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Sammanfattning

Uppdraget

november fickI 1987 parlamentariskt kommitté,sammansatten
SÄPO-kommittén, i uppdrag verksamheten hos Säkerhets-överatt se

SÄPO.polisen, uppdraget ingick bl.a.I företa översynatt en av
personalkontrollen. Kommittén redovisade sitt uppdrag i den delen i
sitt slutbetänkande SOU 1990:51.

Kommittén ansåg några grundläggande förändringar i detatt mera
förgällande personalkontroll inte påkallade. Huvud-systemet var

linjerna i personalkontrollkungörelsen 1969:446 borde därför be-
hållas. Möjligheterna personalkontroll borde dock utsträckasgöraatt

omfatta kommunalt anställda med hänsyn till kommunernasävenatt
vidgade roll i beredskapsplaneringen. Bl.a. det skälet detav var
nödvändigt reglering fick formen lag. Kommittén före-att en ny av
slog också det skulle bli möjligt företa personalkontroll inteatt att
endast beträffande fick tillgång till hemliga handlingarpersoner som

också till skydd terrorism.utan mot
Kommitténs förslag fick på det hela positivt mottagandeett taget av

remissinstanserna. Det kom dock inte läggas till grund för någonatt
proposition till riksdagen. Sveriges ansökan medlemskap i EGom
har sedermera förändra förutsättningarna för reglering iansetts en

SÄPO-kommitténsenlighet med förslag. Många länder i Västeuropa
tillämpar bygger s.k. security clearance eller, medett system som

svensk säkerhetsklarering. En skillnad skulle bl.a.term, atten vara
placering i skyddsklass, vilket förutsättning för personal-är en
kontroll, inte hänför sig till tjänsten tillutan personen.

Enligt våra direktiv det inte realistiskt i långaär det loppet att
bibehålla för personalkontroll i viktiga hänseendenett system som
skiljer sig från vad allmänt gäller i andra EG-länder. Ett systemsom
med skyddsklassning skulle också bättrestämma överensav personer
med den utveckling inom arbetsrätten på det offentligaägtsom rum
området i Sverige och inneburit utmönstring tjänstebe-som en av
greppet.

En SAPO-kommitténs förslag borde därför enligt direk-översyn av
företastiven med primärt syfte få fram förslag till lagatt ett om
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i linje med vadsäkerhetsklareringpåbyggerpersonalkontroll som
utrednings-övrigt bordeIländer i Västeuropa.i andratillämpassom

effek-kontrollensövervägandenprincipielladebyggaarbetet om
redovi-integritetpersonligaenskildesförskyddet denochtivitet som

förslag.kommitténsisas
kommituppdragutredningenstilläggsdirektiv harGenom att om-

vidsäkerhetsskyddet1981:421förordningenfatta översyn omaven
förTill grundsäkerhetsskyddsförordningen.myndigheterstatliga

frånregeringenframställning tilldel liggeri dennadirektiven en
Överbefälhavaren Rikspolisstyrelsen översynoch ansett ensom

säkerhetsskyddsregleringen börfå klarlagtförbl.a.påkallad att om
Därtillrikets säkerhet.andra intressenomfatta änutsträckas ävenatt

vissavilketutredasbör sättdirektiven detenligtkommer att
säkerhetsskyddsregleringen. Härmedomfattasskallenskilda avsesav

privatiseringochbolagiseringefterenskilda företaghandi första som
betydelseverksamheterdrivakommitverksamhetoffentlig att avav

säkerhet.riketsför
Detsäkerhetsskyddet.delviktigPersonalkontroll utgör aven

därförUtredningen harpersonalkontroll.innefattarbegreppetsenare
Säkerhetsskyddsutredningen.tagit namnet

Hotbilden

sedan denågra få årförbestämdessäkerhetspolitik ännuSveriges av
varitstormaktsblocken ochmellanråddemotsättningar somsom

blockenmellanSkiljelinjenefterkrigstiden.under helaförhärskande
Hotetbefann sig ilandoch vårt gränszonen.Europaraktskar genom

växlat ivisserligendecennierunderhadestorkrig i Europaettom
förrealitet. Riskenpåtagligvarittidenhade hela attintensitet enmen
skyddBehovetkonfliktsådanin iskulle drasSverige stor. avvaren

förhållanden.dessaprägladessäkerhetför rikets av
personalkontrollkungörel-skallförfattningsreglering ersättaEn som

intesjälvfalletsäkerhetsskyddsförordningen böroch styras avsen
måsteMensäkerhetspolitiska läget.fluktuationer i dettillfälliga man

Sovjet-följdblivitförändringardesig fråganställa avensomom
såslut börkrigetsoch det kallasammanbrottmaktens genom-anses

radikaltblivitregleringenför denförutsättningarnagripande att nya
annorlunda.

betydelsegivetvisfallet. Detinte det är attVi är storatt avanser
i vårtdiktaturernaochkrigshotlever underlängreSverige inte att

harföljd häravSomregimer.demokratiskanärområde ersatts enav
ochstarktinformationsinhämtning ökattillmöjligheterna öppenen
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behovet illegal underrättelseverksamhet minskat. Effektenav av
förändringarna torde emellertid visa sig i inriktningen densnarare av
illegala underrättelseverksamheten i omfattningenän denna. Poli-av
tisk, ekonomisk och teknologisk information har blivit priorite-mera
rade mål uppgiften utforskaän den svenska försvarsplanlägg-att
ningen.

Även hotet Sveriges nationella oberoende och territoriellamotom
suveränitet minskat, betyder alltså inte det behovet skyddatt motav
illegal underrättelseverksamhet försvunnit. Ett regelverk med syfte att
förebygga sådana aktiviteter alltjämt nödvändigt.är Till det kommer

vårt samhälle i dag ställs inför andra fenomenatt ägnadeär attsom
rubba landets säkerhet. Här åsyftas framväxten extremaav nya
grupperingar använder våld för främja sina politiska syften.attsom
Det gäller såväl inhemska extremister utländska terrorist-som
organisationer. Konflikter har sin igrund religiösa, etniska ellersom
nationalistiska motsättningar kan hota stabiliteten i samhället vårtoch

Ävendemokratiska statsskick. i fortsättningen bör därför finnas ett
säkerhetsskydd i huvudsak omfattning och kvalitetav samma som
gällande författningar utvidgat gälla skyddävenattanger, mot terro-
rism och till omfatta kommunernaäven och landstingen.att

Ramarna för reglering och vissa terminologiskaen ny
frågor

Vi har undersökt möjligheterna samla bestämmelserna säker-att om
hetsskydd och personalkontroll i lag med tillhörande förordning.en
En given utgångspunkt för undersökningen har varit det förhållandet

personalkontroll del säkerhetsskyddet.utgöratt Enen av gemensam
lagstiftning skulle ägnad tydligare markeraatt personpröv-vara
ningens roll del säkerhetsskyddet.som en av

följerDet direktiven den regleringen personalkon-attav nya om
troll och säkerhetsskydd skall omfatta kommunerna. Enligtannat
SÄPO-kommitténs förslag skulle personalkontroll kunna tillske
förebyggande terrorism. Det naturligt skyldighetär införsattav en
för myndigheter och andra skall omfattas den regleringensom av nya

vidta andra säkerhetsskyddsåtgärderäven i detta syfte.att Det har
slutligen förefallit önskvärt de problem förknippadeärattoss som
med bolagisering och privatisering säkerhetskänslig offentligav
verksamhet får sammanhållen lösning. Våra överväganden haren
därför i förslag till säkerhetsskyddslag med därtillmynnat ut en en
hörande säkerhetsskyddsförordning.
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redan härvill viföljandedetläsningenunderlättaFör uppe-att av
omfattarSäkerhetsskyddetfrågor.terminologiskanågravidhålla oss

sekretesskydd,säkerhetsskyddsförordningennuvarandedenenligt
Vi villkontroll.ochinformationinfiltrationsskydd,tillträdesskydd,

infor-medsäkerhetsskyddsåtgärdernabenämningardessaersätta
utbildningsäkerhetsprövning,tillträdesbegränsning,mationssäkerhet,

kontroll.och
klarläggasyfta tillförslagvårtskall enligtSäkerhetsprövningen att
för riketsbetydelseuppgifteranförtrosskall avsompersonerom

för skyddetviktigasärskiltsysslor mot terro-eller ärsäkerhet som
säkerhetsskyddslagende intressenlojalakanrism mot somantas vara

Prövningensäkerhetssynpunkt.frånpålitligaövrigtoch iskyddaskall
registerkontroll,innefattasituationer ettbetydelsefullaskall i enmera

personalkontroll. Fördagenshuvudsakiförfarande motsvararsom
denfalli flertaletfordrasfå företasskallregisterkontroll att somatt

uttrycksäkerhetsklass,iplaceratshar ettsäkerhetsprövas er-som
skyddsklass.dagenssätter

intressenSkyddsvärda

säkerhetRikets

personalkontrollkungörelsenochSäkerhetsskyddsförordningen an-
övrigtisäkerhetriketsellertotalförsvaretuttrycketbådavänder

ändamåltillharförfattningarna attde intressenbeskrivaför att som
dettatolkningenviduppehållitviharavsnitt 3.1skydda. I avoss

såväl denomfattarsäkerhetrikets yttreslår fastViuttryck. att
territori-oberoende ochnationellaSverigesskydd förtillsäkerheten
Sverigesskydd förtillsäkerheteninredensuveränitetella som

begrepp. Där-Totalförsvaret snävarestatsskick. ärdemokratiska ett
vilketicivila försvaretdetochförsvaretmilitäraförstås detmed

psykolo-ochekonomiskträddningstjänst,befolkningsskydd,ingår
sjukvård.polis ochtotalförsvar såsomövrigtförsvargiskt samt

s.k.formiförekommakansäkerhetriketshotEtt avyttremot
Vitotalförsvaret.hotdetspionage utgörpolitiskt motettutan att

1981frånlagstiftningsärenderedogörelse förmeddetbelyser etten
brottsbalken.§i 19 kap. 5ändringrörande82

berörs.totalförsvarethotadkansäkerhetinre attRikets utanvara
frånförekommakanstatsskickdemokratiskavårtpåAngrepp

makt. Härfrämmandeförbindelse med t.ex.grupperingar avsesutan
ocksåpolitiska maktensig dentillvällaförsök menupprorgenomatt

istatsledningentvångellervåld, hotanvändning motexempelvis av
utformning.politikenspåverkasyfte att
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rikets säkerhet i den bemärkelse i korthetDet är angettssom nu
säkerhetsskyddslagens primärabör skyddsintresse. enlig-Isom vara
direktivmed våra har vi undersökt lagen bör ha till ändamålhet om

skydda vissa andra intressen.ävenatt

Andra allmärma intressen

den föreslagna åstadkommaSyftet med lagen skydd förär att ett
säkerhet och förebygga terrorism. dessarikets Jämte skydds-att

finns det andra vitala samhällsintressen måsteintressen skyddassom
uppgifter underkastade sekretess röjs. Skyddsintressenärmot att som

i detta sammanhangi första hand bör uppmärksammas enligtärsom
omfattas utrikessekretess enligtvår mening de andra kapitletsom av

eller lagens tredje kapitelsekretesslagen 1980:100 sekretessom
till rikets centrala finansmakt, penningpolitikmed hänsyn eller
Även uppgifter omfattasvalutapolitik. sekretess med stödsom av av

främst förebyggafemte kapitlet med hänsyn till intresset elleratt
framstår särskilt betydelsefulla.beivra brott som

i del till uppfattningenVåra överväganden denna har lett deattoss
inte kräver lagform kanbestämmelser behövs in i säker-utan tassom

hetsskyddsförordningen.

Vissa enskilda intressen

i näringslivet kan det fråga viktFör företag yttersta attvara en av
får tillgång uppgifterkonkurrenter inte till produktersom samman-

sättning, produktionsmetoder och liknande. alltmer hårdnandeDen
konkurrensen kunder och marknader har medfört intressetattom av

komma sådana hemligheter har ökat markant. Sådan s.k.överatt
affärsunderrättelseverksamhet sker i första hand anlitandemed av

källor och lagliga metoder illegal affärsunder-öppna ävenmen
enligt vad erfarit ökat i näringslivet. Fråganrättelseverksamhet har

utformasställts säkerhetsskyddslagstiftningen kan så denhar attom
till skydd för företagshemligheter.bidrar bättreett

Vi har inte detta lämpligt. Rent tekniskt skulle det välansett vara
föreskriva skyldighet för näringsidkaremöjligt i lagatt atten upp-

rätthålla säkerhetsskydd för sina företagshemligheter motsvarandeett
det myndigheter skall upprätthålla till skydd för rikets säkerhet.som

svårt vilket incitament betydelseDet emellertid sådanär att se av en
föreskrift skulle medföra för näringsidkare förbättra sitt säker-atten

vad följer hans intressehetsskydd skydda sinautöver eget attsom av
stöd näringslivet lagstiftaren velat tillhanda-hemligheter. Det som

hålla lagen 1990:409 skydd för företagshemligheter fårgenom om
tillräckligt.i det här avseendet anses
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före-löper riskertill företagenockså framförtsharDet attattoss
omfattandegrund denför obehörigaröjstagshemligheter upp-av

underkastade.företagendet allmänna ärgiftsskyldighet gentemot som
tryckfrihetsförordningens bestämmelserpåsärskilt pekatharHär man

försvarsindustrihåll harFrånoffentlighet.handlingarsallmännaom
företagönskvärtsekretesskyddbättre närpåpekats är ett utanatt ett -

fålåter myndighet delupphandlingssituation föreliggeratt avenen -
tillverkning och försälj-förhandlingarunderföretagshemligheter om

utvecklat.företagetproduktning somenav
sekretesslagenvårt uppdragingått i övervägahar inteDet att om

vital be-uppgiftergarantier förtillräckliga ärerbjuder att som av
tillskyldiga lämnadeochför företagen ärtydelse att en myn-som

ske,omfattning bordei denunderkastade sekretessblirdighet som
sekretessbeläggatillräckliga möjligheterlagenhellerinte attgerom

Vad viförhandlingsskedenunder sådana nänmts.uppgifter som nyss
för myndigheternabestämmelserundersökthar ärdäremot somom

uppgifterhemligahanteringen är sär-på självasikte avsomtar av
funktion. Någrafylla någonföretagen skulleförbetydelseskild

otillbörligtröjas påkommithemliga uppgifterexempel ettattatt
inteinte fått. Vi harhar vi docki hanteringenföljd bristertillsätt av

ändamålsbestämmelse,utvidgning lagensnågonföreslåvelat menav
i förordningenför regeringenmöjlighetenhärpekarvi även att

uppgifter iföretagshemligahanterarmyndigheterföreskriva att som
säkerhets-skall iakttasärskilt känsligomfattning eller naturstor av

Viskydd för uppgifterna.bestämmelser tillskyddsförordningens
myndigheter och kommunerockså vikten ärframhåller att upp-av

omsorgsfull hanteringintressepå företagensmärksamma avav en
uppgifterna.

gällalagenvilka skall denFör nya

förvaltningarMyndigheter och

kyrk-landstingen. Deochför kommunernaskall gällaLagen staten,
låtanågot behovundantagits, eftersomharkommunernaliga attav

finnas.regleringen inte tordeomfattasderr. av
intepåkallad baraframhålls reglering i lagdirektivvåra ärI att en

ocksåregleringen skall omfatta kommunernaskäletdet utanattav
gällerbestämmelserna. Detomfattasvissa enskilda bördärför att av

säkerhetskänslig verksamhetupphandling bedriverefterföretag som
upphandlingsigdetockså enskilda rörutan att omorgan sommer.

Elbered-Svenskexempelverksamhet. Somsådan nämnsbedriver
Vattenfall fått demed bolagiseringeni samband övertaskap, avsom
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beredskapsresurserna vid Vattenfallsbranschinriktade beredskapssek-
Telia där sekretessbelagda uppgiftertion, och AB, total-rörsom

förekommerförsvaret rikets säkerhet i övrigt ieller utsträck-stor
ning.

varit överlåtelseBolagisering har ibland offent-ett steg mot av en
till privata intressenter.ligt driven verksamhet Det gäller inte minst

Ävenverksamhet. verksamhet säkerhetskänsligkommunal om av
privatiseringsvågofta undantagits i den gått fram denatur som

alltid varit fallet.åren har detta inte De spörsmålsenaste som upp-
gälla såväl statligi direktiven torde kommunalmärksammas som

verksamhet.

