personkontinuitet i vården har betydelse för patienternas möjlig-
heter att vara medaktörer i sin egen vård

För att få en bättre förståelse av vad som kan förklara skillnader mellan 
patienter i deras möjligheter att vara medaktörer i sin egen vård inkluderade 
analysen också processer inom vården i form av personkontinuitet. Att som 
patient ha möjligheten att själv vara en medaktör i sin egen vård beror bland 
annat på hur väl kommunikationen med vårdens personal fungerar, vilka 
möjligheter man har som patient att vara delaktig i sin egen vård, samt hur 
väl samordningen fungerar mellan olika vårdinstanser. Resultaten indikerar 
att de patienter som träffar samma personer i vården – antingen i form av fast 
läkarkontakt eller annan vårdprofession – i högre utsträckning upplever att 
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kommunikationen med vården fungerar väl, att de är mer delaktiga i sin egen 
vård och att samordningen av vården mellan olika vårdinstanser fungerar 
bättre. Patienter som träffar samma personer i vården är också mer nöjda med 
sin medicinska vård och ger ett högre betyg till sjukvårdens övergripande 
kvalitet och tycker att sjukvårdsystemet fungerar bättre jämfört med patienter 
som inte träffar samma personer i vården. Vi drar därför slutsatsen att det 
har betydelse för patienter att få träffa samma personer i vården för deras 
upplever av vårdens kvalitet. Vi vet också att det har betydelse för patienternas 
möjligheter att vara medaktörer i sin egen vård (Vårdanalys, 2018b). 

Men regelbunden vårdkontakt är bara en form av kontinuitet inom 
sjukvården. Eftersom vi inte haft möjlighet att analysera andra former av 
kontinuitet (IHP-undersökningen är begränsad till enbart fast läkarkontakt, 
och annan regelbunden vårdprofession för patienter med vissa sedan 
tidigare kända vårdbehov), är det möjligt att andra former av kontinuitet 
har ännu större betydelse för hur patienter upplever vården. Vi ser därmed 
att det finns behov av att bygga upp kunskapen om betydelsen av olika 
former av kontinuitet i vården för att få en större förståelse för vilken form 
av kontinuitet som är viktig för patienter och om det är så att betydelsen av 
kontinuitet skiljer sig mellan olika grupper av patienter.
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BILAGA 1 – BESKRIVNING AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

I IHP-undersökningen var målet att samla in svar från 7 000 individer i 
befolkningen stratifierade efter landsting och efter huruvida individerna 
hade fast eller mobilt telefonnummer. Datainsamlingen fortsatte till dess att 
tillräckligt många svar inkommit för att fylla respektive strata. Vi analyserar 
i den här rapporten endast personer som varit i kontakt med vården de 
senaste 12 månaderna. Figur 7 nedan redovisar hur många deltagare i 2016 
års IHP-undersökning som besök respektive inte besökt vården de senaste 
12 månaderna. Av total 7 124 svarande deltagare hade 5 471 besökt vården de 
senaste 12 månaderna. Av dessa så hade 4 083 vissa kända vårdbehov medan 
övriga patienter uppgick till 1 388. Vi ser även ett visst bortfall av deltagare. 
För 437 stycken svarande finns det ingen information om de besök vården de 
senaste 12 månaderna eller inte. 

Figur 7. Träddiagram över antalet respondenter i IHP 2016.

7 124

1 216

4 083

437

1 388

5 471

Antal svarande i IHP 2016

Antal svarande där det 
inte finns information om 

de  uppsökt vården de 
senaste 12 månaderna

Antal svarande utan 
vissa kända vårdbehov

Antal svarande med 
vissa kända vårdbehov

Antal svarande som 
inte uppsökt vården de 
senaste 12 månaderna

Antal svarande som uppsökt 
vården de senaste 12 månaderna

Källa: IHP 2016
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I tabell 11 nedan presenterar vi patienternas bakgrund för de patienter som 
ingår i våra analyser uppdelade på patienter med vissa kända vårdbehov och 
övriga patienter.

Tabell 11. Deskriptiv statistik över respondenterna som ingår i analyserna utifrån bakgrunds-
faktorer.

forts.

Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter

Antal observationer 4 083 1 388

Demografi

Kön

Kvinna 56 % 49 %

Man 44 % 51 %

Ålder

18–24 år 2 % 8 %

25–34 år 5 % 15 %

35–49 år 9 % 22 %

50–64 år 17 % 22 %

65+ år 67 % 34 %

Födelseland

Född i Sverige 91 % 88 %

Född utanför Sverige 9 % 12 %

Socioekonomi

Inkomst

Under genomsnittet 46 % 28 %

Genomsnittlig 18 % 19 %

Över genomsnittet 28 % 46 %

Utbildning

Högsta utbildning grundskola 32 % 15 %

Gymnasieexamen 31 % 39 %

Högsta utbildning eftergymnasial 36 % 45 %

Hälsa

Dålig eller rimlig självskattad hälsa 40 % 13 %

Bra självskattad hälsa 38 % 33 %

Utmärkt eller mycket bra självskattad hälsa 22 % 54 %

Hälsa begränsar vardag 34 % 12 %

Upplever känslomässiga problem 23 % 12 %

Regioner

Stockholm 8 % 8 %

Uppsala 5 % 5 %

Södermanland 4 % 4 %

Östergötland 4 % 4 %

Jönköping 4 % 4 %

Kronoberg 5 % 5 %

Kalmar 4 % 4 %
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Vi ser i tabellen ovan att patienter med vissa kända vårdbehov i genomsnitt 
är äldre än övriga patienter, har lägre inkomst och utbildning samt sämre 
självskattad hälsa. Patienternas regionala fördelning visas längst ner i tabellen. 
Vilken region patienterna bor i ingår som kontrollvariabel i våra analyser.

De enkätfrågor patienterna har fått besvara delas i den här rapporten in 
i de två kategorierna vi benämner ”yttre” och ”inre” erfarenheter av vården. 
Figur 8 nedan ger en överblick av de patienterfarenheter vi undersöker. 

Figur 8. Frågorna i IHP-undersökningen som berör patienternas erfarenheter av vården  
grupperas i två undergrupper. 

Tillgänglighet Kontinuitet Information Delaktighet Samordning

Patienternas yttre erfarenheter av vården Patienternas inre erfarenheter av vården

I tabell 12 nedan presenterar vi de enkätfrågor som patienterna fått besvara. 
Vi kategoriserar varje frågas svarsalternativ i två kategorier vilket innebär 
att flera svarsalternativ slås samman till ett svar. De två kategorierna med 
sammanslagna svarsalternativ redovisas uppdelade i vardera respektive 
kolumn i tabellen. 

Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter

Gotland 2 % 2 %

Blekinge 4 % 4 %

Skåne 9 % 9 %

Halland 5 % 5 %

Västra Götaland 9 % 9 %

Värmland 4 % 4 %

Örebro 4 % 4 %

Västmanland 4 % 4 %

Dalarna 4 % 4 %

Gävleborg 3 % 3 %

Västernorrland 5 % 5 %

Jämtland 4 % 4 %

Västerbotten 4 % 4 %

Norrbotten 4 % 4 %

Not: Det föreligger ett visst bortfall på vissa frågor på grund av att patienterna inte svarat på alla frågor. Av den här 
anledningen summerar exempelvis inte patienternas inkomstandelar till 100 %. 
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Tabell 12. Enkätfrågor om patientens erfarenheter av vården och kategorisering frågornas 
svarsalternativ.

Enkätfråga Svarsalternativ 1 Svarsalternativ 2

Tillgänglighet

Får en tid inom sju dagar Senaste gången du var sjuk eller  
behövde medicinsk vård, hur snabbt 
kunde du få tid hos en läkare eller 
sjuksköterska?

Samma dag, nästa dag, 
inom två till fem dagar, 
inom sex till sju dagar

Åtta till fjorton dagar, 
mer än fjorton dagar, 
eller lyckades aldrig  
att få en tid

Får alltid svar samma 
dag från läkarmottag-
ningen

När du kontaktar din ordinarie läkar-
mottagning med en medicinsk fråga 
under ordinarie mottagningstid, hur  
ofta får du svar samma dag?

Alltid Ofta, ibland, sällan,  
eller aldrig

Mycket eller ganska  
lätt att få vård på kvällar 
och helger

Hur lätt eller svårt är det att få vård på 
kvällen, på helgen eller på en helgdag 
utan att gå till sjukhusets akutmottagning?

Mycket lätt, ganska lätt Ganska svårt,  
mycket svårt

Kontinuitet

Har en fast läkarkontakt Finns det någon fast läkarkontakt du  
går till för medicinsk vård? Till exempel 
familjeläkare, husläkare eller distrikts-
läkare?

Ja, jag har en läkare 
som jag vanligen går till. 
Ja, men har fler än en 
ordinarie läkare

Nej

Annan regelbunden 
vårdkontakt

Förutom din vanliga läkare, finns det  
en sjuksköterska eller annan vård-
personal som regelbundet är delaktig i 
din sjukvård som exempelvis diskuterar 
testresultat och behandlingsplaner eller 
ger råd om din hälsa?

Ja Nej

Information 

Har förekommit att 
testresultat och journaler 
inte är tillgängliga

 Om du tänker på de senaste gångerna 
du fick vård för medicinska problem 
under de senaste två åren, hände det då 
NÅGONSIN att: Testresultat eller journal-
anteckningar inte har funnits tillgängliga 
vid tidpunkten för ditt bokade besök

Ja, det har hänt Nej, det har inte hänt

Motstridig informa-
tion från olika läkare 
och vårdpersonal har 
förekommit

 Om du tänker på de senaste gångerna 
du fick vård för medicinska problem 
under de senaste två åren, hände det 
då NÅGONSIN att: Du fått motstridig 
information från olika läkare eller 
vårdpersonal

Ja, det har hänt Nej, det har inte hänt

Vårdpersonal känner  
alltid till viktig informa-
tion om medicinsk 
historia

När du behöver vård eller behandling, 
hur ofta brukar läkaren eller personalen... 
Känna till viktig information om din 
medicinska historia 

Alltid Ofta, ibland, sällan,  
eller aldrig

Vårdpersonal förklarar 
alltid på ett enkelt sätt

När du behöver vård eller behandling, 
hur ofta brukar läkaren eller personalen... 
Förklara saker på ett sätt som är lätt att 
förstå

Alltid Ofta, ibland, sällan,  
eller aldrig

Delaktighet

Får alltid tillräckligt med 
tid med vårdpersonalen

När du behöver vård eller behandling, 
hur ofta brukar läkaren eller perso-
nalen... Tillbringa tillräckligt med tid 
tillsammans med dig

Alltid Ofta, ibland, sällan,  
eller aldrig

Involveras alltid i 
beslut kring vård och 
behandling

När du behöver vård eller behandling, 
hur ofta brukar läkaren eller personalen... 
Involvera dig så mycket du önskar gäl-
lande beslut om din vård och behandling

Alltid Ofta, ibland, sällan,  
eller aldrig

Samordning

Får alltid hjälp med att 
samordna sin vård

Hur ofta hjälper din ordinarie läkare 
eller någon på din läkares praktik till att 
koordinera eller planera den vård du får 
från andra läkare och ställen?

Alltid Ofta, ibland, sällan,  
eller aldrig
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De patienterfarenheter som undersöks och som presenteras i tabell 12 ovan 
överensstämmer väl med de aspekter av vårdmötet som sedan lång tid varit 
reglerade i hälso- och sjukvårdslagstiftningen (prop. 1981/82:97). 

I tabell 13 nedan presenterar vi hur respektive patientgrupp besvarat 
frågorna i genomsnitt. Överlag ser patienternas erfarenheter av vården 
likadana ut. De största skillnaderna mellan grupperna ser vi i andelen med 
fast läkarkontakt, vårdpersonalens kännedom om patientens medicinska 
historia och om de fått hjälp att samordna vård. Patientgruppen övriga 
patienter har ej fått frågan om de har en annan regelbunden vårdpersonal. 

Tabell 13. Deskriptiv statistik av patientens erfarenheter av vården.

Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter

Tillgänglighet

Får en tid hos en läkare eller sjuksköterska inom sju 
dagar

82 % 86 %

Får alltid svar från ordinarie mottagning på en medicinsk 
fråga inom en dag

50 % 52 %

Enkelt att få hjälp på kvällar och helger utan att behöva 
besöka akuten

27 % 29 %

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt 63 % 41 %

Har annan regelbunden vårdpersonal 36 % –

Information 

Testresultat och journaler har inte alltid funnits tillgängliga 
vid bokat besök

9 % 7 %

Får motstridig information från olika läkare och vård-
personal

19 % 16 %

Vårdpersonal känner alltid till viktig information om 
patientens medicinska historia

57 % 51 %

Vårdpersonal förklarar alltid på ett sätt som är enkelt 
att förstå

61 % 59 %

Delaktighet

Tillräcklig tid med vårdpersonal 54 % 53 %

Alltid involverad i beslut kring sin egen vård 57 % 55 %

Samordning

Får alltid hjälp att koordinera eller planera sin vård 61 % 57 %

Not: Patientgruppen övriga patienter har ej fått frågan om de har annan regelbunden vårdkontakt.

Enkätfrågorna som rör patienternas självrapporterade kvalitetsomdömen 
av den medicinska vård de fått och om sjukvårdens övergripande kvalitet 
respektive hur pass väl sjukvårdsystemet fungerar redovisas i tabell 14.
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Tabell 14. Enkätfrågor om patienternas kvalitetsomdömen av vården och frågornas  
svars alternativ.

Enkätfråga Svarsalternativ 1 Svarsalternativ 2

På det stora hela, hur bedömer du den medicinska vård som du har 
fått de senaste 12 månaderna från din ordinarie läkarmottagning 
eller klinik?

Utmärkt, mycket bra Bra, rimlig, eller dålig

Vilket av följande påståenden beskriver bäst din uppfattning om 
sjukvårdssystemet i Sverige? 

På det hela taget 
fungerar hälso- och 
sjukvårdssystemet bra

Delar av hälso- och sjuk-
vårdssystemet fungerar 
bra, men det krävs större 
förändringar för att det 
ska fungera bättre.

Hur skulle du betygsätta den övergripande kvaliteten på 
sjukvården i Sverige

Utmärkt, mycket bra Bra, okej, eller dålig

I tabell 15 nedan presenterar vi vilka kvalitetsomdömen respektive patient-
grupp gett i genomsnitt. Patienter med vissa kända vårdbehov ger i genomsnitt 
vården något högre kvalitetsomdömen jämfört med övriga patienter. 

Tabell 15. Deskriptiv statistik av patienternas kvalitetsomdömen av vården.

Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter

Kvalitetsomdömen av sjukvården

Kvaliteten på medicinsk vård bedöms vara utmärkt eller 
mycket bra

53 % 52 %

Vårdens övergripande kvalitet betygssätts vara utmärkt 
eller mycket bra

45 % 45 %

Hälso- och sjukvårdssystemet beskrivs på det hela taget 
fungera bra

38 % 37 %
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BILAGA 2 – VARFÖR BEHÖVS EN KONTROLLSTRATEGI?

När vi relaterar patienternas bakgrund till hur pass vanligt det är att patienterna 
rapporterar en viss erfarenhet från vården använder vi informationen från 
samtliga förklarande variabler samtidigt för att på så sätt renodla varje 
förklarande variabels samvariation med den erfarenhet vi är intresserade av 
att undersöka. Vi beskriver i den här bilagan varför det här är viktigt.