Offentliga företag

skall bli direkt tillämplig på offentligtVi lagen de ägdaattanser
skall alltså uppgift för ledningen i sådantföretagen. Det ettvara en

vilka åtgärder behöver vidtasföretag själv föravgöraatt attsom
i företaget skall föreskriven nivå.säkerhetsskyddet Demotsvara

också underkastade flertaletoffentliga företagen bör bestämmel-vara
rådsäkerhetsskyddsförordningen. De allmänna rörande säker-iser

hetsskyddet tillsynsmyndigheterna kommer meddela bör gällaattsom
för säkerhetsskyddet i offentligaför dem. övergripande deEtt ansvar

såvitt gäller statliga företag vila på deföretagen bör dock statliga
regeringen och på berörd kom-myndigheter bestämmersom annars

framgå följande viSom kommer det detatt av anser varamun. en
placering i säkerhetsklassmyndighetsuppgift besluta ochatt attom

uppgiftenregisterkontroll. Den skall fullgörasbestämma om av
landstinget för offentligamyndigheten eller kommunen eller de före-

tagen.
Vår genomgång verksamheter berörs spörsmålen kringsom avav

säkerhetsskydd efter bolagisering ocheller privatisering offentligav
uppfattningen börverksamhet har klar drasgränsgett attoss en

mellanå företag det allmänna ellersidan haräger ettsom annarsena
bestämmande inflytande och å andra sidan privatägdarättsligt över
Vi har tagit den beslutade ändringen kap. 9 § sekre-företag. 1av

förebild det gällt det allmännatesslagen skallnär avgöra närattsom
rättsligt bestämmande inflytande företaget.ha överettanses

företagEnskilda

tillämplig på andra företagbör alltså inte bli direkt deLagen än
Beträffande enskilda företagägda företagen. bör utgångs-offentligt

gäller för företag först efteri stället lagen detpunkten att ett attvara
med företrädare försäkerhetsskyddsavtal det all-det ingått ett en
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företagsäkerhetsskyddet hosför regleringteknikenDenmänna. av
såvitt vistatlig upphandling och harsedan länge vidhar använts

uppgift för denväl. börhuvudsak fungerat Detfinna ikunnat vara en
träffatlandstingeller detmyndighet, den kommunstatliga av-som
säkerhets-och tillsynregisterkontrollför överutövatalet att svara

i företaget.skyddet
föreligger, torde det i dag inteupphandlingssituation inteNär en

enskilt företaggrund för krävarättsligfinnas någon att ett somav
för riketstotalförsvaret ellerbetydelse föruppgifterfullgör annarsav

Med tanke påsäkerhetsskydd.upprätthålladet skallsäkerhet ettatt
den situationenberörda kanväsentliga intressende är synassom

föreslå tvingandedärförVi harotillfredsställande. övervägt att en
1976:295,näringsidkarlagenden s.k.efterlagstiftning mönster av

totalförsvars-enskilda företag ifrånmedverkan bl.a.säkrarsom
planeringen.

ändamåls-detkommit till slutsatsenemellertid ärVi har att mer
fall blir be-i dessatillämpning på företagenenligt lagens ävenom

dåträffats. Skyddet kanharsäkerhetsskyddsavtalroende ettattav
fallet.enskildaförutsättningarna i detmed beaktandebestämmas av

nåslösningar kantillfredsställandeuppfattningVår är att genom
sinaframförai förhandlingarmöjlighetFår företagenavtal. att syn-

definns det anledningskall anordnas,skyddetpå hurpunkter atttro
dengrundaröverenskommelse. Vitillmedverkabereddaär att en
slaghaft företag detvi har medpå de kontakteruppfattningen av

finnshar vid handen detkontakterDessa gett att enavses nu.som
säkerhetsskydd.fullgottsamhällets behovvillighet ettaccepteraatt av

därför inte införaslagstiftning börtvingandeNågon nu.
i för-skall företräda det allmännasärskild frågaEn är somvem

Vi det sambandslaget.det här närahandlingar att somanserav
säkerhetsskydd detberedskapsplanering och görföreligger mellan

tillsäkerhetsskyddsavtal kommerförlägganaturligt attansvaretatt
funktionsansvarigamyndigheterdemed företagen ärstånd som

framgår det1993:242. Somberedskapsförordningenenligt av
ochför registerkontrollmyndigheter ocksåföljande bör dessa svara

till företagen.i förhållandetillsynsansvarha ett
ocksåbindas reglerföretagen skallutsträckningvilkenI mot-av

framgåsäkerhetsskyddsförordningen börifinnssvarande dem som
tillsynsmyndigheternasbeaktaskyldighetliksom derasavtalet attav

smidigare anpassningmöjliggörsådan ordningråd. Enallmänna en
skulle följatill behovetföretagetsäkerhetsskyddet hos än som avav

bundenhet.direkten
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förebyggasVad skall

informationsförlusterochBrott

spioneri och andra brottsyfte förebyggaSäkerhetsskyddets är motatt
med hänsyn tillomfattas sekretessUppgiftersäkerhet.rikets som av

oakt-inte obehörigen ellerskyddas så desäkerhet skallrikets att av
innebärBrottslig verksamheteller förstörs.röjs, ändrassamhet som

politiska syften terrorismtvång förvåld, hot elleranvändning av
beröra riketsverksamheten inte kanförebyggas sägasskall även om

säkerhet.

Säkerhetsskyddsåtgärder

i fråga de säker-föreslås integenomgripande förändringarNågra om
bliroch andra på vilka lagenmyndigheterhetsskyddsåtgärder som

terminologiska förändringarSyftet med deföreta.tillämplig skall
modernare begrepps-delvis åstadkommaföreslårvi är att ensom
annorlundamarkera någotdelvis också synsätt.ettattapparat men

detta till uttryckinformationssäkerheten kommerSåvitt gäller
automatiskuppgifter vidför hemligaskyddbehovetatt avgenom

dessai förgrunden. Förtelekommunikation skjutsochdatabehandling
automatiskvanligainternationelltvi denföreteelser använder termen

bestämmelse i lagenföreslårinformationsbehandling. Vi somen
informationsbehandling skall beaktasautomatiskskyddet vidsäger att

föreslåsVidareinformationssäkerheten.särskilt vid utformning attav
till deninformationsskyddet överförsbestämmelsernågra viktiga om

föreskrifter tillsyns-säkerhetsskyddsförordningen från de somnya
har meddelat.myndigheterna

förordningen ochilagen och anslutande reglerBestämmelsen i
bl.a.tillträdesbegränsningrådmyndigheternas allmänna är ägna-om

bedömafrån myndigheterna harplattform vilkendende attatt ange
samhällsviktigalagenmed stöd 1990:217behovet att omavav

ellerbyggnaderskyddslagen förklara vissaanläggningar m.m.
för skyddsobjekt.anläggningar

säkerhets-gällandeinfiltrationsskydd i denvi bytt ordetNär ut
tydligareförsäkerhetsprövning, detskyddsförordningen är attmot

säker-de anlitar iförarbetsgivarnasmarkera att personer somansvar
Vifrån säkerhetssynpunkt.pålitligahetskänslig verksamhet är an-

SÄPO-kommitténs personal-uttalandentillhärknyter attom
registerkontrollen, baraförslagmed vårt utgörkontrollen, eller ett

pålitlighet arbets-samlade bedömningi denled persons somav en
verksamheti enskildanlitassåvittgivaren eller avser personer som-
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återkommer vi i detTill bl.a. dettamyndighet har göra.atten-
följande.

måste densäkerhetsskydd behövsanordna detkunnaFör att som
naturligen i normalfallet företabestämmelserfölja lagenshar attsom

i verksamhetenför klarlägga vilka uppgiftersäkerhezsanalys atten
vilkatill rikets säkerhet ochhemliga med hänsynskall hållassom

rikets säkerhetsäkerhetsskydd hänsyn tillkräveranläggningar avsom
skyldighetbestämmelseterrorism. Enför skyddeteller attmot om

tagits in ii lagen harhör inte hemmasäkerhetsanalysföreta men
förordning.tillförslaget

för tillfreds-skall nå tillsäkerhetsskyddetnivåVilken att ansesupp
före-lageni precisa ordalag. Ikan knappastställande anges mera

skall finnas detgälleri verksamhet där lagenendastskrivs därför att
verksamhetensmed hänsyn tillbehövssäkerhetsskydd art, om-som

krävs kommeromständigheter. standardövriga Denfattning och som
råd. Förtillsynsmyndigheternasförordningen ochikunna avläsasatt

säkerhetsskyddsavtal.ipreciseras kravenenskilda företag

Registerkontroll

säkerhetsklarering

vår utred-uppgift fördet primärinledningenframgåttSom är enav
personalkontrollförslag till lag när-framning lägga ettatt somom

vanlig isäkerhetsklareringförtill det äranknyter system sommare
sammanfattas påkanöverväganden i den delenVåraVästeuropa.

följande sätt.
frånenligt direktivensäkerhetsklarering skiljer sigförEtt system

flera hänseenden. Enpersonalkontroll iförsvenskadet systemet
sig tillskyddsklassplaceringen hänförskillnad sägs att personenvara

i regelklareringenVidare beslutastill tjänsten.och inte ett organav
klare-säkerhetsområdet. negativtEttinomsärskild kompetensmed

till obe-enskildeöverklagas denmånga fallringsbeslut kan i ettav
förenklingmed vissklarering skullemedSystemetroende enorgan.

auktorisationsförfarande, därslagskaraktäriseraskunna ettsom
auktorise-på behörigtendast får anställaanställningsmyndigheten sätt

säkerhetskänsliga uppgifter.förrade personer
personprövningordning fördenVi har orienterat somomoss
Nordamerika. deoch Avländer irad Västeuropaförekommer i en

skillnaderföreter betydandeframgårvi gjortiakttagelser att systemen
länder ifleratill det svenska,förhållande äroch isinsemellan att

några strävandenochsinafärd med översyn attattsystemaven
klare-viktig likhet iförekommer. Eninteregleringenharmonisera
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finns emellertid;ringssystemen de bygger alla klassningen av
säkerhetskänslig information i fyra kategorier, top secret, secret,
Confidential och restricted. Kriterierna för klassningen itorde huvud-
sak någon dokumentation dessaöverensstämma men gemensam av

finnas.kriterier förefaller inte Den likhet finns i för-systemensom
klaras NATO-tillhörigheten och behovet på smidigt sättatt ettav av

klarera personal skall tjänstgöra i andrakunna länder detänsom
egna.

Vi har inte någonstans funnit exempel på säkerhets-att personer
fästsklarerats avseende vid de sysslor vederbörande skulleutan att

anförtrotts. hellerutföra eller hade Inte har vi träffat på något system
vilket uppgiften besluta klarering fulltenligt sammanförtsatt utom

till myndighet. Det normala i stället den myndighetär atten som
i ellerskall anlita den kontrolleras, anställning verksam-som annan

skyddsklassad, har ställning till vilkenhet betydelseär att tasom
skall tillmätas eventuellt utfall vid kontrollen. all-Det iärettsom

mänhet också så den byter anställning blir föremål föratt som ny
kontroll.

Våra slutsatser i systemfrågan har blivit grunddragen i detatt
för personalkontroll vi har i Sverige bör bibehållas,system attsom

del viktiga ändringar i emellertid påkallade och detärsystemet atten
förslag till reglering registerkontrollen vi lägger fram välärav som

fungera smidigt i det internationellaägnat umgänget.att

förFörutsättningar registerkontroll

Med registerkontroll förstås begäran utlämnande uppgifteren om av
polisregister. Liksom vid enligtpersonalkontroll dagens systemur

skall särskild personutredning företas i fall.vissaen
enda grund för personalkontroll finns iDen dagens svenskasom

skall hantera uppgifter hemligaär ärsystem att en person som av
hänsyn till rikets säkerhet. Detta bör framdeles huvud-denäven vara
sakliga grunden för kontroll. För registerkontroll skall få görasatt
bör krävas den gäller innehardet eller skall tillträdaatt person en an-
ställning där han får tillgång till sådana uppgifter. Med anställning
jämställs i lagen uppdrag och deltagande verksamhetpå isättannat

har placerats i säkerhetsklass. Säkerhetsklasserna skall tresom vara
till antalet och i huvudsak de skyddsklasser finns imotsvara som
dag. Vi föreslår dock delvis definition villkoren för place-en ny av
ring i den lägsta skyddsklassen i syfte minska antalet kontroller iatt
denna. För främja internationellt samarbete bör registerkontroll iatt
vissa fall kunna på begäran medgöras även stat mot-av en annan
svarande lagstiftning.
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företas för förebyggaockså kunnaRegisterkontroll bör att terro-
SÄPO-kommittén alltså möjlighetvill vimed öppnalikhetrism. I att

inte fåvisserligen beräknasregisterkontrollföreta personer somav
skall fullgöra sysslor i verk-uppgifterhemligatillgång till men som

för terroristangrepp. Detta börsärskilt känsligasamheter är varasom
Någon placering i säkerhetsklassför kontrollen.särskild grund aven

påkallad.verksamhet intei anställning elleranlitas ärden annansom
möjligheternarestriktiv avgränsningåstadkommaFör attatt aven

uppställs i lagen kravpå grundregisterkontroll denna sär-göra
vilkabemyndigande besluta påfåRegeringen börskilda skäl. att om-

säkerhetsskydds-förslaget tillfå förekomma. Iskallråden kontroll
vidgrund skall kunna skekontroll på dennaförordning attanges

anläggningar med stödellerbyggnaderoch vidflygplatser avsom
skallskyddsobjekt. Myndigheterförklaratsharskyddslagen somsom

kontrollmöjlig-restriktiv påbestämmelsen åläggstillämpa synen
heten.

för enskildeSkydd den

till hansuppgifter honomutlämnandeenskilde kandenFör omav
Viintegriteten.intrång i den personligaupplevasarbetsgivare ettsom

förfarandetkringgärdamöjligheternadärför särskilthar övervägt att
för integritets-riskernaägnade minimerareglermed är attsom

följande.innebärVåra förslagintrång.

tillsitt samtyckeskall alltid lämnakontrollerasskallDen som
kontrollen.

denintresset hospersonalkontrollkungörelsen skallenligtRedan
lämnasuppgifter skallfå vilkakontrolleras utvetaatt somsom av

sekretessintresset. Dettaavvägningvikt vidtillmätas motstor en
detbestämmelse åläggerytterligaremarkeras organsomgenom en

polisregister iuppgifter frånutlämnandebeslutar attavomsom
kommunikation.underlåtafrågansärskild ordning pröva attom

kommituppgiftbestämmelseinnehållerLagen att en somomen
personutredning får lämnassärskildregisterkontroll ellerfram vid ut

förha betydelseden kansäkerhetsprövning endastför antasom
säkerhetssynpunkt.pålitlighet frånkontrolleradesdenprövningen av

utläm-användningförbjuderregel uppställssärskildEn4. avsom
säkerhetsprövningförändamål denföruppgifter ännade annat som

registerkontrollen.föranlett
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Vi förordar beslut utlämnande uppgifter vid register-att om av
fattas frånkontroll polisväsendet fristående nämnd med dom-av en

SÄPO-kommitténsstolsliknande sammansättning enligt förslag men
framhåller frågan sådan förändring bör iprövasatt ett annatom en
sammanhang.

möjlighet förNågon den kontrolleras överklaga beslutatt ettsom
utlämnande har vi inte velat föreslå, inte heller införandeom av en

ordning med god för den kontrollerade eller underställnings-ettman
Åtgärdernaförfarande vid domstol. skulle endast skenbart förbättra

rättssäkerheten och den enskildes integritetsskydd.

fåruppgifterVilka lämnas ut

omfattning blirRegisterkontrollens i fortsättningen hittills olikasom
beroende hur betydelsefull anställningen eller den därmed jäm-

frågaställda verksamheten I de bägge högsta klasserna,är. om som
vi för enkelhetens skull betecknar säkerhetsklass 1 och skall lik-

för närvarande varje uppgift den kontrollerade finnssom om som
tillgänglig i polisregister få lämnas Om det oundgängligenärut.
nödvändigt, får motsvarande uppgifter lämnas också beträffandeut

SÄPO-Vårtmake eller sambo. förslag här medöverensstämmer
kommitténs.

Beträffande säkerhetsklass 3 begränsas registerslagningen till att
omfatta det och belastningsregister förs hos Rikspolis-person- som

SÄPO-registret.styrelsen och Någon uppdelning denna säker-av
hetsklass motsvarande den uppdelning skyddsklass i2 2A och 2Bav

SÄPO-kommittén föreslog skall inte förekomma. Kommitténsom
SÄPO-registretville undanta vid kontroll i skyddsklass Kommit-

téns förslag i den delen föranledde erinringar vid remissbehandlingen
och bör enligt våra direktiv inte genomföras.Vid iregisterkontroll

SÄPO-säkerhetsklass 3 skall därför uppgifter få lämnas frånävenut
registret.

registerkontrollDen skall få till förebyggandegöras terro-som av
rism behöver inte bli lika omfattande det gäller säker-närsom
hetsklassade anställningar och verksamheter. uppgifterUtöver i
SÄPO-registret bör endast uppgifter dom eller misstankeom om
brott i och belastningsregistret få lämnas beträffande vissautperson-
brott, i första hand sådana tyder på våldsbenägenhet hos densom en
dömde eller misstänkte.

Om det finns synnerliga skäl, bör andra uppgifteräven än som
få lämnas vid registerkontroll. Prövningen bör görassagts utnu av

regeringen till vilken det utlämnande alltså får hänskjutaorganet
ärendet uppgiften bedöms nödvändig för säkerhetsprövningen.om
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icke relevantautlämnande bedömerdetUppgifter organet somsom
inte lämnas Ennaturligtvissäkerhetsprövningen skallför ut.

i Uppgifterpraktiken redan dag.företas irelevansprövning som
inte Sombrott lämnasaktualitet eller smärreförlorat ut.avser

för skyddet denviss betydelsevi detförutnämnts avvara avanser
skrivs in i lagen.relevanskravetenskilde att

Kontrollberättigade

myndig-i dagenspersonalkontroll tillkommerföretaRätt systematt
intagen iförteckningenligtenskilda ärvissaochheter somorgan en

kretsenfastställametodenpersonalkontrollkungörelsen. Den att av
skillnadbetydelsefullförslag. Enbibehålls i vårtkontrollberättigade

företasregisterkontroll skall kunnai dagjämfört med läget är att
förutsätterlandsting. Viochi kommuneranställdabeträffandeäven

förteckningen.förslandstingochkommuneratt upp
myndig-framhållitstidigareRegisterkontroll bör enanses varasom

registerkontroll densäkerhetsklass ochiPlaceringhetsuppgift. av
verksamhet skalljämställddärmedanställning ellerianlitassom

inteeller landstingkommunermyndigheter,statligaföretasdärför av
verksamheteni denanlitasbeträffande utanbara egnapersoner som

tillämplig.blirpå vilka lagenanställda i företagockså i fråga om
myndighetsuppgift bör dock interegisterkontrollPrincipen äratt en

myndighetmedfördeordningEnundantag. attutan ensomvara
Sveriges Radiohosmedarbetarevaletinflytandehaskulle överett av

medföra tvivelägnadskulleTelevisionSverigeseller att omvara
därför självaföretag böroberoende.och Dessaintegritetföretagens

registerkontroll.säkerhetsklass ochiplaceringfå besluta om
placering i säker-företaförutsätts delegeraRegeringen rätten att

tilli dagmotsvarandeharde myndigheter rätthetsklass till samtsom
2säkerhetsklassernagällerBemyndigandetoch landsting.kommuner

beslutasalltid skallsäkerhetsklass lplacering imedanoch 3 av
säker-placering ibeslutatilldelatsregeringen. Den rätt att omsom

registerkontroll.får bestämmahetsklass om

värnpliktigaKontroll av

skeförslag kunnaenligt vårtsäkerhetsklass skallPlacering i an-av
deltagandeframgått jämställasskallanställningMedställningar. som

uppgifterhemligafår delgällerden detverksamhet däri avannan
denna bestäm-Med stödsäkerhet.för riketsbetydelseär avavsom

krigsplace-skallvärnpliktigaregisterkontrollmelse kan göras somav
befattningar.säkerhetskänsligairas
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SÄPO-kommittén föreslog personalkontroll skulle kunna omfattaatt
värnpliktiga fredstid anförtrossådana i elleräven som vapen annan

materiel förmilitär kan användas brott. I likhet med kommitténsom
finnsvi det starkt intresse från samhällets sida före-att ett attanser

våldsbenägnabygga dokumenterat får tillgång tillatt personer vapen
kan utnyttjas för allvarliga brott eller får utbildning kansom en som

för liknande syften.användas Det emellertid så det också påär att
andra samhällsområden finns liknande intressen förhindraatt attav

får arbetsuppgifter de inte borde anförtros på grundsompersoner av
SÄPO-kommitténhandlingar.risken för brottsliga Till skillnad från

allmänna intressevi detta förhindra brott inteatt attanser mera av
inom förskall lösas det särskilda kontrollförfaranderamen som

registerkontrollen Detta bör för syftet skyddautgör. attreserveras
intressen betydelse för rikets säkerhet föroch intressetärsom av av

förebygga terrorism.att
Enligt polisregisterkungörelsen föreligger1969:38 möjligheter för

bl.a. arbetsgivare inom kriminalvård och sjukvård få uppgifteratt
från polisregister beträffande den anställningsöker inom dessasom
områden. Dessa uppgifter lämnas i form utdrag ochav ur person-
belastningsregistret. Försvarsmakten har möjlighet få sådanaatt
utdrag beträffande den vidsöker anställning FN-förband. Viettsom

det finns goda skäl tillgodose önskemålen ökadeatt attanser om
möjligheter få registeruppgifter sådana totalförsvarpliktigaatt om

skrivs in för värnplikt enligt den lag totalförsvarspliktsom om som
antagits riksdagen. Vi föreslår därför ändring i polisregister-av en

det möjligt förkungörelsen Försvarsmakten få utdraggör attsom
med sådana uppgifter Rikspolisstyrelsens polisregister. Utdragenur
behöver dock inte fullständiga för behovet skall tillgodoses.attvara
Endast sådana uppgifter bör lämnas kan lämnas vidut utsom
registerkontroll till förebyggande terrorism.av

Tillsyn m.m.

Kontroll skall ske de lagen kommer gälla för upprätt-att attav som
håller tillfredsställande säkerhetsskydd. Såvitt gäller denett egna
verksamheten ligger kontrollskyldigheten i första hand myndig-
heterna, kommunerna, landstingen och företagen själva. När det
gäller offentliga företag har kommuner och landsting utövaatt en
övergripande tillsyn sina företag. Motsvarande skyldighetöver har
för företag statliga myndighetandra den regeringen bestämmer.som
Vid upphandling föranleder säkerhetsskyddsavtal ingåsattsom an-
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eller landstinget kon-myndigheten, kommunenkommer det att
avtalet följs.trollera att

Säkerhetspolisen skall i fortsättningenochFörsvarsmakten som
myndigheterna med denuppgift tillsynhittills ha till utöva överatt

i Tillsynsmyn-uppgifterna mellan sig gäller dag.fördelning somav
Säkerhetspolisen. För-landsting blir Närför ochdighet kommuner

företag förföretar kontroll hosSäkerhetspolisensvarsmakten eller
kontrollskyldigheteller landsting harkommunervilka myndigheter,

iföregående stycke skall kontrollenienligt vad utövassagtssom
samråd med dessa.

Författningsregleringen

hänförts bestämmelser kräverhand delagen i förstaTill har som
tillämpningsområdesyfte ochregleringenslagform, dvs. regler om

återfinns i be-registerkontroll. lagenför Därutöverformernasamt
reglersäkerhetsskyddsåtgärder och allmännastämmelser somom

bemyndigasRegeringentillsynskall gälla för skyddet samt om m.m.
registerkontroll till före-framgått bestämmaredan har att omsom

föreligger, beslutasynnerliga skälterrorism ochbyggande att, omav
registerkontroll vaduppgifter vidutlämnande utöver somavom

före-meddela defår regeringen närmareföljer lagen. Därutöverav
tillämpning.för lagensskrifter behövssom

bestämmelser i betydandehänförtsTill förordningen har ut-som
säkerhetsskyddsför-i dag finns ireglersträckning motsvarar som

också vissa före-personalkontrollkungörelsen. Menordningen eller
och Rikspolisstyrelsen harFörsvarsmaktenskrifter meddelats avsom

dengäller sådana regler rörandein Dettagits i förordningen. närma-
generellbör hasäkerhetsskyddetutformningen m.m. somre av

landsting.ochtillämpas kommunergiltighet alltså böroch även av
bestäm-myndighet meddelaRegeringen också få uppdrabör att

intefrämst förnödvändigtmelser tillämpning. Dettalagens är attom
fast-sådana uppgifterregeringen befatta sig medskall behöva som

andraregisterkontroll ellerför begäranställande blanketter omav
ärendehandläggningenuppgifter administrativ rörnaturrent somav

vid registerkontroll.
ochde grundläggandeVad återstå reglera sedankan att annarssom

förordningeni lagen ochtagits inbetydelsefulla bestämmelsernamest
utformningen säkerhets-detaljer ii huvudsak frågor rörär avsom

lösningmånga gångerkanskyddet. I sådana frågor än varamer en
finnssäkerhetsskydd. Dettillfredsställandeförmöjlig uppnåatt ett en

detaljerade och anvisarbli onödigtföreskrifter kanbindanderisk att
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i enskilda fallet inte den rationellalösning det ochär mestsomen
kostnadseffektiva. Andra bestämmelser myndigheterna meddelarsom

allmänna råd.bör därför ha karaktären av

Kostnader

säkerhetsskyddslagstiftningenVåra förslag innebär kommeratt att
och landsting. merkostnadergälla för kommuner De kanäven som

till följddrabba kommunerna och landstingen detta emellertidärav
registerkontrollendast såvitt gäller bestämmelserna konse-om en

Övrigaförslag. åligganden följer i princip redankvens våraav av
i civilt försvar träder i julibestämmelserna lagen kraft den 1om som

1995.
i lagstiftningen registerkontroll till förebyggandeEn nyhet är av

svårt förutsäga vilken omfattning sådana kon-terrorism. Det är att
få. framgått präglas våra förslagtroller kommer Som i denna delatt

vårarestriktivitet. del förslag i Övrigt ägnade minskaEn attav av
Ökningenkontroller. antalet kontroller kan därförantalet samman-av

bli relativt begränsad.taget antas
denVi bedömningen de samlade merkostnaderna förgör att nya

bli marginell omfattning. den slut-regleringen kommer Tillatt av
medförantalet bindande regler.bidrar minskningen Det attsatsen av

regleringen i utsträckning dagens målen förden större ännya anger
säkerhetsskyddet och i mindre utsträckning föreskriver i detalj meto-

mål. Myndigheter, kommuner, landsting ochderna för nå dettaatt
säkerhetsskyddföretag får därmed ökat sittett utrymme att arrangera

kostnadseffektivtpå sätt.ett
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örfattningsförslagF

Förslag till

Säkerhetsskyddslag

Härigenom föreskrivs följande.

syfteLagens

1 § denna lag bestämmelserI säkerhetsskydd.ges om

§2 Med säkerhetsskydd avses
skydd spioneri, sabotage och andra brott kan hotamot som

rikets säkerhet,
skydd2. i andra fall uppgifter omfattas sekretess enligtav som av

sekretesslagen 1980: 100 och rikets säkerhet, ochrörsom
skydd brott innebär användning våld, hot eller tvångmot som av

för politiska syften terrorism, brotten inteäven hotar riketsom
säkerhet. Med våld sådant våld innebär allvarligävenavses som
förstörelse egendom.av

3 § Säkerhetsskyddet skall förebygga att
uppgifter omfattas sekretess och rikets säkerhetrörsom av som

obehörigen eller oaktsamhet röjs, ändras eller förstörs informa-av
tionssäkerhet,

obehöriga2. får tillträde till platser där de kan få tillgång till upp-
gifter i eller1 där verksamhet har betydelse för riketssom avses som
säkerhet bedrivs tillträdesbegränsning,

inte pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar iärpersoner som
verksamhet har betydelse för rikets säkerhet säkerhetspröv-som
ning.

Säkerhetsskyddet enligt första stycket skall utformas så ävenatt
behovet skydd terrorism tillgodoses.motav

Vilka lagen gäller för

4 § gäller förLagen
kommunerna och landstingen,staten,
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stiftelserochföreningarhandelsbolag, staten,aktiebolag,2. som
inflytandebestämmanderättsligtharlandstingellerkommuner ett

ochöver,
säkerhetsskyddsavtal medslutitharandra företag staten, ensom

landsting.ellerkommun ett
endastgällerriksdagenundermyndigheternaochriksdagenFör

10-25 §§.registerkontroll ibestämmelserna om

3 ingåsi 4 §säkerhetsskyddsavtal5 § Ett avsessom
skall hållasuppgifterförekommerdetupphandling därvid som

ochsäkerhet,till riketsmed hänsynhemliga
verksamhetbedrivaskallfallnågotiföretag2. annatnär avett

säkerhet.riketsförbetydelse

nivåSäkerhetsskyddets

finnassäkerhetsskydddetskallgällerdär lagenverksamhet§6 I
ochomfattningverksamhetenstillmed hänsynbehövs art,som

omständigheter.övriga
enskildasbeaktande rättmedutformasskallSäkerhetsskyddet av

handlingar.allmännadeltryckfrihetsförordningenenligt att ta av

Informationssäkerhet

behovetskallinformationssäkerhetenutformningen§ Vid7 avav
särskilt.beaktasinformationsbehandlingautomatiskskydd vid

Tillträdesbegränsning

in-obefogadesåutformasskallTillträdesbegränsningar att8 §
sig fritt.enskildes rörai den rättinteskränkningar attgörs

ifinnsskyddsobjekttilltillträdeförbudBestämmelser motom
anläggningarsamhällsviktigaskydd för1990:217lagen m.m.om

Säkerhetsprövning

anställning elleriskall innanSäkerhetsprövning§ göras9 personen
säker-för riketsbetydelseuppgifterföranlitasverksamhet avannan

terrorism.skyddetviktiga försärskiltsysslorför är mothet eller som
kanklarläggasyfta tillskall antasPrövningen varaatt personenom

pålitligövrigtilag ochi dennaskyddasintressendelojal mot som
register-omfattaskallSäkerhetsprövningensäkerhetssynpunkt.från

§§.i 12-15förutsättningardekontroll under angessom
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Registerkontroll

10§ Registerkontroll innebär begäran uppgifter frånatten om
polisregister skall lämnas ut.

Säkerhetsklasser

§11 En anställning skall placeras i säkerhetsklass, anställningenom
innebär den anlitasatt som

i omfattning får del uppgifter omfattas sekretessstor av som av
och synnerlig betydelse för riketsär säkerhet säkerhetsklasssom av
J, eller

i omfattning inte obetydlig får del sådanaär uppgifteren som av
säkerhetsklass 2, eller

i övrigt får del uppgifter omfattas sekretess ochav som av som
förbetydelse rikets säkerhet, röjandeär uppgifterna kanettav om av

medföra för rikets säkerhet inte endast ringaantas ärmen som
säkerhetsklass 3.

anställningMed jämställs uppdrag, tjänstgöring enligt lagen 1994:
000 totalförsvarsplikt, utbildning, besök vid totalförsvarsanlägg-om
ning eller deltagande i någon verksamhet har placerats iannan som
säkerhetsklass.