Antag att vi är intresserade av i vilken utsträckning förekomsten av fast 
läkarkontakt skiljer sig mellan patientgrupperna patienter med vissa kända 
vårdbehov och övriga patienter. Som redovisas i tabell 11 i bilaga 1 så har 41 
procent av alla övriga patienter en fast läkarkontakt medan motsvarande 
siffra för patienter med vissa kända vårdbehov är 63 procent. Den här 
deskriptiva statistiken indikerar att det skiljer 22 procentenheter mellan 
de två patientgrupperna i förekomsten av fast läkarkontakt (63 procent–41 
procent = 22 procentenheter). Samtidigt redovisar samma tabell att patienter 
med vissa kända vårdbehov i genomsnitt är äldre än övriga patienter, har 
lägre inkomst och utbildning. Problemet som uppkommer när vi kommer 
fram till att det skiljer sig 22 procentenheter mellan de två patientgrupperna 
är att den här skillnaden också fångar upp den skillnaden som förklaras av 
att förekomsten av fast läkarkontakt också skiljer sig mellan äldre och yngre 
personer, och möjligen också över inkomst och utbildning. Att använda en 
kontrollstrategi i vår statistiska analys innebär att vi försöker ta bort den 
del av skillnaden mellan patientgrupperna som förklaras av andra faktorer 
än den just den vi är intresserade av att undersöka, så som ålder, inkomst 
och utbildning. När vi använder en kontrollstrategi där vi kontroller för 
demografi, socioekonomi och självskattad hälsa för att undersöka skillnaden 
mellan patientgrupperna kommer vi istället fram till att det skiljer 12,5 
procentenheter i hur vanligt det är att ha en fast läkarkontakt. När vi använder 
oss av en kontrollstrategi minskar alltså skillnaden till omkring hälften mot 
vad den deskriptiva statistiken gör gällande. Det här är anledningen till varför 
det är viktigt att använda en kontrollstrategi när man vill dra slutsatser från 
exempelvis enkätdata. 

Det bör noteras att man i de flesta fall inte kan kontrollera för alla faktorer 
man önskar kontrollera för. Det är därför viktigt att tolka statistiska resultat 
med försiktighet eftersom det inte går att utesluta att resultaten förklaras av 
faktorer vi inte kan observera eller känner till. Den här problematiken måste 
man ha med sig när man tolkar resultaten i den här rapporten.
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BILAGA 3 – STATISTISK METODIK 

Vi är i den här rapporten uteslutande intresserade av att modellera binära 
utfall, vilka vi betecknar yi för patient i. Ett exempel är om patient i har en fast 
läkarkontakt eller inte, vilket vi noter som följande

yi = { 1 om patient i har en fast läkarkontakt
            0 i annat fall (1)

Låt Yi beteckna en Bernuolli-distribution med parameter πi vilken kan skrivas 
som

Pr ={Yi = yi  }= πi    (1-πi)yi 1-yi (2)

så att vi erhåller πi om yi = 1 och 1 - πi om yi = 0. Vårt mål är att modellera 
πi med hjälp av förklarande variabler för att få en skattning på hur dessa 
variabler samvarierar med πi och hur mycket πi förändras när de förklarande 
variablerna varierar. Det enklaste sättet att modeller πi är att låta πi vara en 
linjär funktion av förklarande variablerna

πi =βX (3)

där β är en vektor med koefficienter till förklarande variabler samlade i 
matrisen X. Uttryck (3) kan estimeras med minsta kvadrat metoden och 
refereras till som en linjär sannolikhetsmodell i den statistiska litteraturen. 
Ett problem med den linjära sannolikhetsmodellen är att den kan ge 
predikterade värden under noll och över ett, vilket inte är förenligt med 
att tolka πi som en sannolikhet. Ett annat problem att feltermerna per 
konstruktion är heteroskedastiska, vilket leder till missvisande inferens. 
Det senare problemet kan hanteras med en robust estimator medan det 
förstnämnda problemet leder oss ett att transformera πi på ett sånt sätt 
att πi är bunden mellan noll och ett. Ett sätt åstadkomma att en sådan 
transformation sätta in πi i en kumulativ distributionsfunktion. Valet av 
kumulativ distributionsfunktion brukar vanligtvis falla på den logistiska eller 
den normalfördelade distributionsfunktionen, vilket ger en logit respektive 
probit modell. I praktiken ger dock modellerna oftast likartade resultat. Vi 
använder uteslutande den logistiska distributionen i den här rapporten, vilken 
kan skrivs som följande

ln (            ) = βX
πi

1-πi i
(4)

834



Bilagor

Möten med mening 101

vilket är ekvivalent med,

eβX

1+eβXπi  = (5)

Från uttryck (4) och (5) ser vi att modellen är linjär i den naturliga logaritmen 
av oddskvoten men icke-linjär i sannolikheten πi. För de flesta läsare är 
det lättare att tolka förändring i procentenheter jämfört med förändring i 
oddskvoter. Vi redovisar därför uteslutande det tidigare alternativet i den här 
rapporten, det vill säga förändring i procentenheter. 

Det bör noteras att eftersom modellen är icke-linjär i sannolikheten πi så 
kommer storleken på hur mycket πi förändras då våra förklarande variabler 
varierar bero på patientens egenskaper, det vill säga på de värden våra 
förklarande variabler antar. Det här skiljer en logit och probit modell från en 
linjär sannolikhetsmodell där storleken på dessa så kallade marginaleffekter 
inte beror på patientens egenskaper. För en genomsnittlig individ brukar val 
av modell dock inte spela någon större roll när det kommer till storleken på 
marginaleffekterna.

Icke-linjära modeller, så som logit och probit modeller, erbjuder olika 
marginaleffekter där det är vanligast att utvärdera marginaleffekten för den 
genomsnittliga patienten i data eller att ta genomsnittet av alla patienters 
marginaleffekter. Vi baserar våra analyser på det senare alternativet. 
Det kan emellertid noteras att marginaleffekterna redovisade är robusta 
över de tre skilda valen av modeller beskriva ovan. I de allra flesta fall 
sammanfaller exempelvis marginaleffekten från logit modellen med de från 
den linjära sannolikhetsmodellen till fjärde decimalen. Skattningarna av våra 
parameterestimat erhålls via maximim likelihood estimatorn.

Alla respondenter har inte svarat på alla frågor vi använder i vår 
statistiska modell. Det räcker med att en respondent inte svarat på en enda 
fråga för att den respondenten ska falla ur modellen. Således minskar antalet 
observationer och risken för selektionsbias ökar när respondenter lämnat 
någon fråga obesvarad. Det här ett problem som behöver hanteras. Vanligtvis 
hanteras problemet genom att man imputerar fram de värden som saknas 
genom att göra antagen kring hur bortfallsprocessen ser ut, exempelvis 
huruvida den är slumpmässigt eller om bortfallet är systematiskt. Vi använder 
ett enklare sätt att hantera bortfallet på som är brukligt vid kategorisk data, 
nämligen att vi fångar upp obesvarade frågor med dummy variabler. På så sätt 
faller inte respondenter som inte svarat på en fråga ur modellen. Vi accepterar 
emellertid bortfall för våra beroende variabler.
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BILAGA 4 – MÅTT FÖR SAMMANFATTNING AV RESULTAT

För att på ett övergripande sätt illustrera rapportens huvudresultat har vi 
tagit fram ett mått som sammanfattar de statistiska analyser vi utfört. Hur 
måttet konstrueras redovisas här med ett exempel. 