När registerkontroll skall göras

12 § Vid säkerhetsprövning gäller anställning eller verk-som annan
samhet har placerats i säkerhetsklass skall registerkontroll göras.som

13 § Om det behövs för skyddet terrorism får registerkontrollmot
i andra fall, det finnsgöras även särskilda skäl.om

14 § Registerkontroll får efter framställninggöras stat,av en annan
den framställningen gäller har eller har haft hemvistom person som

i Sverige och på det i ll § skall anlitas isätt anställningsom anges
eller delta i verksamhet, för vilken det i den andra gällerstaten
regler registerkontroll reglerna i denna lag.motsvararom som

15§ Registerkontroll fär underlåtas, det står klart någonattom
kontroll inte behövs därför den säkerhetsprövningenatt som avser
tidigare har kontrollerats på motsvarande sätt.

Särskild personutredning

16 § Vid registerkontroll enligt 12 eller 14 § skall särskilden per-
sonutredning i den omfattning behövs.göras som
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Samtycke

endastfårpersonutredningsärskild görasochRegisterkontroll17 §
samtycke.sittgäller harsäkerhetsprövningenden gettom som

uppgifterUtlämnande av

registerkontrollvidpolisregisteruppgifter frånUtlämnande18 § av
får omfatta

kontrolleradeuppgift denvarjeellersäkerhetsklassför 1 om
oundgängligendetpolisregisteri ärtillgängligfinns samt, omsom

sambo,make elleruppgiftermotsvarandenödvändigt, om
ikontrolleradedenuppgiftersäkerhetsklass2. för person-om

och i Säkerhets-Rikspolisstyrelsenhosbelastningsregistretoch
register,polisens samt

kontrolleradeuppgifter denenligt 13registerkontrollvid om
belastnings-ochuppgifter iregisterSäkerhetspolisensi samt person-

misstanke brottdom ellerRikspolisstyrelsenregistret hos somomom
13 kap.3 § eller12 kap.5 eller 68 kap.kap.,i 3 eller 4avses

eller 37 §1968:64narkotikastrafflagen3 §ellerbrottsbalken, 1
1973:1176.vapenlagen

omfattautlämnandetfår ävenskäl,synnerligadet finnsl9§ Om
i 18uppgifterandra än angessom

ellerregisterkontrollfram vidkommithar20§ uppgiftEn som
endastsäkerhetsprövningförpersonutredning får lämnassärskild ut

kontrolleradesdenprövningenbetydelse förhaden kan antas avom
säkerhetssynpunkt.frånpålitlighet

registerkontrollvidkommit framharuppgift§21 Innan somen
säkerhetsprövning,förfår lämnaspersonutredningeller särskild ut

uppgiften.sigtillfälle överuppgiftenskall den att yttraavser gessom
någon be-enligtgällersekretessintedockgällerDetta annanom

kap. 171980:100 7sekretesslageni änstämmelse
Även skall denuppgiften,förgällersådan sekretess upp-somom

uppgiften lämnassig innantillfällegiften ut,att yttra omavser ges
företrädeskäligen bör hasigfåintresseeller henneshans yttraattav

skall skydda.sekretessenintresseframför det som

åtföljasfår interegisterkontrollviduppgift lämnas22 § En utsom
uppgiften.tillförtydligande kommentaryttrandenågot änannat enav
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Prövningen utlämnade uppgifterav

23 § En myndighet eller någon bestämmer register-annan som om
kontroll självständigt, denavgör fåskallprövasom person som
anlitas för den verksamhet för vilken säkerhetsprövningen görs.
Prövningen skall grundas på den kunskap finns densom om som

de uppgifter kommit framprövas, vid registerkontroll och sär-som
skild personutredning, den verksamhet för vilkenarten pröv-av
ningen och omständigheterna igörs övrigt.

24§ De uppgifter har lämnats vid registerkontroll ellerutsom
särskild personutredning får inte användas för något ändamålannat

det säkerhetsprövningenän som avser.

Krav på svenskt medborgarskap i vissa fall

§25 anställningEn har placerats i säkerhetsklass vidsom en myn-
dighet, kommun eller landsting får innehas endast denetten av som

svensk medborgare.är

Tillsyn

26 § Myndigheter och andra lagen gäller för skall tillsom se
personalen får utbildning i frågor säkerhetsskydd,att ochom
säkerhetsskyddet kontrolleras.att

27 § kommunNär eller landsting bedriver verksamhetetten som
i 4 § skall kommunen eller landstinget till det finnsavses att ettse

tillfredsställande säkerhetsskydd i verksamheten.
I övrigt skall säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som

lagen gäller för kontrolleras den myndighet regeringen be-av som
stämmer.

Bemyndiganden

28 § Riksdagen och myndigheterna under riksdagen bestämmer om
placering i säkerhetsklass och registerkontroll såvitt riks-gällerom
dagens förvaltningsområde.

I övrigt bestämmer regeringen placering i säkerhetsklass ochom
registerkontroll.om

Regeringen får överlåta myndigheter, kommuner och landsting
bestämma placering i säkerhetsklass 2 och 3 ochatt register-om om

kontroll. Om det finns särskilda skäl, får regeringen överlåta även
företag i 4 § 2 och 3 bestämma i motsvarande frågor.attsom avses
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i vissfårregisterkontroll görasförordnarRegeringen29§ att en
13enligtverksamhet

utlämnandefallsärskiltvarjeibestämmerRegeringen§30 avom
enligt 19uppgifter

polisregisterfrånuppgifterhar lämnatmyndighet ut31 § Den som
får bestämmasäkerhetsprövningförpersonutredning attsärskildeller

tillbaka.skall lämnaslämnatsharhandlingar utde som

regeringen bestämmermyndighetdenellerRegeringen32§ som
tillämpning.för lagensbehövsföreskrifterdemeddelar närmare som

ibestämmelserandrafrånundantagförordnafårRegeringen om
registerkontroll.gällersådanalagen än som

Övergångsbestämmelser

1996.januarikraft den liträderlagDenna
medmeddelatsharsäkerhetsklassiplaceringbeslutEtt2. somom

årutgångentillskall gällapersonalkontrollkungörelsenstöd avav
enligtoch 21A, 1BskyddsklassskalltidpunktenTill den1996.

2säkerhetsklasskungörelsenämnda motsvara resp.
1969:446.personalkontrollkungörelsenupphävslagenGenom
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tillFörslag2.

i 1980:100ändring sekretesslagenLag om

§ sekretesslagen 1980:100föreskrivs 9 kap. 17Härigenom att
lydelse.skall ha följande

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

9 kap.
17 §

inte följer 18 igäller,Sekretess annatom av
förundersökning i brott-enligt bestämmelsernautredning om

mål,
2. angelägenhet,angelägenhet,2. som avsersom avser

användning tvångsmedel itvångsmedel ianvändning avav
mål eller i verk-mål eller i verk- sådantsådant annanannan

förebygga brottförebygga brott samhet församhet för attatt
sådan register-sådan personal- ellereller som avsersom avser

kontroll säkerhets-kontroll enligt särskilda isom avsessom
fråga skyddslagen 1995:000.bestämmelser sker i om
för riketsbetydelsetjänster av

säkerhet,
polismyndighets, tullmyndighets eller kust-åklagarmyndighets,

utredaövrigt för förebygga, uppdaga,bevakningens verksamhet i att
eller beivra brott

förhållanden,personliga eller ekonomiskaför uppgift enskildsom
närstående liderenskilde eller någon honomdet kan denantas attom

skada eller uppgiften röjs.men om
första stycket, föriSekretess gäller i verksamhet, an-som avses

fara uppkom-från det kanmälan eller enskild, attutsaga antasom
för någon för våld allvarligtellerutsätts annatatt om upp-menmer

giften röjs.
enligt vadenskildhinder sekretessen får uppgift lämnas tillUtan av

lagöverträdare.föreskrivs i den särskilda lagstiftningensom om unga
i högstfråga uppgift i allmän handling gäller sekretessenI om

år.sjuttio

januari 1996.lag träder i kraftDenna den 1
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tillFörslag
ändring i lagen 1994:000 civiltLag omom

försvar

föreskrivs 9 kap. och §§ lagen 1994:000Härigenom 1 2att om
civilt försvar skall upphöra gälla vid utgången år 1995.att av

tillFörslag
Säkerhetsskyddsförordning

föreskriver följande.Regeringen

förordning tillämpningen säker-1 § denna bestämmelserI avges om
hetsskyddslagen 1995:000.

förVilka förordningen gäller

och myndigheterna under riksdagen gäller endast2 § För riksdagen
bestämmelserna registerkontroll i 24-38 §§.om

Regeringskansliets3 § Statsrådsberedningen, departementen,För
kommittéer och särskilda utredareförvaltningskontor och för sådana

1976:119 gäller endast bestäm-i kommittéförordningensom avses
registerkontroll i 10-25 §§ säkerhetsskyddslagen ochmelserna om

förordning.24-38 §§ denna

4 föreskrivs för myndigheter gäller§ Vad i denna förordningsom
kommuner och landsting inteockså för sägs.annatom

förordningens tillämplighetoch 20 §§ finns bestämmelserI 19 om
företag.

Definitioner

med5 § denna förordningI avses
enligtuppgift: uppgift omfattas sekretesshemlig avsom

100 rikets säkerhet,sekretesslagen 1980: och rörsom
uppgift,handling: allmän handling innehåller hemlig2. hemlig som

riketsförsäkerhetskänslig verksamhet: verksamhet betydelseav
säkerhet,

funktions-myndighet: myndighetfunktionsansvarig4. ärsom
beredskapsförordningen 1993:242.ansvarig enligt



Författningsförslag 39149SOU 1994:

Säkerhetsskydd hos myndigheter

Säkerhetsanalys

vilka uppgifter§ Myndigheterna skall undersöka i deras verksam-6
hemliga till rikets vilkaskall hållas hänsyn säkerhet ochhet avsom

anläggningar kräver säkerhetsskydd hänsyn till riketsett avsom
skalleller för skydd terrorism. Resultatet analysensäkerhet mot av

dokumenteras.

Säkerhetsans vari g

säkerhetsansvarig,varje myndighet skall det finnas7 § Vid en om
obehövligt. säkerhetsansvarige har tillsyninte uppenbart Dendet är

i denna egenskap direkt underställdsäkerhetsskyddet och äröver
säkerhetsansvarige finnasledning. den skallmyndighetens För en

biträdande säkerhetsansvariga.och det behövsersättare om
vid upphandling skall träffas under med-Säkerhetsskyddsavtal

säkerhetsansvarige.verkan denav

föreskrifterInterna

föreskriftermyndighet skall meddela särskilda säkerhets-8 § En om
inte uppenbart obehövligt.skyddet inom sin verksamhet, det ärom

Behörighet

dennågot inte följer bestämmelser i lag, endast9 § Om ärannat av
hemliga uppgifterbehörig delatt ta av som

behöver uppgifterna för sitt arbete för myndighetens räkning,
bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt, och2.

säkerhetsskydd.har tillräckliga kunskaper om

skallbehörighet del hemliga uppgifter10 § Den att tasom ges av
innebörden tystnadsplikten.upplysas räckvidden och avom

Informationssäkerhet

hemligbeteckning.§ hemlig handling skall förses med11 En

synnerlig betydelse för rikets12 § Hemliga handlingar ärsom av
skall inventeras minst gång är.säkerhet en per

omfattninghemliga handlingar skall inventeras i denAndra som
föreskrifter.i myndighetens särskildaanges
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uppgift ha röjts, skall myndigheten anmälahemlig kan13 § Om en
röjandet innebäratill Säkerhetspolisen, kanförhållandet antasom

säkerhet.för riketsmen

handlingar till utlandet skallförsändelser hemliga Ut-14 § För av
inte förkurirförbindelser anlitas, regeringenrikesdepartementets om

någotvisst fall förordnat annat.ett

för automatisk informationsbe-skall användas§15 Ett system som
funktioner förhemliga uppgifter skall försett medhandling varaav

registrering händelser ibehörighetskontroll och ärsystemetav som
för säkerheten.betydelseav

myndig-drift förrän det har godkäntsfår inte iSystemet tas av
heten.

sänder hemliga uppgifter i utanförmyndighet16 § nätInnan etten
uppgif-skall myndigheten förvissa sigkontroll,myndighetens attom

informationsskydd.fullgottdär ettterna ges
med kryptosystem haruppgifter får krypteras endastHemliga som

Försvarsmakten.godkänts av

Säkerhetsprövning

personliga kännedomskall grundas på denSäkerhetsprövningen17 §
framgåruppgifterprövningen gäller,finns den somom somsom

fall åtgärderreferenser i de sådanaintyg ochbetyg, ärsamt,av
fram vid registerkontroll ochuppgifter kommitföreskrivna, på som

Identitetskontroll skall det intepersonutredning.särskild ärgöras, om
obehövligt.

i fråga någonmyndighet företar registerkontrollOm om somen
myndigheten vid behovmyndighetens verksamhet skallanlitas iinte

arbetsgivare de åtgärder kon-den kontrolleradessamråda med om
föranleda.trollen bör

myndigheterskydd vid statligaSärskilt

förekommer uppgiftervid statlig myndighet18 § Om det somen
enligt kap. § sekretesslagen ochomfattas sekretess 2 1 rörsomav

mellanfolklig organisa-med ellerSveriges förbindelser staten annan
för myndigheten.bestämmelserna i 6-17 §§tion gäller

enligtuppgifter omfattas sekretess 5skall gällaDetsamma som av
kvarhållandeärendensekretesslagen ochkap. §1 rör avsom om

hemlighemlig teleavlyssning ellerbefordringsföretag,försändelser på
teleövervakning.
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Skall uppgifter i andra stycket hanteras inom företag,ettsom avses
skall Säkerhetspolisen träffa överenskommelse med företaget deom
skyddsåtgärder behövs för sekretessen skall kunnaatt upprätt-som
hållas.

Säkerhetsskydd hos företag

Offentliga företag

19 § Bestämmelserna i 6-17 §§ gäller för företag iäven 4som avses
§ 2 säkerhetsskyddslagen sådant företag bedrivernär säker-ett
hetskänslig verksamhet. Bestämmelser meddelats med stödsom av
denna förordning förgäller också företagen.

Andra företag

20§ företagFör i 4 § 3 säkerhetsskyddslagen gällersom avses
lagens bestämmelser vad bestäms iutöver säkerhetsskydds-som

avtalet.

21 § allmänna förhandlingarDet företräds i säkerhetsskyddsavtalom
av

den myndighet begära in anbud eller träffa avtalattsom avser
upphandling för säkerhetskänslig verksamhet, ochom
i2. fall den funktionsansvariga myndigheten.annat av

Överlåtelse säkerhetskánslig verksamhetav

22 § När myndighet skall överlåta säkerhetskänslig verksam-en en
het till företag skall myndigheten till de bestämmelserett attse om
säkerhetsskydd behövs in i avtal. Myndigheten skall vidtassom
behov samråda med den funktionsansvariga myndigheten.

Säkerhetsskyddsavtal vid internationellt samarbete

23 § Försvarets materielverk får träffa avtal säkerhetsskydd medom
företag,svenskt det nödvändigt förär företagetett skall kunnaattom

delta i internationellt samarbete utveckling eller produktionom av
försvarsmateriel. I 14 § säkerhetsskyddslagen register-näranges
kontroll får falli här.göras som avses
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Registerkontroll

ochverksamhet säkerhetsklassianställningar ochPlacering annanav
registerkontroll

beslutasoch registerkontrollsäkerhetsklass 2 och 3Placering i24 §

av
förordning såvitttill dennai bilaganmyndigheterde angessom

beslutar i motsvarandeverksamhet. Demyndigheternas egenavser
bestämmanderättsligtdeföretagför utövarfrågor även ettsom

inflytande över,
för personal,Television sinSveriges ABochRadio ABSveriges

träffa avtalanbud ellerbegära inmyndighetden3. attavsersom
verksamhet,säkerhetskänsligförupphandling samtom

falli andraföretagmyndighetenfunktionsansvariga när4. den
verksamhet.säkerhetskänsligbedriver

framställning enligt 14 §efterförfarandetbeslutarRegeringen om
säkerhetsskyddslagen.

regeringenframställning tillskallmyndighet§ göra25 En om
får beslutainte självmyndighetensäkerhetsklassplaceringändrad som

stöd 24med av

ifår anlitasinnanskallRegisterkontroll26 § göras an-personen
säkerhetsklass.ihar placeratsverksamhetställning eller somannan

kontrollerasendast denskäl, fårsynnerligafinnsdet inteOm som
Kontrollen skalli verksamheten.anlitaskommakan att varaantas

kontrollen.föranlettärende hari detbeslut fattasutförd innan som
iredan anlitasnågoninnanskallregisterkontroll görasNy som

säkerhetsklassihar placeratsverksamhetanställning eller somannan
säkerhetsklass.i högrefår anlitas en

femte år denminstskallregisterkontrollFörnyad göras§27 vart av
i säkerhetsklass 1placeratsharverksamhetföranlitatshar somsom

särskild personutredningdärvidskallVid behov göraseller omen
säkerhetsklassanlitas iden som

till det.finns anledningdetövrigtkontroll bör i närFörnyad göras

skydd terrorismRegisterkontroll till mot

isäkerhetsskyddslagen får13 § görasRegisterkontroll enligt28 §
vidverksamhetelleranställninganlitas ifråga den enannansomom
skydd1990:217lagenskyddsobjekt enligtvidflygplats eller ett om

anläggningarsamhällsviktigavissaför m.m.
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29 § Registerkontroll i fall i 28 § beslutassom avses
för flygplatser: Luftfartsverket,av
för2. skyddsobjekt i 4 § eller1 2 lagen 1990:217som avses om

skydd för samhällsviktiga anläggningar och huvudsakligenm.m. som
disponeras Försvarsmakten: Försvarsmakten, ochav av

3. för övriga skyddsobjekt riksdagens och regeringens bygg-utom
nader: länsstyrelsen i det län där objektet finns.av

Myndigheterna skall behovetpröva registerkontroll. Kon-noga av
troll får endast skyddsbehovet integöras kan tillgodoses någotom

sätt.annat

Framställning registerkontrollom

30 § framställningEn registerkontroll skall till Rikspolis-görasom
styrelsen.

31 § Vid registerkontroll säkerhetsklass eller1 2 skallsom avser
den kontrollerade skriftligen lämna uppgifter sina personligaom
förhållanden. Upplysningarna skall lämnas in till Rikspolisstyrelsen
samtidigt med framställningen registerkontroll.om

Särskild personutredning

32 § Vid säkerhetsprövning gäller säkerhetsklass 1 skall Säker-som
hetspolisen särskildgöra personutredning, det inte obe-ären om
hövligt. Avser prövningen säkerhetsklass 2 skall sådan personut-en
redning det finns särskildagöras skäl.om

Vid särskild personutredning skall Säkerhetspolisen skaffaen upp-
lysningar från den har beslutat registerkontroll i densom ut-om
sträckning det behövs. Dessutom skall vid prövning gällersom som
säkerhetsklass l personligt samtal hållas med den prövningenett som
gäller. Avser prövningen någon skyddsklass, skall ettannan person-
ligt samtal hållas vid behov.

Utlämnande uppgifter polisregisterav ur

33 § Frågan utlämnande uppgifter i polisregister avgörsom av av
Rikspolisstyrelsens styrelse. Styrelsen beslutförär ordförandenom
och minst lekmannaledamöterna närvarande.ärtre av

34 § En uppgift får lämnas endast alla beslutet.ärut om ense om
Anser någon lekmannaledamöterna uppgiften inte bör lämnasattav

får ordföranden hänskjuta ärendet till regeringen, ordförandenut, om
uppgifterna bör lämnas Frågan utlämnandeatt skallut.anser om
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lekmannaledamöternaregeringen någontillalltid hänskjutas om av
begär det.

ärendensäkerhetspolischefenöverlämna avgöraStyrelsen får att
kontrolleradeuppgift denutlämnandeendast attomav enavsersom

uppgifter,fråga andragäller iför brott. Detsammahar dömts omom
skall lämnasuppgiften inteuppenbartdet år ut.att

sigkontrolleradelåta deninte över35 § Ett beslut yttraatt en upp-
VidRikspolisstyrelsens styrelse.fattasgift innan den lämnas ut av

personligt samtalstyrelsenprövning skall överväga,denna ettom
hållas.kontrollerade börmed den

får detuppgift inte skall lämnasfattats36 § beslutHar ut,att en
finns någonbesked, detRikspolisstyrelsensframgåinte upp-omav

uppgiftpolisregister eller någoni änkontrolleradegift den annanom
har lämnatsden ut.som

Rikspolisstyrel-känt förenligt vad§ fråga den är37 I somom som
Rikspolisstyrelsenverksamhet skallsäkerhetskänsliganlitas försen

uppgif-lämnafrågangjortsframställning har pröva utattutan att om
registerkontroll harpolisregister efter detin iförtshar attter som

säkerhetsskyddslagen och 33-i 18-24 §§Bestämmelsernagjorts.
därvid tillämpas.skallförordning§§ denna35

Dokumentation

gjorts dokumen-registerkontroll harskall38 § Myndigheterna när
säkerhetsprövning.godkännande vidbesluttera om

Tillsyn

kontrollerasmyndigheterna skallvidSäkerhetsskyddet39 § av
till Försvars-myndigheter hördeFörsvarsmakten för som

Överstyrelsen civilför be-Kustbevakningen,departementet utom
psykologiskt försvarförStyrelsenräddningsverk,redskap, Statens

ochoch civilbefälhavarna,
Överstyrelsen för civilKustbevakningen,Säkerhetspolisen för2.

försvar,psykologisktStyrelsen förräddningsverk,Statensberedskap,
Justitiekanslernmyndigheterstatligacivilbefälhavarna, övriga utom

landsting.för kommuner ochsamt

säker-i § 24statliga företagSäkerhetsskyddet hos sägs40 § som
funktionsansvariga myndig-denskall kontrollerashetsskyddslagen av

heten.
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Säkerhetsskyddet41 § hos anbudsgivare eller leverantörer som
säkerhetskänsligbedriver verksamhet skall kontrolleras den avtals-av
myndigheten.slutande

42 § säkerhetsskyddet företagKontroll hos kan utförasävenav av
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Kontrollen skall utföras i
samråd den myndighet enligtmed 27 § säkerhetsskyddslagensom

eller 41 § denna förordningeller 40 kontroll.utövar

Säkerhetspolisen och för43 § Försvarsmakten skall gemensamt
verksamhetsår planera de kontroller Vidvarje skall genomföras.som

genomförasbehov skall kontroller gemensamt.

rådFöreskrifter och

får44 § Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter förfarandet vidom
Föreskrifterregisterkontroll. kontroll personal vid Försvars-om av

skall meddelas i samråd medmakten Försvarsmakten.

45 § Rikspolisstyrelsen och får respektiveFörsvarsmakten inom sina
tillsynsområden meddela allmänna råd. Sådana föregåsråd skall av

Rikspolisstyrelsensamråd mellan och Försvarsmakten.

46§ Bestämmelserna i 14 § verksförordningen 1987:1100 gäller
föreskrifterinte för och allmänna råd meddelas med stödsom av

förordning.denna

47 § säkerhetsskyddSäkerhetspolisen skall på begäran lämna råd om
till regeringskansliet, till riksdagen och myndigheter och tilldess
Justitiekanslern.

Anmälan till regeringen

48 vid kontroll§ Om det säkerhetsskyddet enligt 39 eller 42 §av
konstateras brister påpekande inte till, skall tillsyns-rättastrotssom
myndigheten anmäla förhållandet till regeringen.

49 § Statliga myndigheter skall anmäla till chefen för det departe-
till vilket myndigheten hör, det vid registerkontroll kommerment om

fram anställd vid myndigheten måsteäratt en person som anses
olämplig för sin befattning.
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träffa50 § myndighet skall avtal enligt 18 § tredje stycketEn som
till den inte träffaeller 21 § 2 skall anmäla regeringen, kanom en

uppgörelse.tillfredsställande

januariförordning träder i kraft den 1996.Denna 1

denna förordning upphävsVid ikraftträdandet av
statliga1981:421 säkerhetsskyddet vidförordningen myn-om-

digheter, och
förpå svenskt medborgarskapförordningen 1975:608 kravom-

vissa statliga tjänster.tillträde till
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tillFörslag5.

Förordning ändring i polisregisterkungörelsenom

1969:38

Regeringen föreskriver 17 och 19 §§ polisregisterkungörelsenatt
1969:38 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§17
Utdrag Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på framställningav
av

Kriminalvårdsstyrelsen i fråga den söker anställningom som
inom kriminalvården, styrelsen eller regionchef eller förstyresman
anstalt inom kriminalvården uppgiften behövs för prövningnär av en
fråga enligt lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt Krimi-samtom
nalvårdsnämnden uppgiften behövs för prövning fråganär av en om
villkorlig frigivning,

Riksbanken i2. fråga bevaknings- och transportpersonal,om
larminstallationsföretag, i lagen 1983:1097 medsom avses

vissa bestämmelser larmanläggningar i fråga denom m.m., om som
söker sådan anställning i företaget i vilken ingår befattning med
larminstallationer,

4. statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet eller
enskild sammanslutning eller beslutar anställningperson som om av
personal inom psykiatrisk sjukvård, vård utvecklingsstörda ellerav
vård barn och ungdom, i fråga den söker sådan anställ-av om som
ning,

Försvarsmakten i fråga5. den söker anställning i utlands-om som
styrkan inom myndigheten,

chefen för Justitiedepartementet eller den han bemyndigar därtill
för utredning i ärende godkännande enligt 4 lagen§ 1974:191om

bevakningsföretag i ärende nåd i brottmål, fråga densamtom om om
prövningen gäller,som
chefen för7. Kulturdepartementet eller den han eller hon bemyndi-

därtill Utlänningsnämnden för utredning i ärende pröv-samtgar om
ning enligt lagen 1950:382 svenskt medborgarskap, utlännings-om
lagen 1989:529 eller lagen 1991:572 särskild utlänningskon-om

frågatroll, i den prövningen gäller,om som
enskild, han intyg svensk beskickning ellerom genom av

svenskt konsulat eller på heder och avgivensamvetegenom egen
skriftlig försäkran styrker han för sin i främmanderätt äratt stat
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inresa, vistas,eller hanpolisregisterutdrag ämnarberoende attavav
Rikspolisstyrel-förfrämmande och detsig ieller bosättaarbeta stat

sådant registerutdragkrävermyndigheterdenkäntär statensattsen
bosättningstillstånd,arbets- ellerinrese-, uppehålls-,beviljaför att

förFinansinspektionenförFinansinspektionen9. ut-ut-
i ärende lämplighets-redninglämplighets-i ärenderedning omom

bank-iprövningi bank- ägareprövning störrestörre ägare avav
i fråga denaktiebolagdeni frågaaktiebolag somomsomom

prövningen gäller,gäller.prövningen
ifrågaFörsvarsmakten10. om

skrivstotalförsvarspliktiga som
lagenvärnplikt enligtin för

totalförsvarsplikt.1994:000 om

19 §
uppgiftfår medoch 8 inte§ l-4enligt 17I utdrag tas annanom

påföljdantecknadenligt 2 § 1 än
skyddstillsyn,dom ellervillkorligfängelse,

brottsbalken,enligt 31 kap.särskild vårdtillöverlämnande2.
missbrukare ivård1988:870enligt lagenbeträffande vård avom

föreskrivet för brottet,fängelsedock endastvissa fall, ärom
i 9 eller 14bestämmelseför brottfyrtiodagsböter över mot

brottförmisshandelsbrott ellerförbrottsbalken,kap. annat som
sådant våld,eller hotinnefattar våld omperson

16 kap.kap. § ellertillämpning 6 7meddömtsböter4. ut avsom
i 2 § leller för brottbrottsbalken§11 avsessom

brottsbalken dömts30 kap. 6 §tillämpningmedböter ut5. avsom
föreskrivet.fängelseför vilketför brott är

med itagitsanmärkas brott,skallenligt 17 §utdragI somom
ellervillkorlig domtill skyddstillsyn,för vilket dömtsutdraget och

allvarligsådanunder påverkanbegåttsdomenböter, enligt av
brottsbalken.i 30 kap. 6 §psykisk störning som avses

besöksförbuduppgiftmedskall inte§ 2-8utdrag enligt 17I tas om
besöksförbud.1988:688enligt lagen om

uppgift påföljdmed änfår inteenligt § 9I utdrag 17 tas om annan
kap.14 eller 15tillämpning 8-11,medsådan har dömts ut avsom

1971:69.skattebrottslagenbrottsbalken eller
får§ 10 inteutdrag enligt 17I

någonuppgiftermedtas om
harpåföljd sådanån somannan

3tillämpningmeddömts ut av
eller 68 kap. 5eller 4 kap.,

brotts-eller 13 kap.kap. 3 §12
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balken, 1 eller 3 § narkotika-
straflagen 1968:64 eller 37§
vapenlagen 1973211 76.

Utdrag enligt 17 § 1-4, 8 och Utdrag enligt § 8-17 1-4 och
skall begränsas enligt9 6 och 10 skall begränsas enligt 6 och

§§ lagen 1965:94 polis- §§ lagen7 7 1965:94 polis-om om
register register.m.m.

enligt skallUtdrag 17 § 5-7 begränsas enligt 6 § andra stycket och
1965 :94 polisregister7 § lagen om m.m.

På till enskild skallutdrag antecknas det ändamål för vilket det
utfärdats

.

förordning träder i kraft denDenna 1 januari 1996.

tillFörslag
Förordning ändring i förordningen 1989: 149om

bevakningsföretagom m.m.