Antag att vi är intresserade av i vilken utsträckning patienternas 
självskattade hälsa relaterar till de fem kvalitetsdimensioner som mäts i 
IHP-undersökningen, det vill säga tillgänglighet, kontinuitet, information, 
delaktighet och samordning. Patienternas självskattade hälsa mäts med tre 
olika variabler: självskattad hälsa, om patienten upplever känslomässiga 
problem och om patienten upplever att hälsan begränsar vardagen. Variabeln 
självskattad hälsa är kvantifierad i tre kategorier: dålig, bra, utmärkt. De 
resterande två variablerna är binära. Eftersom varje variabel i den statistiska 
analysen mäts i förhållande till en referenskategori, exempelvis att uppleva 
känslomässiga problem i förhållande till att inte uppleva känslomässiga 
problem, så har vi för varje analys där vi relaterar patienternas hälsomässiga 
bakgrund till visst kvalitetsutfall, exempelvis om patienten kommer i 
kontakt med vården inom samma dag, fyra möjliga signifikanta samband. 
För patientgruppen med vissa kända vårdbehov har vi 12 olika utfallsmått 
inom de fem kvalitetsdimensioner vi undersöker. Det här innebär 
totalt sett 48 (12 x 4) möjliga signifikanta samband mellan patienternas 
hälsomässiga bakgrund och deras erfarenheter inom vården för de fem 
kvalitetsdimensioner vi är intresserade av. Det sammanfattande måttet 
konstrueras genom att summera storleken på marginaleffekterna (se bilaga 3) 
för de samband som är statistiskt signifikanta. Sedan delar vi den summerade 
storleken av signifikanta marginaleffekter med antalet möjliga samband. 
Vi får då marginaleffekten i genomsnitt för patienternas hälsomässiga 
bakgrund, vilket således utgör det sammanfattande mått vi använder.
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BILAGA 5 – RESULTATEN REDOVISADE I STAPELDIAGRAM

I den här bilagan redovisar vi rapportens resultat i form av stapeldiagram. 
Diagrammen visar med hur många procentenheter svaren skiljer sig åt 
för varje fråga vi undersöker utifrån patienternas bakgrund, respektive 
erfarenheter när det kommer till frågor som rör patienternas omdömen av 
vården övergripande kvalitet. Variabler som inte är signifikant skilda från noll 
redovisas inte. Samtliga resultat redovisas i de statistiska tabellerna i bilaga 6.

Tillgänglighet

Figur 9. Skillnader i hur vanligt det är att patienterna får en tid hos en läkare eller sjuksköterska 
inom sju dagar utifrån patienternas bakgrund.
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65+ år

Demografi SocioekonomiHälsa

Patienternas bakgrund

Övriga patienterPatienter med vissa kända vårdbehov
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Får svar från mottagningen samma dag gällande medicinska frågor
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 16 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 3. 
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Figur 10. Skillnader i om patienterna får svar på en medicinsk fråga samma dag som de 
kontaktade mottagningen, utifrån patienternas bakgrund.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 16 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 3. 

Figur 11. Skillnader i om patienterna upplever det som enkelt att få vård på kvällar och helger 
utifrån patienternas bakgrund.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 16 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 3.
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Kontinuitet

Figur 12. Skillnader i om patienterna har en fast läkarkontakt eller inte utifrån patienternas 
bakgrund.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 17 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 4. 

Information

Figur 13. Skillnader i hur ofta patienterna svarar att det har förekommit bristfällig information.
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Figur 14. Skillnader i hur ofta patienterna svarar att det har förekommit motstridig information.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 18 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 5. 

Figur 15. Skillnader i hur ofta patienterna svarar att vårdpersonalen känner till deras 
medicinska historia.
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Figur 16. Skillnader i hur ofta patienterna svarar att vårdpersonalen förklarar saker på ett sätt 
som är lätt att förstå.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 19 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 6. 
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Delaktighet

Figur 17. Skillnader i hur ofta patienterna svarar att vårdpersonalen spenderar tillräckligt med 
tid med dem.
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Figur 18. Skillnader i hur ofta patienterna svarar att de är så involverade i sin vård som de 
önskar.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 20 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 7. 
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Samordning

Figur 19. Skillnader i hur förekommande det är att patienter svarar att de får hjälp att  
koordinera eller planera sin vård, utifrån patienternas bakgrund.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 21 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 8.
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 111

Vårdens kvalitet

Figur 20. Skillnader mellan hur förekommande det är att ge den medicinska vården ett högt 
betyg utifrån patienternas bakgrund och erfarenheter.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 22 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 9a och 9b. 
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Figur 21. Skillnader i att bedöma sjukvårdens kvalitet som bra utifrån patienternas  
bakgrund och erfarenheter.
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Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 23 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 10a och 10b.
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Figur 22. Skillnader i att anse att det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar bra 
utifrån patienternas bakgrund och erfarenheter.

Pr
oc

en
te

nh
et

er
A

ns
er

 a
tt 

de
t s

ve
ns

ka
 h

äl
so

- o
ch

 s
ju

kv
år

ds
sy

st
em

et
 fu

ng
er

ar
 b

ra

De
m

og
ra

fi
Ti

llg
än

gl
ig

he
t

Ko
nt

in
ui

te
t

In
fo

rm
at

io
n

So
ci

o-
ek

on
om

i
H

äl
sa

Pa
tie

nt
er

na
s 

ba
kg

ru
nd

In
re

 e
rf

ar
en

he
te

r
Yt

tre
 e

rf
ar

en
he

te
r

Sa
m

or
di

ng
De

la
kt

ig
he

t

-2
5

-2
0

-1
5

-1
0-50510152025

Få
r a

lltid
 hj

älp
 m

ed
 at

t

 sa
mord

na
 sin

 vå
rd

Få
r a

lltid
 til

lrä
ckl

igt
 m

ed
 tid

 m
ed

 vå
rdp

ers
on

ale
n

Vå
rdp

ers
on

al 
för

kla
rar

 al
ltid

 

på
 et

t e
nk

elt
 sä

tt

Mots
trid

ig 
inf

orm
ati

on
 frå

n o
lika

 

läk
are

 oc
h v

ård
pe

rso
na

l h
ar 

för
ek

om
mit

Har 
en

 fa
st

läk
ark

on
tak

t

Myc
ke

t e
ller

 ga
nsk

a l
ätt

 at
t få

 

vå
rd 

på
 kv

äll
ar 

oc
h h

elg
er

Få
r a

lltid
 sv

ar 
sa

mma d
ag

 

frå
n l

äk
arm

ott
ag

nin
ge

n

Få
r e

n t
id 

ino
m sju

 da
ga

Hög
sta

 ut
bil

dn
ing

gru
nd

sko
la

Upp
lev

er 
kä

nsl
om

äs
sig

a
 pr

ob
lem

Häls
a b

eg
rän

sa
r

va
rda

ge
n

Dåli
g e

ller
 rim

lig
 

sjä
lvs

ka
tta

d h
äls

a

Kv
inn

a

Ö
vr

ig
a 

pa
tie

nt
er

Pa
tie

nt
er

 m
ed

 v
iss

a 
kä

nd
a 

vå
rd

be
ho

v

Not: Staplar inkluderas för de variabler som är statistiskt signifikanta (p<0.05), se bilaga 6 tabell 24 för mer detaljerad 
statistisk redovisning av resultaten. Alla patientegenskaper är uttrycka i relation till de referenskategorier som redovisas i 
tabell 10a och 10b.
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BILAGA 6 – STATISTISKA TABELLER

I den här bilagan presenterar vi de statistiska tabellerna av resultaten som 
presenteras i rapporten i kapitel tre till sex. Varje tabell visar variablernas 
genomsnittliga marginaleffekter och deras standardfel från logit-modellen. Vi 
inkluderar även resultaten från analyserna där variabeln annan regelbunden 
vårdkontakt är inkluderad för patientgruppen med vissa kända vårdbehov, 
analyser vars resultat inte presenteras inne i rapporten. Resultaten redovisas 
separat för båda patientgrupperna. Statistisk signifikans (p<0,1, p<0,05, 
p<0,01) är utmärkt med en, två respektive tre asterisker. 

Tabell 16. Statistisk tabell för analyserna av vårdens tillgänglighet utifrån patienternas bakgrund.