Regeringen föreskriver förordningen10 § 1989:149 be-att om
vakningsföretag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10§
godkännandemyndighetensFör godkännandemyndighetensFör

prövning med- prövning med-av en persons av en persons
borgerliga pålitlighet skall borgerliga pålitlighet skallupp- upp-
gift i 9 § personalkon- gifter i säker-18 §som avses som avses
trollkungörelsen 1969:446 in- hetsskyddslagen 1995:000 så-

Därvidhämtas. tillämpas 11, vitt gäller säkerhetsklass in-3
§§ nämnda13-15 22-24 hämtas. Därvid tillämpas 20-22,samt

kungörelse. och31 32 §§ den lagen 30,samt
33-36 och 44 §§ säkerhets-
skyddsförordningen 1 995 .000.

förordning träder i kraft den januariDenna 1 1996.
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I Bakgrund

1 Inledning

1 Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd åtgärder för skydda totalförsvaret ellerattavses
rikets säkerhet i övrigt. Grundläggande bestämmelser säkerhets-om
skyddet finns i förordningen 1981:421 säkerhetsskyddet vidom
statliga myndigheter säkerhetsskyddsförordningen. Förordningen är
inte tillämplig på kommuner och landsting. Förordningen gäller inte
heller för riksdagen eller dess myndigheter eller för regerings-
kansliet. Enligt förordningen åligger det varje statlig myndighet att

för det finns tillfredsställande säkerhetsskyddatt ett inomsvara
myndighetens verksamhetsområde. Säkerhetsskyddet består av:

skydd obehöriga får kännedom uppgiftermot att ärom som av-
betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt och som
enligt bestämmelserna i sekretesslagen 1980:100 omfattas av
sekretess sekretesskydd.

skydd obehöriga får tillträde till anläggningar,mot att områden,-
fartyg, flygplan och andra ställen där de kan få kännedom om
uppgifter i föregående punkt eller där verksamhetsom avses som
har betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt bedrivs
tillträdesskydd.

skydd någon inte pålitlig frånär säkerhetssynpunktmot att fårsom-
sådan tjänst eller sådant vikariat eller uppdrag be-ären som av

tydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt infiltrations-
skydd.

information till berörda arbets- och uppdragstagare sekretess-,om
tillträdes- och infiltrationsskyddet vid myndigheten

kontroll sekretess-, tillträdes- och infiltrationsskyddet vidav myn--
digheten och informationen detta skydd.av om

Förordningen finns intagen i betänkandet bilagasom
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respek-påhandi förstaalltsåvilarsäkerhetsskyddetförAnsvaret
reglerdetaljeradenågrainnehåller inteFörordningenmyndighet.tive

pådetankommerställetutformas. Iskallsäkerhetsskyddetför hur
ÖB,Överbefälhavaren För-ochRPSRikspolisstyrelsen numera

kontrolleraochbestämmelser attutfärda attnämnaresvarsmakten, att
ochRPSbemyndigande hardettastödMedföljs.bestämmelserna av
rådoch allmännaÖB anvisningarföreskrifter,utfärdatgemensamt

SÄK.säkerhetsskydd FAom
fallsärskildaibegäranocksåskallRPSochFörsvarsmakten
ochriksdagenregeringskansliet,tillsäkerhetsskyddetrådlämna om

lands-ochtill kommunerJustitiekanslerntill samtmyndigheter,dess
ting.

medupphandlingavtalträffaskallmyndighet somOm omen
myndighetenskallhemlig,hållasskallsäkerhettill riketshänsyn

säkerhetsskyddsbe-deleverantörenmedöverenskommelseträffa om
gäller närDetsammafallet.särskildadetibehövsstämmelser som

uppnårPå dettaupphandling. sättanbud förinfordrarmyndigheten
jämförligtsäkerhetsskydd ärfårföretagenberördade ett somattman

föreskrifter-grundmyndigheterhosgällerskyddmed det avsom
förordningen.ina

tidi-fannsupphandlingvidsäkerhetsskyddetBestämmelserna om
den 31upphävd1973:600,upphandlingsförordningeniintagnagare

säkerhetsskyddsförord-iåterfinns1993december numeramen
medsamrådiRPSharbestämmelsernaäldredestödMedningen. av

säkerhetsskyddbeträffandeÖB anvisningarochföreskrifterutfärdat
säker-till riketsmed hänsynbehovförupphandlingvid statens som

Arbete.UpphandlingSäkerhetsskyddSUAhemlighållasskallhet
hand-ochuppgiftersekretessbelagdahandi förstasåledesDet är

i säkerhets-bestämmelsernaskyddasolika slaglingar genomsomav
ochföremålanläggningar,kanskyddsförordningen. Därutöver om-

sekretessbelagdainnehållerdirektinteslag upp-olikaråden somav
säkerhets-totalförsvaretbetydelse för ettsådan attändågifter avvara

stöldellersabotageexempelvisförhindraför urpåkallatskydd är att
då be-omfattasområdenochanläggningarSådanavapenförråd. av

förordningen.istämmelserna
skyddsäkerhetsskydd kan utgörautvecklatsak ärEn ettattannan

skydda.förordningendem attandra intressen änför avseräven som
totalför-sådanauppgifter röränandraröjandetgällakan somDet av

Enligtbrottsligaformerolikagällakandetoch angrepp.avsvaret
före-särskildameddelavid behovmyndigheternaskallförordningen

verksamhetsområde. Det ärsittinomsäkerhetsskyddetskrifter om
in bestäm-föreskriftersådanai tarmyndigheternaovanligtinte att
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melser till skydd röjande sekretessbelagda uppgifter över-mot av
olika formerhuvud och skydd brott.taget mot avom

säkerhetsskydd i förordningen sålundaBegreppet har snävareen
innebörd det används i andra sammanhang. Inom näringslivetän när

för säkerhetsskydd ofta begreppet Riskanvänds i stället Manage-
såväl affärsmässiga politiska risker i före-ment. Det ochavser

risker för olika slag sekretessförluster och brottsligtagandet som av
stället för begreppen sekretesskydd, tillträdesskydd ochverksamhet. I

infiltrationsskydd används i allmänhet i näringslivet begreppen in-
formationssäkerhet, fysisk säkerhet och personsäkerhet. Benäm-

vidare innebörd läggs i begreppen.ningarna illustrerar den som
ytterligare exempel på säkerhetsskyddet kan omfattaSom attett

föreskriftervad följer förordningen kan denämnasänmer som av
utfärdats den 18 januari 1993 säkerhetsskyddet i regerings-som om

innehåller sekretesskyddkansliet. Föreskrifterna bestämmelser om
former hemliga uppgifter. Till-syftar till skydda allaattsom av

trädesskyddets syfte bland förhindra obe-attannat attanges vara
höriga får tillträde till regeringskansliets lokaler, förhindra sabo-att

spioneri,terroristhandlingar, stöld, skadegörelse andrasamttage,
förseelser förhindra brand och andra skador.brott och attsamt

Säkerhetsskyddet i den bemärkelse begreppet har i säkerhets-som
syftar till totalförsvaret ochskyddsförordningen dock skyddaatt

i övrigt. Säkerhetsskyddsarbetet har sambandrikets säkerhet nära
de beredskapsförberedelser och den beredskapsplanläggningmed som

enlighet bestämmelserna i bered-bedrivs vid myndigheterna i med
iskapsförordningen 1993:242. Beredskapsplaneringen syftar första

verksamhet förhand till myndigheten skall kunna ställa sinatt attom
fullgott säkerhetsskydd förutsättningkunna fungera i krig. Ett är en

däri-för myndighetens beredskapsplanering skall skyddas ochatt
för verksamheten i kris och krig skall kunna bedrivasäven attgenom

på bästa möjliga sätt.

1 Personalkontroll

Som har framgått det föregående avsnittet infiltrations-utgörav
säkerhetsskyddet. infiltrationsskyddskyddet del Meden av avses

någon pålitlig från fårskydd inte säkerhetssynpunktärmot att som
tjänst föreller vikariat eller uppdrag betydelseärett som aven

totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt.
Personalkontroll viktigt inslag i infiltrationsskyddet. Personal-är ett

innebär i fråga vissa befattningarkontroll har be-att man om som
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inhämtar upplysningar från polisregisterför rikets säkerhettydelse
tillträda befattningen.innehar eller skalldenom som

personalkontroll fram under andra världskrigetmedSystemet växte
reglerades längedärefter. Kontrollsystemetoch tiden genom

till myndigheter hadesekretessbelagda kungliga brev de attsom
flygöversten Stigföreta kontroll. i samband med Wenner-Först att

är 1963 blev känt för allmän-avslöjades spionström systemetsom
behandlades den parlamentariskaheten. Personalkontrollen nämn-av

Wennerströmaffären SOU 1968:4 Handläggningen säker-iden av
föreslog bestämmelserna personal-hetsfrägor. Nämnden att om

hemliga. På grundval nämndensinte skulle hållaskontroll längre av
personalkontrollkungörel-författning,utarbetades offentligförslag en

Personalkontrollkungörelsende hemliga breven.ersattesomsen,
kraft oktober 19691983:764 trädde i den ll969:446, omtryckt

och gäller ännu.
i betänkandet bilagafinns intagenKungörelsen som

sinbefattningar på grund betydel-Personalkontrollen avavser som
i övrigt har placerats i s.k.eller rikets säkerhetför totalförsvaretse

nämligen 1B och 2.skyddsklasser 1A,skyddsklass. Antalet är tre,
utsträckningskyddsklass i vilkenför inplaceringen iAvgörande är

uppgifter betydelse ellerfår del hemligabefattningshavaren avav
för rikets säkerhet.synnerlig betydelse

statliga myndigheterinte endast vidPersonalkontrollen tillämpas
i samband medenskild verksamhetockså på anställda iutan som

totalförsvaretfunktioner inomutövande andraupphandling eller av
inteomfattar kontrolleninformation. Däremotfår del känsligav

kommunalt anställda.
gjort sigbefattningshavaren harundersöksVid personalkontroll om

polis-förekommer ieller hannågot brottskyldig till annarsom
brottsregister allmänt slagslagning iVid sidanregister. av om-av

förs Säkerhets-registerockså uppgifter i detfattar kontrollen som av
SÄPO-registretSÄPO. innehåller bl.a.polisen registerDetta

främmandemedmisstänks föruppgifter samröresomom personer
kanströrelser ellerunderrättelseorganisationer eller antasterrc som
ochdvs. försök undergrävadelta i subversiv verksamhet, att om-

kvalificeradesarnhällsordningen. deden rådande Förstörta mest
särskildmedregisterkontrollenbefattningarna kompletteras en

personutredning.
harfinns i polisregister elleruppgifterRPS avgör somsomom

myndig-skall lämnas till denpersonutredningenvidkommit fram ut
vissRPS skallkontrollen. innebärDet görahet har begärt att ensom

anställningsärendet. Men detiuppgifternas relevans ärbedömning av
själv-uppgifterna harfåhar begärtmyndighetden attutatt somsom
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ständigt deras betydelse ochpröva dem övrigaväga omständig-mot
heter i ärendet.

kontrolleradesDen möjligheter till insyn i handläggningen ettav
personalkontrollärende begränsade, eftersom sekretessenär för upp-
gifter i polisregister ofta gäller i förhållande till den registreradeäven
själv.

historisk tillbakablickEn på personalkontrollen och redogörelseen
för den allmänna debatten i återfinns iämnet SOU 1989:rapporten

SÄPO18 Säkerhetspolisens arbetsmetoder, 121 En redogörel-s.-
för antal rättsfall med anknytning till personalkontrollen finns iettse

SÄPObetänkandet SOU 1990:51 Säkerhetspolisens arbets--
metoder, personalkontroll och meddelarfrihet, 186s.
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2 Utredningsuppdraget

SÄPO-kommittén2.1

I november 1987 tillsattes parlamentariskt kommittésammansatten
SÄPO.Ju 1987:05 för verksamheten hosöver En uppgift föratt se

SÄPO-kommittén,kommittén, enligt direktiven dir. 1987:41 attvar
SÄPO:sgranska organisation och arbetsmetoder. Uppdraget omfatta-

de även personalkontrollen.översyn En tredje fråga fören av
kommittén behandla vissa undantag från meddelarfrihetenatt var om
borde införas med hänsyn till rikets säkerhet.

förstaEn kommitténs arbete avslutades i juli 1988 ochetapp av
SÄPOredovisades i delbetänkandet SOU 1988:16 Säkerhets--

polisens inriktning och organisation. detI betänkandet behandlades
frågor arbetsuppgifter och organisation, ledning och parlarnen-om
tarisk insyn, personalpolitik vissa lagtekniska frågor. Eftersamt
remissbehandling lade regeringen i februari 1989 fram be-ett

SÄPO:stänkandet grundat förslag inriktning och organisationom
prop. 1988891108. Riksdagen biföll förslagen bet. 1988m.m.

89:JuU21, rskr. 198889:287.
SÄPO-kommitténEfter avlänmandet delbetänkandet återstod förav

SÄPO:sutreda arbetsmetoder, personalkontroll ochatt meddelarfri-
het. Regeringen beslutade arbetet skulle förberedas i särskildatt
ordning och uppdrog i oktober 1988 särskild utredare ambassa-en
dören Carl Lidbom fram underlag för det fortsatta arbetet.att ta
Denne redovisade sitt arbete i april 1989 i SOU:1989:18rapporten
SÄPO Säkerhetspolisens arbetsmetoder.-

SÄPO-kommittén återupptog därefter sitt arbete med rapporten som
underlag. Kommitténs arbete avslutades i juni 1990 i och med avläm-

SÄPOnandet betänkandet SOU 1990:51 Säkerhetspolisensav -
arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet.

I fråga personalkontrollen ansåg kommittén någraattom mera
grundläggande förändringar inte påkallade huvudlinjernautan attvar
i det gällande borde behållas. Kommittén föreslog däremotsystemet

det skulle möjligt företa personalkontroll inte endast be-att attvar
träffande med tillgång till hemliga uppgifter också tillutanpersoner
skydd terroristaktioner. När det gäller kommunerna saknas enligtmot



149SOU 1994:Utredningsuppdraget58

befattnings-kontrollmöjlighet tillpersonalkontrollkungörelsen av
åtskilliga frågorhandläggeri kommunernadärhavare trots att man

kommittén bordeEnligttotalförsvarsplaneringen.förbetydelseav
anställdkommunaltbeträffandefå utföraspersonalkontroll även

få skeskulle kunnapersonalkontrollföreslogspersonal. Dessutom att
sekretessbelagdaförekommål där detiförsvararei frågaäven om

rikets säkerhet.förbetydelseuppgifter av
frånuppgifter lämnasvilkaärenden iantaletfå ned utFör att

SÄPO-registret därifrån inte skulleuppgifterkommitténföreslog att
SÄPO skulleskyddsklass 2.avsågkontrollervidfå lämnas ut som

personalkontrollärenden i dennamedbefatta siginte längresåledes
SÄPO-frånuppgifterförhindraytterligareskyddsklass. För attatt

enligtbordekontrolleradeför dentilllämnadesregistret ut men
intervallermed kortareske änregistergallring i dettakommittén

tidigare.
vilkastyrelseRPSbeslutarpersonalkontrollkungörelsenEnligt

SÄPO-kommittén föreslogskall lämnaspolisregisteruppgifter ut.som
gällde de högstadetuppgifterutlämnande närfråganatt avom

skulle handläggasstället sär-ioch 1B,1Askyddsklasserna, av en
utlämnanderegister;säkerhetspolisensförNämndennämnd,skild av

ordning. Utöveriskulle handläggasfallandrauppgifter i annan
uppgifttillnämnden haskulleutlämnandefrågan attprövningen av

SÄPO:s därvidochregisterhanteringtillsynfortlöpande överutöva
inte kränktes.integritetpersonligaenskildassärskilt vaka över att

kontrolleradeför denmöjligheterökadekommitténföreslogVidare
personal-lämnades iuppgifter honomvilka ut ettfåatt veta somom

kontrollärende.
SÄPO-kommittén grundläggande regle-denenligtbordeSlutligen

i för-och inteske i lagpersonalkontrollförringen enett systemav
tillförslagdärför framKommittén ladevalör.lägre ettfattning enav

personalkontrollkungörel-skullepersonalkontroll ersättalag somom
sen.

personalkontrolldeleniförslagkommitténssammanfattningen av
3bilagabetänkandetill dettafogadeförfattningsförslaget äroch som

och
SÄPO-kommitténs tillstyrktesremissbehandlades. Iförslag stort

för-allmäntgodtogsSålundaerinran.lämnadesellerförslaget utan
medbefattningpersonalkontrollen utöverutvidgningslaget avom en

i vissaframfördes dockInvändningarmaterial.sekretessbelagt en-
kunnaskulleförsvarareoffentligaförslagetbl.a.skildheter, attmot

ibegränsningarnaochpersonalkontrollförföremåltill motgöras
SÄPO-registret.uppgifter frånlämnamöjligheternafråga utattom
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SÄPO-kommitténs förslag och remissinstansernas inställning
kommer redovisas ingående i sambandatt med våra över-mera egna
väganden och förslag.

2.2 Våra direktiv

2.2. 1 Personalkontroll

SÄPO-kommitténsI direktiven anförs förslag byggeratt en
lämplig balans mellan kontrollbehovet och hänsynen till den person-
liga integriteten samtidigt allvarliga invändningar kansom motresas
vissa delar förslaget. Det gäller bl.a. förslaget bort möjlig-av taatt

SÄPO-registretheterna lämna uppgifter från vidatt kontrollut i
skyddsklass 2. I många fall skulle förslaget i praktiken betyda att
uppgifter med politiskasamröre extremistorgrupper eller kontak-om

med terrorister eller utländska spionorganisationerter inte fick
lämnas vid prövning lämplig fåut är säker-av attom en person en
hetskänslig befattning. Detta skulle enligt direktiven medföra en
väsentlig försvagning skyddet säkerhetshotande verksamhet.motav
Kommittéförslaget i denna del därför inte böra genomföras.anses
Inte heller bör enligt direktiven förslaget föra in offentliga för-att

i vissa brottmål i personalkontrollsystemet läggas till grundsvarare
för lagstiftning.

Det sagda innebär enligt vad anförs i direktiven avvikelserattsom
SÄPO-kommitténsunder alla förhållanden måste frångöras förslag.