Får en tid inom  
sju dagar

Får alltid svar samma dag  
från läkarmottagningen

Mycket eller ganska lätt att  
få hjälp på kvällar och helger

Patienternas bakgrund

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Demografi

18–34 år -0,00872 -0,0431 0,0174 -0,0759* 0,0572 0,0245

(0,0325) (0,0310) (0,0418) (0,0434) (0,0403) (0,0450)

50–64 år -0,0245 -0,0319 0,0825** -0,0369 0,0261 -0,0522

(0,0264) (0,0295) (0,0336) (0,0418) (0,0341) (0,0457)

65+ år -0,0683*** -0,0288 0,151*** 0,115*** 0,0410 0,0639

(0,0244) (0,0296) (0,0311) (0,0424) (0,0318) (0,0447)

Kvinna -0,0199 -0,0109 -0,0195 -0,00436 0,0411** 0,0317

(0,0131) (0,0197) (0,0170) (0,0290) (0,0187) (0,0310)

Född utanför Sverige -0,0450** 0,0144 -0,00978 -0,0829* 0,0130 -0,0457

(0,0202) (0,0325) (0,0293) (0,0458) (0,0315) (0,0508)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

-0,0185 -0,0361 0,00656 -0,107** -0,0455** -0,0869

(0,0147) (0,0300) (0,0198) (0,0497) (0,0219) (0,0541)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

0,0456** 0,0565** 0,0856*** 0,0639** 0,0695*** -0,0280

(0,0186) (0,0220) (0,0226) (0,0320) (0,0241) (0,0338)

Hälsa begränsar  
vardagen

-0,0246* -0,0367 -0,0666*** -0,0274 0,0187 0,0202

(0,0142) (0,0293) (0,0191) (0,0484) (0,0212) (0,0520)

Upplever känslomässiga 
problem

-0,0633*** -0,0134 -0,0546*** 0,00456 -0,0338 -0,0735

(0,0152) (0,0287) (0,0211) (0,0445) (0,0231) (0,0484)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

-0,0121 -0,0576** -0,00544 0,0527 -0,00574 0,0155

(0,0174) (0,0288) (0,0231) (0,0433) (0,0257) (0,0464)

Inkomst över  
genomsnittet

0,00661 -0,0172 0,0270 0,0179 0,0195 0,0321

(0,0196) (0,0283) (0,0254) (0,0402) (0,0274) (0,0423)

Högsta utbildning  
grundskola

0,0246 0,0552 0,0205 -0,0396 0,0529** 0,0186

(0,0175) (0,0341) (0,0223) (0,0471) (0,0253) (0,0492)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

-0,0419*** -0,0181 0,0191 0,00632 0,0148 0,0780**

(0,0153) (0,0217) (0,0203) (0,0325) (0,0222) (0,0343)

forts.
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Får en tid inom  
sju dagar

Får alltid svar samma dag  
från läkarmottagningen

Mycket eller ganska lätt att  
få hjälp på kvällar och helger

Patienternas bakgrund

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Övriga 
patienter

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antal observationer 3 612 1 245 3 548 1 169 2 377 866

Tabell 17. Statistisk tabell för analyserna av kontinuitet inom vården utifrån patienternas 
bakgrund.

Har en fast läkarkontakt Annan regelbunden vårdkontakt

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov Övriga patienter

Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Demografi

18–34 år -0,0527 -0,127*** 0,0345

(0,0359) (0,0409) (0,0392)

50–64 år 0,0708** 0,0614* 0,0770**

(0,0295) (0,0371) (0,0318)

65+ år 0,161*** 0,200*** 0,0432

(0,0271) (0,0359) (0,0298)

Kvinna 0,0326** 0,0367 -0,0799***

(0,0151) (0,0255) (0,0152)

Född utanför Sverige -0,0292 -0,0668 -0,0386

(0,0261) (0,0411) (0,0275)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

0,0171 0,0715* 0,0437**

(0,0177) (0,0429) (0,0176)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

-0,0144 0,0195 -0,0634***

(0,0199) (0,0284) (0,0211)

Hälsa begränsar  
vardagen

0,0459*** 0,0504 0,0548***

(0,0172) (0,0420) (0,0170)

Upplever känslomässiga 
problem

0,0168 0,0542 -0,0147

(0,0192) (0,0407) (0,0195)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

0,00221 -0,0961** -0,0126

(0,0206) (0,0378) (0,0209)

Inkomst över  
genomsnittet

0,0456** -0,0325 -0,0333

(0,0228) (0,0355) (0,0233)

Högsta utbildning  
grundskola

0,0110 -0,0474 -0,0159

(0,0199) (0,0406) (0,0199)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

-0,0171 -0,0117 -0,0151

(0,0181) (0,0287) (0,0186)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja

Antal observationer 4 093 1 397 4 055
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Tabell 18. Statistisk tabell för analyserna av brister i informationen i vårdmötet utifrån 
patienternas bakgrund och processer inom vården.

Har förekommit att testresultat  
och journaler inte är tillgängliga

Motstridig information från olika läkare  
och vårdpersonal har förekommit

Patienternas bakgrund

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov 

(inklusive annan 
regelbunden 
vårdkontakt)

Övriga 
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov 

(inklusive annan 
regelbunden 
vårdkontakt)

Övriga 
patienter

Demografi

18–34 år -0,00478 -0,00499 0,00596 -0,000903 -0,000257 0,0888***

(0,0172) (0,0172) (0,0195) (0,0241) (0,0241) (0,0265)

50–64 år -0,0377*** -0,0379*** -0,0439** -0,0839*** -0,0828*** -0,0205

(0,0146) (0,0146) (0,0214) (0,0203) (0,0203) (0,0278)

65+ år -0,0779*** -0,0780*** -0,0982*** -0,152*** -0,152*** -0,120***

(0,0143) (0,0143) (0,0261) (0,0190) (0,0190) (0,0319)

Kvinna 0,000485 0,00126 0,0123 0,000261 -0,000806 0,0291

(0,00942) (0,00946) (0,0152) (0,0121) (0,0122) (0,0195)

Född utanför Sverige 0,0124 0,0127 -0,0100 0,00491 0,00432 -0,0184

(0,0145) (0,0145) (0,0228) (0,0201) (0,0201) (0,0296)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

0,0174 0,0169 0,00989 0,0578*** 0,0585*** 0,0491*

(0,0109) (0,0109) (0,0229) (0,0141) (0,0141) (0,0298)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

-0,0306** -0,0306** -0,0344** -0,0246 -0,0253 -0,0662***

(0,0138) (0,0138) (0,0170) (0,0174) (0,0174) (0,0218)

Hälsa begränsar  
vardagen

0,0398*** 0,0396*** 0,0542*** 0,0911*** 0,0918*** 0,103***

(0,0103) (0,0103) (0,0208) (0,0130) (0,0130) (0,0275)

Upplever känslomässiga 
problem

0,0284*** 0,0286*** 0,0178 0,0720*** 0,0718*** 0,0137

(0,0105) (0,0105) (0,0199) (0,0135) (0,0135) (0,0268)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

0,00524 0,00509 0,00190 -0,00158 -0,00175 -0,00457

(0,0132) (0,0132) (0,0218) (0,0167) (0,0167) (0,0288)

Inkomst över  
genomsnittet

0,0114 0,0116 -0,0170 0,00813 0,00750 0,00339

(0,0139) (0,0139) (0,0206) (0,0182) (0,0182) (0,0269)

Högsta utbildning  
grundskola

-0,0242* -0,0241* 0,0334 -0,0565*** -0,0566*** -0,0509

(0,0138) (0,0138) (0,0245) (0,0166) (0,0166) (0,0354)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

0,0191* 0,0191* 0,0359** -0,00801 -0,00833 0,0200

(0,0105) (0,0105) (0,0173) (0,0139) (0,0139) (0,0214)

Processer inom vården

Har en fast  
läkarkontakt

-0,0318*** -0,0322*** -0,0205 -0,0507*** -0,0491*** -0,0337

(0,00948) (0,00954) (0,0168) (0,0122) (0,0123) (0,0210)

Annan regelbunden 
vårdkontakt

0,00612 -0,0159

(0,00968) (0,0126)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antal observationer 3 683 3 683 1 208 4 000 4 000 1 363
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Tabell 19. Statistisk tabell för analyserna av förekomsten av god information i mötet med 
vården utifrån patienternas bakgrund och processer inom vården.