Till detta kommer Sveriges ansökan medlemskap i EGatt harom
SÄPO-kommitténsförändrat förutsättningarna för bedömningen av

förslag. Många länder i Västeuropa tillämpar enligt direktiven ett
bygger på s.k. security clearance eller,system med svensksom en

såkerhetsklarering. Systemet innebär bl.a.term, skyddsklassplace-att
ringen inte hänför sig till tjänsten till I det långautan personen.
loppet det enligt direktivenär knappast realistiskt Sverige behålleratt

personalkontrollsystem i viktiga avseenden skiljerett sig frånsom
vad allmänt gäller hos andra EG-länder.som

Systemet med skyddsklassplacering hänför sig till tjänstersom
dessutom dåligtstämmer med den tidens utveckling inomsenaste

arbetsrätten på det offentliga området går utmönstraut attsom
tjänstebegreppet. Från den synpunkten det enligt direktivenär en
fördel med bygger på skyddsklassningett system som en av perso-
ner.

Enligt direktiven leder det anförda fram till det framståratt som
SÄPO-kommittén.olämpligt lägga fram förslag på grundvalatt ett av
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personal-tillförslagutarbetaställetibör ettInriktningen attvara
modell.europeiskklareringsförfarandebyggerkontroll ett avsom

utredningsuppdragvårtföralltså målet attSammanfattningsvis är
på s.k.byggerpersonalkontrolllagtillförslagframlägga somett om

iländerandraitillämpasvadmedlinjeisäkerhetsklarering som
hurinformeravi skallingårdelendenl att oss omVästeuropa.

länderi deutformatsharsäkerhetsklareringmed som an-systemet
praktiken.ifungerardetoch hurdettavänder system

principiellade övervägan-byggautredningsarbetetövrigt börI
enskildeför denskyddetocheffektivitetkontrollensfrågaiden om

SÄPO-kommitténs mellanavvägningenVidförslag.iredovisassom
så-börrättssäkerhetsintressetochintegritets-ochkontrollintresset

detså långtvägledande ärövervägandenkommitténsledes vara
möjligt.

SÄPO-avvika frånmöjligtdockdetdirektiven bör attEnligt vara
föranledsutsträckningdenställningstaganden ikommitténs avsom

detklareringsförfarande ellerskall byggakontrollen ett omatt
finnsländer,i andragällervadmedjämförelservid somannars,

föreslagit.harkommitténdebättre änlösningar är somsom
förord-tillämpningsföreskrifter iutarbetaingåruppdragvårtI att

få tillsärskiltbeaktas ärskalldärvid attfrågaEnningsform. som
ipersonkretsdenavgränsningrestriktivochklar som,stånd aven

kontrollerasSÄPO-kommitténs skall kunnaförslag, avmedenlighet
hemligtilltillgångfårkontrolleradedenanledning än attannan

information.
Säkerhetspoli-lagregleringfråganfalleruppdragetUtanför avom

polis-för översyninomberedsregister, avenramensomsens
helhet.registerlagstiftningen som

bilaga 5.betänkandettillfogadesin helhetiDirektiven somär

Säkerhetsskydd2.2.2

Överbefälhavaren skrivelseiharochRikspolisstyrelsen gemensamen
säkerhetsskyddsför-framfört1992november attden 9regeringentill

fram-skrivelsenlag. Iformenocharbetasbörordningen avgesom
totalförsvarsmyndigheterviktigakommunernasärskilthålls att som

kräverregleringsådanregleringen attomfattas samtborde enav
koncentrerati dagsäkerhetsskyddet ärbakgrundMotlagform. attav

vidarebörförsvarssekretess ut-omfattas enuppgiftertill avsom
säkerhetsskydd övervägas.begreppetvidgning av

behöversäkerhetsskyddsförordningendirektiv sesvåraI attanges
ÖB anförtochRPSskäl utandegrundpåinte bara somöver av

börenskildavissavilket sättutredasdet bördärförockså att
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omfattas reglering säkerhetsskydd. Härmed delsav en ny om avses
företag omfattas upphandlingsförordningen, dels sådanasom av
enskilda det sig upphandlingsavtalrör be-utan attorgan som om
driver verksamhet inom totalförsvaret. Som exempel på den senare
kategorin Svensk Elberedskap AB,nämns övertagit bransch-desom
inriktade beredskapsresurserna vid Vattenfalls beredskapssektion, och
Telia AB, där sekretessbelagda uppgifter totalförsvaret före-rörsom
kommer i utsträckning. Enligt direktiven bör i förstaöversynenstor
hand inriktas på lagreglering skall omfatta kommuner ochen som
vissa enskildaDet bör i vilken utsträckningövervägas det kan vara
lämpligt behålla förordningsformen i fråga säkerhetsskyddetatt om
vid statliga myndigheter. I skall inte ingåöversynen ställningatt ta
till säkerhetsskyddet hos regering och riksdag.

Direktiven återges i bilaga

3 Utredningsarbetet

frågaEn central för vårt arbete har varit hur andra länders mot-
svarigheter till det svenska personalkontrollsystemet utformade. Viär
har informeratbesök i Danmark och Norge,systemengenom oss om
Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Stor-
britannien USA och Kanada. Därvid har vi också tagitsamt upp
frågor säkerhetsskyddet irör stort.som

SÄPO-kommitténsenlighet med våraI direktiv har slutbetänkande
varit utgångspunkten för vårt arbete med personalkontrollfrågorna i
övrigt. Vi har således inte gjort några djupgående utred-egna mera
ningar rörande det nuvarande i form enkäter ellersystemet av om-
fattande granskning akter i personalkontrollärenden och liknande.av
Frånsett vissa kompletteringar i fråga statistik har deom m.m.

SÄPO-kommitténundersökningar gjort varit det huvudsakligasom
underlaget i den delen. har viDäremot studerat handläggningen av

SÄPOpersonalkontrollfrågor hos och också inhämtat synpunkter
därifrån såväl personalkontrollen säkerhetsskyddsfrågorna.som
Vi har i frågor också haft åtskilliga kontakter med företrädaresamma
för olika myndigheter, kommuner, försvarsindustrin och andra en-
skilda med uppgifter inom totalförsvaret.organ

Vi har också fått påsynpunkter vårt arbete från fackligade central-
organisationerna LO, TCO och SACO.

Inom för vårt arbete vi ocksåhar behandlat några framställ-ramen
ningar ändringar i personalkontrollkungörelsen regeringenom som
har tillöverlämnat dnr. Ju 91-3621, 91-3639, 91-3670 och 94-oss
1545.
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3 Säkerhetsskydd

1 Säkerhetsskyddets omfattning

3. Allmänt1

Säkerhetsskyddsförordningen förutär avseddnämnts skyddaattsom
uppgifter och förhållanden totalförsvaretrör eller rikets säkerhetsom
i övrigt. Avgränsningen det skyddsvärda området i personal-av
kontrollkungörelsen i princip densamma.är Enligt 1 § skall uppgifter

polisregister inhämtas den innehar eller skall tillträdaur om som en
tjänst hos myndighet betydelse förär totalförsvaret ellersom av
rikets säkerhet i övrigt.

Begreppet totalförsvar förhållandevisär väl Tillavgränsat. detta
återkommer vi i avsnitt.nästa Med rikets säkerhet kan såvälavses
den säkerheten för nationellt oberoendeyttre den inre säker-ett som
heten för statsskickets bevarande. Någon legaldefinition begreppetav
rikets säkerhet finns inte. Uttryckets innebördnärmare har delvis

i förarbeten till andra författningar och iangetts praxis.
Det kan i detta sammanhang finnas anledning uppmärksammaatt

de skilda uttryckssätt valts i författningar där orden rikets säker-som
het ingår bestämning. Ansvar enligt 19 kap. 5 § brottsbalkensom en
förutsätter sålunda kunnat uppkomma för totalförsvaretatt ellermen
eljest för rikets säkerhet. 2 kap. 2 § sekretesslagen sekre-attanger

gäller för vissa uppgifter, det kantess det skadar landetsantas attom
försvar eller på vållar fara för riketssätt säkerhetannat uppgiftenom
röjs. I 7 § polislagen 1984:387 regeringen kan uppdraattanges
RPS leda polisverksamhet för förebyggaatt och avslöja brottatt mot
rikets säkerhet.

Säkerhetsskyddsförordningen i första hand sikte på hottar mot
SÄKrikets säkerhet. Tillämpningsföreskrifternayttre FA har utfor-

med den utgångspunkten. Säkerhetsskyddetmats omfattar emellertid
enligt förordningen infiltrationsskydd.även Detta är närmare reg-
lerat i personalkontrollkungörelsen, otvivelaktigt skydd försom avser
såväl den den inre säkerheten. Det kan knappastyttre rådasom
någon tvekan uttrycket rikets säkerhet ha inne-attom avsetts samma
börd i de båda författningarna.
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säkerhetendenSkyddet3.1.2 yttreav

på totalför-siktehandi förstasäkerhetenför denSkyddet taryttre
beredskapsförord-idefinieratfinnstotalförsvarBegreppetsvaret.

höjd1992:1403till lagenansluter1993:242ningen omsom
verksamhetden ärsålundatotalförsvarMedberedskap. somavses

ställaförochinför hotlandetförbereda attförnödvändig yttreatt
totalför-omfattarkrigUnderkrigsförhållanden.tillsamhälletom

bedrivas.skalldåverksamhetdenhelasvaret som
civilför-militära försvaret,traditionellt i detindelasTotalförsvaret

ochförsvaretpsykologiskadetförsvaret,ekonomiskadetsvaret,
dagligtivadförsvaret utgörsmilitäraDettotalförsvar.övrigt somav

Civilför-försvaret.väpnadedetdvs.försvar,medtal termenavses
befolkningenhjälpaochskydda motkrigstidiuppgift är attsvarets

huvud-försvaretsekonomiskastridshandlingar. Detverkningarna av
samhälletsvenskadetförförsörjningenuppgift omär att trygga

Tillförsörjningsresurser.hänvisat tillblirdelvisellerheltlandet egna
beredskapRadiosSverigeshänföraskanförsvaretpsykologiskadet

informationsöverföringövrigoch samtförplanläggningensamt press
ochpolisenbl.a.hartotalförsvaretövrigadetIfolkrörelserna.för

uppgifter.sjukvården
till lagförslagmed199495:7propositionregeringens omGenom

i§kap. 1Enligt lterminologi.delvisinförsförsvarcivilt nyen
civilt försvar.ochförsvarmilitärttotalförsvarbestårlagförslaget av

ochlagstiftningen ersättscivilförsvar utmönstras avBegreppet ur
dennaförräddningstjänst. Ansvaretochbefolkningsskyddbegreppen

föränd-Dekommunerna.förslagetenligt övertasskallverksamhet av
sig inteföri ochpåverkarpropositionenföranledsringar avsom

totalförsvarsbegreppet.innebörden av
det inteförekomma,kan ävensäkerhetriketshot omEtt yttremot

riketsförbegreppetFrågantotalförsvaret.hot menutgör ommotett
Över-1979:6Juspionbrottsutredningen Dsbehandladessäkerhet av

röjandeansågUtredningen att ettspioneribrottet avm.msyn av
uppgifter-säkerhetför rikets äveninnebärakundeuppgifter ommen

straffbara formerexempelSomtotalförsvaret.rörde avintena
olikautredningennämndetotalförsvaretrördeintespioneri som

förhandlingarhemligaRöjandespionage.politiskts.k.former avav
medföraskulle kunnaländermed andraöverenskommelsereller som

krigeventuelltneutralt isig utan-hållafår svårare ettSverige attatt
ocksåfall. Detsådantkunnaskulle ett vorevåraför gränser vara

förhand-svenskautforskandeutredningenansåg ettatttänkbart av--
nationfrämmandemedgränsförhandlinginförlingsdirektiv enen

olikagälldeSåvittsäkerhet.för riketsinnebärakunnaskulle men
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former industrispionage anförde utredningen röjandeav att av
industriella hemligheter inte har betydelse för försvaret i prakti-som
ken knappast kunde komma omfattas bestämmelsen.att Rentav
teoretiskt kunde det emellertid tänkas bevarandetatt svenskav en
industriell hemlighet skulle kunna ha sådan ekonomisk betydelseen

röjande informationen skulleatt kunnaett riketsäventyra oberoen-av
de eller bestånd. För det i sådana fallatt nämnts skullesom nu vara
fråga spioneri förutsatte dock utredningen den skada iom såatt som
fall vållats måste jämställa med för rikets försvar.attvara men
Ytterst måste gärningen riketsröra oberoende eller bestånd i något
avseende.

I proposition 197980:176 med förslag till ändringar i brottsbalken
fann departementschefen inte någon anledning till invändningar mot
utredningens slutsatser. l fråga innebörden begreppet förom av men
rikets säkerhet fann inte heller riksdagen anledning till be-annan
dömning den utredningenän gjort bet. 198182:JuU rskr. 1981
82:43.

Den restriktiva utredningen anlade på innebörden begreppetsyn av
för rikets säkerhet bör bakgrund det gällde be-men mot attses av

stämningen det allvarliga brottet spioneri. Spioneribestämmelsen iav
sin nuvarande lydelse återgår i allt väsentligt till den utformning
bestämmelsen fick i 1948 års lagstiftning. förarbetenaI attanges
kravet på för rikets säkerhet innefattar begränsning till verk-men en
ligt betydelsefulla ting NJA 1948 260.s.

Att kravet på för rikets säkerhet innebär begränsning tillmen en
uppgifter något verkligtrör betydelsefullt framgår ocksåsom av
rättsfallet NJA 1988 118. I målet hade JK väckt åtal för sådants.
otillåtet offentliggörande i tryckt skrift innebar vårdslöshet medsom
hemlig uppgift. Uppgifterna, rörde några polska tavelförsäljaressom

ÖBunderrättelseverksamhet i Sverige, bedömdes ha inneburitav men
för rikets säkerhet dels främmande makt erhållit kännedomattgenom

säkerhetstjänstens arbetsformer, inriktning, resultat och arbets-om
delssätt, styrkeuppgifter hos flygvapnet avslöjats.att Högstagenom

domstolen ansåg dock inte de hemliga uppgifteratt avslöjats isom
artiklarna sådan betydelse ringa föränatt riketsvar av annat men

Åtaletsäkerhet kunnat uppkomma. ogillades.
Brottsbalkens bestämmelser får i och för sig centrala föranses vara

tolkningen innebörden rikets säkerhet enligt säker-ävenyttreav av
hetsskyddsförordningen och personalkontrollkungörelsen. innebärDet

skyddet rikets säkerhet omfattar uppgifteratt och förhållan-yttreav
den militär betydelse eller betydelse förrent totalförsvaret iav av
övrigt och andra uppgifter har betydelse för landets nationellasom
oberoende.
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följertingbetydelsefullaverkligttillbegränsningDen avsom
uppgif-endastförstås såemellertid intefårmenkrav attbrottsbalkens

säker-omfattassäkerhetriketsförinnebärröjande avter menvars
detavgränsningenförvägledningBrottsbalkenhetsskyddet. avger

ingenbrottsbalken hariskaderekvisitet mot-områdetskyddade men
gällersäkerhetsskyddetsäkerhetsskyddsförordningen. Förisvarighet

för-uppgifter ellerfrågaskalldetbegränsningenendast att omvara
övrigt ochsäkerhet iriketsellertotalförsvarethållanden rörsom
tjänstfrågadetpersonalkontrollkungörelsen ärenligt att somenom

övrigt.isäkerhetriketsellertotalförsvaretförbetydelsehar
rättsfalletnämndai detoffentliggjortsuppgifter varDe nysssom
säkerhet. Enriketsrördeuppgifter yttrehemligauppenbart som

innebarröjandet demfannintedomstolarnasak attär avattannan
följa.kundespioneriförsådant att ansvarmen

säkerheteninredenSkyddet3.1.3 av

totalförsvaret berörs.hotadkansäkerhet attinre utanRikets vara
frånförekommakanstatsskickdemokratiskavårtAngrepp mot