Vårdpersonal känner alltid till viktigt informa-
tion om medicinsk historia

Vårdpersonal förklarar alltid  
på ett enkelt sätt

Patienternas bakgrund

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov 

(inklusive annan 
regelbunden 
vårdkontakt)

Övriga 
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov 

(inklusive annan 
regelbunden 
vårdkontakt)

Övriga 
patienter

Demografi

18–34 år 0,0651* 0,0638 -0,0632 -0,0287 -0,0298 0,0348

(0,0390) (0,0389) (0,0446) (0,0369) (0,0369) (0,0392)

50–64 år 0,114*** 0,112*** 0,0766* 0,0335 0,0312 0,0848**

(0,0316) (0,0316) (0,0425) (0,0303) (0,0303) (0,0379)

65+ år 0,235*** 0,235*** 0,181*** 0,115*** 0,114*** 0,253***

(0,0291) (0,0290) (0,0423) (0,0281) (0,0281) (0,0383)

Kvinna -0,0405** -0,0386** 0,00219 0,00559 0,00791 -0,0630**

(0,0158) (0,0159) (0,0295) (0,0155) (0,0155) (0,0263)

Född utanför Sverige 0,0504* 0,0512* 0,0291 -0,0154 -0,0144 0,0190

(0,0281) (0,0280) (0,0454) (0,0266) (0,0266) (0,0410)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

-0,0454** -0,0474*** -0,0798* -0,0590*** -0,0602*** -0,0851*

(0,0183) (0,0183) (0,0484) (0,0178) (0,0178) (0,0450)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

0,0370* 0,0392* 0,0223 0,0394* 0,0414** 0,0549*

(0,0214) (0,0214) (0,0325) (0,0209) (0,0209) (0,0294)

Hälsa begränsar  
vardagen

-0,0648*** -0,0668*** -0,0103 -0,0460*** -0,0476*** 0,0114

(0,0176) (0,0175) (0,0474) (0,0172) (0,0172) (0,0443)

Upplever känslomässiga 
problem

-0,0941*** -0,0934*** -0,110** -0,0789*** -0,0785*** 0,000113

(0,0195) (0,0194) (0,0451) (0,0189) (0,0189) (0,0406)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

0,0154 0,0156 0,0439 0,00529 0,00567 0,0509

(0,0215) (0,0215) (0,0433) (0,0210) (0,0210) (0,0389)

Inkomst över  
genomsnittet

-0,00646 -0,00503 0,00448 0,0157 0,0170 0,0362

(0,0236) (0,0236) (0,0407) (0,0233) (0,0233) (0,0363)

Högsta utbildning  
grundskola

0,0181 0,0192 0,0337 0,00365 0,00432 -0,0817*

(0,0209) (0,0209) (0,0469) (0,0201) (0,0201) (0,0422)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

-0,0249 -0,0244 0,00670 0,0530*** 0,0535*** -0,00432

(0,0189) (0,0189) (0,0331) (0,0185) (0,0185) (0,0296)

Processer inom vården

Har en fast  
läkarkontakt

0,182*** 0,178*** 0,0792*** 0,130*** 0,127*** 0,109***

(0,0154) (0,0154) (0,0303) (0,0153) (0,0154) (0,0274)

Annan regelbunden 
vårdkontakt

0,0422*** 0,0326**

(0,0162) (0,0159)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antal observationer 3 675 3 675 1 132 4 024 4 024 1 360
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Tabell 20. Statistisk tabell för analyserna av delaktighet inom vården utifrån patienternas 
bakgrund och processer inom vården.

Får alltid tillräckligt med tid  
med vårdpersonalen

Involveras alltid i beslut kring  
vård och behandling

Patienternas bakgrund

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov 

(inklusive annan 
regelbunden 
vårdkontakt)

Övriga 
patienter

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov

Patienter med 
vissa kända 
vårdbehov 

(inklusive annan 
regelbunden 
vårdkontakt)

Övriga 
patienter

Demografi

18–34 år 0,0411 0,0388 -0,0655 0,0341 0,0320 -0,0988**

(0,0389) (0,0388) (0,0402) (0,0380) (0,0379) (0,0415)

50–64 år 0,0725** 0,0680** 0,0493 0,0858*** 0,0813*** 0,0248

(0,0318) (0,0318) (0,0389) (0,0311) (0,0310) (0,0409)

65+ år 0,175*** 0,174*** 0,192*** 0,158*** 0,156*** 0,176***

(0,0292) (0,0292) (0,0387) (0,0286) (0,0286) (0,0407)

Kvinna -0,0288* -0,0242 -0,0832*** 0,0384** 0,0427*** -0,0590**

(0,0156) (0,0156) (0,0264) (0,0158) (0,0158) (0,0277)

Född utanför Sverige -0,0337 -0,0306 -0,0399 -0,103*** -0,100*** -0,0317

(0,0272) (0,0271) (0,0415) (0,0270) (0,0270) (0,0431)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

-0,0429** -0,0459** -0,00899 -0,0675*** -0,0699*** -0,0375

(0,0180) (0,0180) (0,0458) (0,0181) (0,0181) 0,0469

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

0,0640*** 0,0679*** 0,139*** 0,0374* 0,0406* 0,0888***

(0,0208) (0,0208) (0,0291) (0,0214) (0,0213) 0,0307

Hälsa begränsar  
vardagen

-0,0768*** -0,0804*** -0,0768* -0,0646*** -0,0681*** -0,0300

(0,0173) (0,0173) (0,0448) (0,0175) (0,0175) 0,0463

Upplever känslomässiga 
problem

-0,0814*** -0,0803*** -0,0464 -0,0849*** -0,0842*** -0,0502

(0,0194) (0,0194) (0,0412) (0,0193) (0,0193) 0,0428

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

-0,00641 -0,00580 0,0312 0,0275 0,0280 -0,00373

(0,0212) (0,0212) (0,0397) (0,0214) (0,0213) 0,0411

Inkomst över  
genomsnittet

-0,0179 -0,0155 0,0144 0,0558** 0,0579** 0,0263

(0,0235) (0,0234) (0,0371) (0,0236) (0,0236) 0,0386

Högsta utbildning  
grundskola

0,0191 0,0210 0,0397 0,0109 0,0117 -0,0369

(0,0204) (0,0203) (0,0429) (0,0208) (0,0207) 0,0447

Högsta utbildning  
eftergymnasial

0,00935 0,0104 0,0129 0,0328* 0,0336* -0,00956

(0,0188) (0,0187) (0,0298) (0,0189) (0,0189) 0,0314

Processer inom vården

Har en fast  
läkarkontakt

0,139*** 0,131*** 0,0938*** 0,146*** 0,139*** 0,124***

(0,0155) (0,0156) (0,0277) (0,0156) (0,0157) 0,0285

Annan regelbunden 
vårdkontakt

0,0697*** 0,0632***

(0,0160) (0,0162)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antal observationer 4 031 4 031 1 341 3 835 3 835 1 229
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Tabell 21. Statistisk tabell för analyserna av förekomsten av hjälp med samordning utifrån 
patienternas bakgrund och processer inom vården.

Får alltid hjälp med att samordna sin vård

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Patienter med vissa kända 
vårdbehov (inklusive annan 
regelbunden vårdkontakt) Övriga patienter

Demografi

18–34 år 0,0211 0,0213 -0,0640

(0,0550) (0,0550) (0,0662)

50–64 år 0,0593 0,0590 0,0420

(0,0444) (0,0445) (0,0645)

65+ år 0,183*** 0,183*** 0,128*

(0,0413) (0,0413) (0,0658)

Kvinna -0,0195 -0,0195 -0,0349

(0,0221) (0,0222) (0,0436)

Född utanför Sverige -0,0216 -0,0212 -0,130**

(0,0369) (0,0370) (0,0652)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

-0,0247 -0,0249 0,0956

(0,0257) (0,0257) (0,0719)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

0,0847*** 0,0848*** 0,157***

(0,0311) (0,0311) (0,0479)

Hälsa begränsar  
vardagen

-0,0219 -0,0221 -0,0142

(0,0247) (0,0247) (0,0677)

Upplever känslomässiga 
problem

-0,0867*** -0,0864*** -0,129**

(0,0268) (0,0268) (0,0614)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

0,0531* 0,0534* -0,00494

(0,0295) (0,0295) (0,0644)

Inkomst över  
genomsnittet

0,0544* 0,0548* 0,0222

(0,0328) (0,0329) (0,0609)

Högsta utbildning  
grundskola

0,0626** 0,0627** -0,0102

(0,0289) (0,0289) (0,0672)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

0,0213 0,0213 -0,00935

(0,0263) (0,0263) (0,0495)

Processer inom vården

Har en fast  
läkarkontakt

0,0532** 0,0525** 0,0630

(0,0237) (0,0238) (0,0459)

Annan regelbunden  
vårdkontakt

0,00315

(0,0227)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja

Antal observationer 1 945 1 945 503
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Tabell 22. Statistisk tabell för analyserna av uppfattningar om sjukvårdens medicinska kvali-
tet utifrån patienternas bakgrund och erfarenheter inom vården och processer inom vården. 

Kvaliteten på medicinsk vård bedöms vara utmärkt eller mycket bra

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Patienter med vissa kända 
vårdbehov (inklusive annan 
regelbunden vårdkontakt) Övriga patienter

Demografi

18–34 år 0,0176 0,0184 -0,0162

(0,0382) (0,0382) (0,0413)

50–64 år 0,00451 0,00290 -0,0241

(0,0320) (0,0320) (0,0395)

65+ år -0,0104 -0,0103 0,00463

(0,0303) (0,0302) (0,0406)

Kvinna 0,0103 0,0117 -0,0166

(0,0154) (0,0155) (0,0265)

Född utanför Sverige -0,0645** -0,0630** -0,0101

(0,0263) (0,0263) (0,0407)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

-0,0768*** -0,0773*** -0,0505

(0,0174) (0,0174) (0,0454)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

0,142*** 0,144*** 0,149***

(0,0209) (0,0209) (0,0280)

Hälsa begränsar  
vardagen

-0,0107 -0,0119 -0,0641

(0,0173) (0,0173) (0,0471)

Upplever känslomässiga 
problem

0,0105 0,0105 0,00739

(0,0201) (0,0201) (0,0409)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

-0,0376* -0,0375* 0,0452

(0,0208) (0,0208) (0,0384)

Inkomst över  
genomsnittet

0,0104 0,0112 0,0832**

(0,0233) (0,0233) (0,0357)

Högsta utbildning  
grundskola

-0,0446** -0,0441** 0,0415

(0,0199) (0,0199) (0,0405)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

-0,0162 -0,0161 0,0251

(0,0189) (0,0189) (0,0293)

Tillgänglighet

Får en tid inom sju dagar 0,0839*** 0,0831*** 0,117***

(0,0213) (0,0213) (0,0415)

Får alltid svar samma dag 
från läkarmottagningen

0,0625*** 0,0618*** 0,0967***

(0,0167) (0,0167) (0,0290)

Har aldrig försökt kontakta 
läkarmottagning med 
fråga

-0,0596** 0,0579** 0,00590

(0,0237) (0,0237) (0,0397)

Mycket eller ganska lätt 
att få vård på kvällar och 
helger

0,0727*** 0,0720*** 0,163***

(0,0217) (0,0217) (0,0361)

Har aldrig behövt vård på 
kvällar eller helger

0,0136 0,0143 0,0735**

(0,0170) (0,0170) (0,0293)

forts.
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Kvaliteten på medicinsk vård bedöms vara utmärkt eller mycket bra

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Patienter med vissa kända 
vårdbehov (inklusive annan 
regelbunden vårdkontakt) Övriga patienter

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt 0,116*** 0,114*** 0,0718***

(0,0159) (0,0160) (0,0278)

Annan regelbunden 
vårdkontakt

0,0226

(0,0159)

Information

Har förekommit att test-
resultat och journaler inte 
är tillgängliga

-0,0522* -0,0527* -0,0241

(0,0305) (0,0305) (0,0618)

Motstridig information  
från olika läkare och vård-
personal har förekommit

-0,0777*** -0,0778*** -0,201***

(0,0214) (0,0214) (0,0395)

Vårdpersonal känner alltid 
till viktig information om 
medicinsk historia

0,0715*** 0,0713*** 0,0315

(0,0183) (0,0183) (0,0335)

Vårdpersonal förklarar 
alltid på ett enkelt sätt

0,0858*** 0,0863*** 0,0875***

(0,0173) (0,0173) (0,0305)

Delaktighet

Får alltid tillräckligt med  
tid med vårdpersonalen

0,0818*** 0,0803*** 0,0551*

(0,0174) (0,0174) (0,0316)

Involveras alltid i beslut 
kring vård och behandling

0,105*** 0,105*** 0,0150

(0,0176) (0,0176) (0,0331)

Samordning

Får alltid hjälp med att 
samordna sin vård

0,0862*** 0,0864*** 0,156***

(0,0210) (0,0210) (0,0425)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja

Antal observationer 3 374 3 374 1 176
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Tabell 23. Statistisk tabell för analyserna av uppfattningar om sjukvårdens övergripande 
kvalitet utifrån patienternas bakgrund och erfarenheter inom vården och processer inom 
vården.

Den övergripande kvaliteten betygssätts vara utmärkt eller mycket bra

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Patienter med vissa kända 
vårdbehov (inklusive annan 
regelbunden vårdkontakt) Övriga patienter

Demografi

18–34 år 0,0405 0,0415 0,0961**

(0,0429) (0,0428) (0,0439)

50–64 år 0,0436 0,0404 0,00262

(0,0358) (0,0358) (0,0425)

65+ år 0,0581* 0,0572* 0,0738*

(0,0338) (0,0337) (0,0426)

Kvinna -0,0796*** -0,0752*** 0,0120

(0,0167) (0,0168) (0,0286)

Född utanför Sverige -0,00980 -0,00745 0,0137

(0,0297) (0,0296) (0,0443)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

-0,0756*** -0,0774*** -0,0827

(0,0195) (0,0195) (0,0505)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

0,0918*** 0,0952*** 0,119***

(0,0218) (0,0218) (0,0311)

Hälsa begränsar  
vardagen

-0,0297 -0,0324* 0,00992

(0,0192) (0,0192) (0,0509)

Upplever känslomässiga 
problem

-0,0506** -0,0500** -0,0102

(0,0222) (0,0222) (0,0442)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

-0,0617*** -0,0623*** 0,0697*

(0,0228) (0,0228) (0,0420)

Inkomst över  
genomsnittet

-0,0270 -0,0257 0,0481

(0,0252) (0,0251) (0,0391)

Högsta utbildning  
grundskola

0,0203 0,0211 -0,0147

(0,0219) (0,0219) (0,0446)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

0,0212 0,0215 0,0345

(0,0205) (0,0205) (0,0316)

Tillgänglighet

Får en tid inom sju dagar 0,0568** 0,0551** 0,0672

(0,0241) (0,0240) (0,0450)

Får alltid svar samma dag 
från läkarmottagningen

0,0348* 0,0347* 0,0343

(0,0185) (0,0185) (0,0319)

Har aldrig försökt kontakta 
läkarmottagning med fråga

-0,0297 -0,0254 -0,0221

(0,0267) (0,0267) (0,0440)

Mycket eller ganska lätt 
att få vård på kvällar och 
helger

0,0668*** 0,0658*** 0,129***

(0,0232) (0,0232) (0,0375)

Har aldrig behövt vård på 
kvällar eller helger

0,0414** 0,0432** 0,0803**

(0,0187) (0,0187) (0,0318)

forts.
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Den övergripande kvaliteten betygssätts vara utmärkt eller mycket bra

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Patienter med vissa kända 
vårdbehov (inklusive annan 
regelbunden vårdkontakt) Övriga patienter

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt 0,0301* 0,0259 0,0591**

(0,0182) (0,0183) (0,0298)

Annan regelbunden 
vårdkontakt

0,0526***

(0,0172)

Information

Har förekommit att test-
resultat och journaler inte 
är tillgängliga

-0,0504 -0,0522 -0,109

(0,0351) (0,0350) (0,0709)

Motstridig information  
från olika läkare och vård-
personal har förekommit

-0,0612** -0,0612** -0,118***

(0,0244) (0,0244) (0,0441)

Vårdpersonal känner alltid 
till viktig information om 
medicinsk historia

0,0136 0,0137 0,0375

(0,0209) (0,0209) (0,0361)

Vårdpersonal förklarar 
alltid på ett enkelt sätt

0,0376* 0,0379* 0,0183

(0,0200) (0,0199) (0,0342)

Delaktighet

Får alltid tillräckligt med  
tid med vårdpersonalen

0,0900*** 0,0877*** 0,0154

(0,0195) (0,0195) (0,0344)

Involveras alltid i beslut 
kring vård och behandling

0,0662*** 0,0647*** 0,0649*

(0,0203) (0,0203) (0,0363)

Samordning

Får alltid hjälp med att 
samordna sin vård

0,0420* 0,0417* 0,0852*

(0,0235) (0,0235) (0,0461)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja

Antal observationer 3 320 3 320 1 162
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Tabell 24. Statistisk tabell för analyserna av betyg om sjukvårdssystemets kvalitet utifrån 
patienternas bakgrund och erfarenheter inom vården och processer inom vården.

Hälso- och sjukvårdssystemet beskrivs på det hela taget fungera bra

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Patienter med vissa kända 
vårdbehov (inklusive annan 
regelbunden vårdkontakt) Övriga patienter

Demografi

18–34 år -0,0884* -0,0873* 0,0457

(0,0461) (0,0460) (0,0443)

50–64 år 0,00391 0,00220 0,00483

(0,0362) (0,0363) (0,0424)

65+ år 0,0315 0,0309 0,0728*

(0,0340) (0,0340) (0,0417)

Kvinna -0,0769*** -0,0745*** -0,0677**

(0,0164) (0,0165) (0,0280)

Född utanför Sverige 0,00143 0,00268 0,0289

(0,0295) (0,0295) (0,0439)

Hälsa

Dålig eller rimlig själv-
skattad hälsa

-0,0501*** -0,0512*** -0,0785

(0,0193) (0,0193) (0,0488)

Utmärkt eller mycket bra 
självskattad hälsa

-0,00520 -0,00330 -0,0268

(0,0212) (0,0212) (0,0314)

Hälsa begränsar  
vardagen

-0,0606*** -0,0622*** -0,00416

(0,0191) (0,0191) (0,0493)

Upplever känslomässiga 
problem

-0,0570** -0,0566** -0,0401

(0,0223) (0,0223) (0,0452)

Socioekonomi

Inkomst under  
genomsnittet

-0,0273 -0,0279 0,0261

(0,0223) (0,0223) (0,0416)

Inkomst över  
genomsnittet

-0,0282 -0,0279 0,00116

(0,0245) (0,0245) (0,0390)

Högsta utbildning  
grundskola

0,0819*** 0,0825*** 0,0477

(0,0212) (0,0212) (0,0435)

Högsta utbildning  
eftergymnasial

-0,00232 -0,00193 0,00224

(0,0202) (0,0202) (0,0310)

Tillgänglighet

Får en tid inom sju dagar 0,0707*** 0,0700*** 0,110**

(0,0246) (0,0246) (0,0481)

Får alltid svar samma dag 
från läkarmottagningen

0,0612*** 0,0611*** -0,0149

(0,0181) (0,0181) (0,0317)

Har aldrig försökt kontakta 
läkarmottagning med fråga

0,0180 0,0204 -0,0412

(0,0261) (0,0261) (0,0431)

Mycket eller ganska lätt 
att få vård på kvällar och 
helger

0,0939*** 0,0933*** 0,124***

(0,0225) (0,0225) (0,0368)

Har aldrig behövt vård på 
kvällar eller helger

0,0862*** 0,0873*** 0,0738**

(0,0179) (0,0179) (0,0315)

forts.
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Hälso- och sjukvårdssystemet beskrivs på det hela taget fungera bra

Patienternas bakgrund
Patienter med vissa  
kända vårdbehov

Patienter med vissa kända 
vårdbehov (inklusive annan 
regelbunden vårdkontakt) Övriga patienter

Processer inom vården

Har en fast läkarkontakt 0,0383** 0,0360** 0,0322

(0,0179) (0,0180) (0,0295)

Annan regelbunden 
vårdkontakt

0,0285*

(0,0169)

Information

Har förekommit att test-
resultat och journaler inte 
är tillgängliga

-0,0281 -0,0286 0,0166

(0,0374) (0,0373) (0,0695)

Motstridig information  
från olika läkare och vård-
personal har förekommit

-0,112*** -0,113*** -0,212***

(0,0257) (0,0258) (0,0496)

Vårdpersonal känner alltid 
till viktig information om 
medicinsk historia

0,0376* 0,0378* 0,0443

(0,0207) (0,0207) (0,0362)

Vårdpersonal förklarar 
alltid på ett enkelt sätt

0,00745 0,00755 0,0704**

(0,0200) (0,0200) (0,0342)

Delaktighet

Får alltid tillräckligt med  
tid med vårdpersonalen

0,0837*** 0,0825*** -0,0121

(0,0195) (0,0195) (0,0343)

Involveras alltid i beslut 
kring vård och behandling

0,0289 0,0281 0,0343

(0,0204) (0,0204) (0,0363)

Samordning

Får alltid hjälp med att 
samordna sin vård

0,0548** 0,0546** 0,124***

(0,0235) (0,0235) (0,0457)

Övriga kontrollvariabler

Regioner Ja Ja Ja

Bortfall  
(vet ej, vägrar svara) Ja Ja Ja

Antal observationer 3 305 3 305 1 158

859



860



861



Möten med mening
En analys av patienters erfarenheter  
av vårdmöten
Patienters upplevelser av kvaliteten på vårdmötet skiljer sig åt 
mellan grupper i Sverige. Vi har fördjupat förståelsen av de 
svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen 
International Health Policy Survey (IHP-enkäten). Vår analys 
visar bland annat att äldre patienter och patienter med bättre 
självskattad hälsa uppfattar vårdens kvalitet som bättre och att 
kvinnor upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med 
män. I rapporten visar vi också att personkontinuitet i vården har 
betydelse för patienternas möjligheter att vara medaktörer i sin 
egen vård.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) uppgift 
är att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp 
och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. 
Vårdanalys har patienternas och brukarnas behov som utgångspunkt 
i sina analyser. Myndigheten ska också verka för att samhällets 
resurser används på bästa sätt för att skapa en så god hälsa och 
patient- och brukarupplevd kvalitet som möjligt. Syftet är att bistå 
vården och omsorgen i att förbättra kvaliteten och effektiviteten 
– förbättringar som ytterst ska komma patienter, brukare och 
medborgare till del.
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