Härmakt.främmandemedförbindelse t.ex.grupperingar avsesutan
ocksåmaktenpolitiskasig dentillvällaförsök menupprorgenomatt

syfteistatsledningentvång attellervåld, hotanvändning motav
förföreträdarepåSådanautformning.politikenspåverka angrepp

framtvingaförhindra ellersyfteiförvaltningrättsväsende eller att
grundläggandedenhotocksåriktning kan utgöraviss motibeslut

debattenoffentligadenförsökliksomrättsordningen, tysta genomatt
opinions-andraellermassmediernaförrepresentanterangrepp

utnyttjafrånmedborgarnahindrasystematiskt attFörsökbildare. att
till hotenockså räknasbörrättigheter motochfri-demokratiskasina

sigmåstedet rörabetonasDock börsäkerhet.inre att omrikets
påtryckningsåtgärder,olika t.ex.Hotaktiviteter.kriminella enom

politiska instan-beslutandepåverka deförarbetskonfliktlaglig att
säkerheten.inredenhotuppfattasintekan motettsomserna,

allvar-sålunda utgörasyften kanpolitiskaförtvångellerVåld, hot
förtvångellervåld, hotUttrycketsäkerhet.inreriketsliga hot mot
jfrterrorismkarakteriseraföranvändasbrukarsyftenpolitiska att

anläggningarsamhällsviktigaförskydd1990:217l§ lagen om
stöd fördärfördetDefinitionsmässigt finns attskyddslagen.m.m.,

nuvarandedenenligtredanmyndigheternasäkerhetsskyddet hos
för-ocksådetsåutformasskallsäkerhetsskyddsförordningen att

rubbaterrorhandlingarextremistgrupperinhemska atthindrar genom
tillämp-sakland. En ärvårti attstabilitetennationelladen annan
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ningsföreskrifterna inte innehåller något stadgande särskilt tarsom
sikte på skydd terrorbrott.mot

Sverige har i konventioner förbundit sig bekämpa den interna-att
tionella terrorismen. Typiskt för denna har varit att terror-genom
handlingar sprida skräck förvirringoch bland allmänheten och
försöka tvinga den politiska ledningen i land verka för terroris-ett att

politiska mål i deras hemländer.ternas Sådana gärningar har före-
kommit också i Sverige. Som exempel kan utlösningennämnas av en
bomb på Nybroplan i Stockholm år 1986. Dådet riktades motsom-

amerikanskt flygbolag i förett och sig allvarligt kanvar men-
knappast ha riketssägas säkerhet.rört Andra terroraktioner har
förekommit där det i samband med dåden har framställts olika krav

statsledningen. Exempel på sådanamot aktioner ockupationenär av
den västtyska ambassaden år 1975 eller kapningen flygplanettav

tvingades på Bulltofta flygplats i Malmö år 1972. Enligtsom vårner
mening utgjorde dessa dåd hot rikets inre säkerhet, eftersomett mot
den normala rättsordningen riskerade sättas spel efter kravenatt ur

statsledningen.mot
Terroristlagstiftningskommittén uttalade i sitt betänkande SOU

1989: 104 Terroristlagstiftningen, flertalet terroristbrott inteatt utgör
brott rikets säkerhet. Kommittén ansågmot varken mordet på denatt
jugoslaviske ambassadören år 1971 eller Bulltoftakapningen och
knappast heller ockupationen den västtyska ambassaden kundeav

brottsägas riketsutgöra säkerhet. Som exempelmot terroristbrott
kunde hot riketsutgöra säkerhet nämndesmot och sabo-som attentat

den centrala statsförvaltningentage bet.mot 184 och 259.s. s.
Att terrorverksamhet kan sig uttryck i olika formerta kan,som

inte behöver, innebära hot rikets säkerhetett illustrerasmen mot
också bestämmelsen i 4 § förordningen 1989:773 med instruk-av
tion för Rikspolisstyrelsen. Där nämligenutsägs RPS ävenatt om
verksamheten inte förebygga brott riketsatt säkerhetmotavser
också leder polisverksamhet i fråga bl. terrorismbekämpning.om a.

Ett hot rikets säkerhet börmot särskiltnämnas och säker-som som
hetsskyddsförordningen skall förebygga är omstörtande subversiv
verksamhet. Sådan underminerande verksamhet syftar till attsom
undergräva förtroendet för vårt politiska för förberedasystem att ett
maktövertagande med illegala metoder kan led i inhemskaettvara

eller organisationers strategi. Men den kan ocksågruppers vara
initierad och finansierad främmande makt i syfte beredaav att
marken för militär intervention. Omstörtande verksamhet kanen
alltså såväl rikets inre säkerhet.yttreavse som

Vilka hemliga uppgifter skall skyddastyper med hänsyn tillav som
den inre säkerheten låter sig inte bestämmas lika tydligt detnärsom
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förebyggasakpolisensfrämstDet attsäkerheten. ärdengäller yttre
skadakanaktiviteterbrottsligadetGällersamhälle.vårti sombrott

primärtuppgiftenvilarbeskrivitsharsåsäkerhetinrerikets som nu
SÄPO uppgiftfullgöra dennaskall kunnaFörSäkerhetspolisen. att

skiftande slagdeföreteelseruppmärksamma mest somdenhar avatt
nöd-förbereds. Ettbrottslighetmotiveradpolitiskttydakan att

ochlagratsanteckningarsammanhanget ärihjälpmedelvändigt som
SÄPO:s registeruppenbartDetelektronisk är attväg.påbearbetats

SÄPO:s karaktärendenverksamhet ärövrigtiuppgifter avoch om
hemlig-förLagstödfinnas.måsteröjandeskyddeffektivt motettatt

SÄPO:s hand i 5i förstafinnsverksamhetuppgifter ihållande av
medsekretessbestämmelserinnehållersekretesslagen omkap. som

beivra brott.ochförebyggaintressettillfrämst atthänsyn
medhemligahållasmåsteSÄPO:s uppgifterhantering somav

tydligtsärskilthärharsäkerhet nämnts ettinretill rikets somhänsyn
vidirättsväsendetinomandralätt äveninsesexempel. Det att organ

hanteraanledningfåromfattning attmindreellerimening större
säker-inreriketstillhänsynmedhemligahållasskalluppgifter som
deraspåtillämpligasäkerhetsskyddreglernablirDärmedhet. om

verksamhet.

Sammanfattning3.1.4

åtgärderdedefinierassäkerhetsskyddetSammanfattningsvis kan som
infiltrationsskyddtillträdesskydd ochsekretesskydd, somfrågai om

Medsäkerhet.inreochriketshotförebygga yttreför motvidtas att
obero-politiskaförsvarsförmåga,Sverigessäkerhetenden yttre avses

säkerheteninreMed denintegritet.territoriella avsesochende
institutioner.ochstatsskickdemokratiskaSveriges

i säkerhets-innehålletförredogörs3.83.2avsnittföljandedetI -
betydel-harförfattningarantal andraochskyddsförordningen ett som

Personal-definitionen.angivnahärenligt densäkerhetsskyddetförse
förbetydelsecentralsigoch föri ärkontrollkungörelsen, avsom

författningen kommente-deneftersomhärförbigåssäkerhetsskyddet,
avsnitt 4.iutförligtras

Säkerhetsskyddsförordningen3.2

statligapåtillämpas1981:421Säkerhetsskyddsförordningen
förhållandenelleruppgiftermedsigbefattar sommyndigheter som

alltså inteDen§. ärövrigt 1säkerhet iriketsellertotalförsvaretrör
riks-intehellergällerDenlandsting.ochkommunertillämplig
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dagen eller dess myndigheter eller regeringskansliet eller kommittéer
och särskilda utredare omfattas kommittéförordningensom av
1976:119.

förutSom finns det fem skilda slagnämnts säkerhetsskydd:av
sekretesskydd, tillträdesskydd, infiltrationsskydd, information och
kontroll.

Enligt förordningen varje myndighet för det finnsatt ettansvarar
tillfredsställande säkerhetsskydd 2 §.

och §§ finnsI 4 5 bestämmelser bl. tillvägagångssättet vidom a.
utlämnande uppgifter rikets säkerhet. myndighetAvserrörav som en

begära in anbud eller träffa avtal upphandling med hän-att om som
till rikets säkerhet skall hållas hemlig, skall myndigheten enligtsyn

§ tredje stycket5 träffa skriftlig överenskommelse med leverantören
det säkerhetsskydd behövs i det särskilda fallet.om som

I 6 § stadgas det vid varje myndighet skall finnas säkerhets-att en
chef det inte uppenbart obehövligt.ärom

Enligt skall7 § verkställighetsföreskrifter allmänna råd ochsamt
råd i särskilda fall meddelas av

Försvarsmakten för de myndigheter hör till Försvarsdeparte-som
ÖverstyrelsenKustbevakningen, för civil beredskap,mentet utom

Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar och civil-
befälhavarna,

ÖverstyrelsenRikspolisstyrelsen2. för Kustbevakningen, för civil
beredskap, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar,
civilbefälhavarna för övriga myndigheter Justitiekanslern.samt utom

Försvarsmakten och RPS får komma Försvarsmaktenöverens attom
skall meddela vissa föreskrifter och allmänna råd för samtliga myn-
digheter På begäran RPS skall Försvarsmaktennämnts.som nu av
upphäva sådana regler i den mån de riktar sig till myndigheter som

under 2.avses
Allmänna råd och råd i särskilda fall tekniska skyddsåtgärderom

meddelas RPS också för de myndigheter underav som avses
Säkerhetsskyddet vid myndigheterna skall kontrolleras Försvars-av

makten och RPS, och inom sitt område 9 §.var en
Försvarsmakten och RPS skall också i fallbegäran särskilda

lämna råd säkerhetsskydd till regeringskansliet, riksdagen ochom
dess myndigheter, Justitiekanslern kommuner och landstings-samt
kommuner 10 §.

Sammanfattningsvis har således RPS och Försvarsmakten norm-
givande, stödjande och kontrollerande uppgifter medan föransvaret
säkerhetsskyddet i förekommande fall åvilar myndigheterna.
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ÖB och RPSbemyndigandet i § har7stödMed gemensamtav
säkerhetsskyddsför-tillämpningenföreskriftermeddelat avm.m. om

nedan.avsnitt 3.3SAK,ordningen FA se

Tillämpningsföreskrifter3 3
.

SÄKFA

säkerhetsskyddsförordningen hari §bemyndigandet 7stödMed av
ÖB anvisningarföreskrifter,1982 meddelatåroch RPS gemensamt

säkerhetsskyddsförordningentillämpningenrådallmännaoch avom
SÄK.FA
SÄK allmännaanvisningarföreskrifter ochsåvälinnehållerFA som

SÄKinnehållerbehov FAskiftandemyndigheternasråd. På grund av
ovillkorligenbestämmelserEndastföreskrifter.detaljeradeinga som

före-formenerhållitmyndigheter harsamtligavidmåste gälla av
måni vissråden,allmänna äroch deAnvisningarnaskrifter. avsom

innebärföreskrifterna. Dettakompletterarkaraktär, attbeskrivande
verksamhetmyndighetenserforderlig förinteanvisning ärsomen

följas.behöverinte
SÄK skyddetFAomfattarsäkerhetsskyddsförordningenLiksom av

finnermyndighetenområde. Omförsvarssekretessensuppgifter inom
tillutvidgas äventillämpningsområdetkanlämpligt, attdet avse
andra intressen.skydd förtillsekretessomfattasuppgifter avsom

SÄK sådanapåtillämpligFA ävenuppgifterhemliga ärUtöver
totalförsvarettillhänsynföremålochanläggningarområden, som av

första hand be-får isagdaskyddas. Detmåstesäkerheteller rikets
tillträdesskydd.föreskrifternaförtydelse om

SÄK dessa rörbestämmelser. Merparten94innehållerFA av
behörighetbl.a.finns regler68. Här attsekretesskyddet nr 7 om-

regi-kopiering,sekretess,underkastadeuppgifterdel ärta somav
förvaringochhemligbeteckning,kvittering,strering, transport av

tillträdesskydd nrtystnadsplikt. Reglernahandlingar ochhemliga om
rådallmännaochanvisningarhuvudsakligenbestår69 81 omav-

infiltrationsskydd 82nrReglernaskyddet.utformametoder att om -
personalkontrollförfarandet. I denhand tilli förstaanknyter87

syfteinfiltrationsskyddets ärdockbestämmelseninledande attanges
andra avseendenipålitlig ellerbedömsintehindra denatt somsom
sekretessbelagdadelsäkerhetssynpunktfrånolämpligär att av

vidareriktasinfiltrationsskyddetinnebäruppgifter. Detta motatt en
avslutandepersonalkontroll. Deföremål förblirdenkrets än som

kontroll.utbildning och9488reglerna nr rör-
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SÄKTill finnsFA dessutom bilagor med anvisningar bl.a.om
röjande signaler, ROS, och anvisningar för säkerhetsskyddet vid
automatisk databehandling.

SÄK-DATA

För myndigheter hör till Försvarsdepartementet har den då-som
ÖB SÄKvarande myndigheten komplement till FA utfärdatsom

föreskrifter säkerhetsskydd vid automatisk databehandlingom av
sekretessbelagda uppgifter FFS 1993:14. Föreskrifterna har ut-
arbetats i samråd med Säkerhetspolisen. Mot bakgrund bestäm-av
melserna i begränsningsförordningen 1987:1347 har Säkerhetspoli-

sig förhindrad utfärda föreskrifterna inom sittsett attsen ansvars-
område.

I 2 § begränsningsförordningen stadgas innan myndighetatt en
beslutar regel skall regelns kostnadsmässiga och andra konsekven-en

utredas och dokumenteras. Av 6 § följer den myndighetattser som
har beslutat regel skall, så länge regeln gäller, följa ochen upp
dokumentera regelns kostnadsmässiga konsekvenser. Säkerhets-
polisen, fann det ogörligt beräkna vilka kostnader föreskrif-attsom

skulle medföra, ianhöll framställning den 4 september 1991terna
regeringens medgivande få besluta föreskrifter och allmännaattom

råd ADB-säkerhet. I beslut den 10 1994 medgav regeringenom mars
framställningen. Regeringsbeslutet innebär inte Säkerhetspolisenatt

befriad från skyldigheten följaär bestämmelserna.att upp

SUA

Beteckningen SUA står för Säkerhetsskydd, Upphandling och Arbete.
ÖB:sSUA RPS och föreskrifterutgör och allmänna råd beträffande

säkerhetsskydd kring upphandling för behov med hänsynstatens som
till rikets säkerhet skall hemlighållas. Till SUA-arbete räknas även
planering, projektering och anbudsgivning. Ett SUA-arbete föreligger
från det myndighet beslutat igång projekt eftersättaatt etten som
bedömning kan innefatta sekretessbelagda uppgifter ioch därantas
något avseende myndighet, företag eller enskild kanannan person
komma anlitas anbudsgivare, leverantör, elleratt entreprenörsom
konsult.

Som SUA-arbete betraktas inte avtal upphandlingm.m. om som
träda i kraft först vid beredskapshöjning eller krig krigspro-avses

duktion. För sådan upphandling gäller särskilda bestämmelser.
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upphand-myndighetrespektivepå prövaankommerDet att om
betraktas SUA-delvis skallhelt ellerarbetetellerlingen ettsom

arbete.
upphandlingsför-stöd 14 §utfärdade medSUA-föreskrifterna är av

199331 decemberförordning upphävts denSedan dennaordningen.
iför föreskrifternaförfattningsenliga grundenåterfinns den numera

föreskrifter säker-gällersåvittsäkerhetsskyddsförordningen7 § om
såvittpersonalkontrollkungörelsen,i 24 §ochi allmänhethetsskydd

upphandling.samband medpersonalkontroll iföreskriftergäller om
följandetill påföreskrifterna sätt.enligtSUA-upphandling gårEn

bedömninginledningsvismyndighetenbeställande görDen omaven
tillmed hänsynuppgifterinnefattakommerupphandlingen att som

väljasskallhemliga. leverantörEnskall hållasrikets säkerhet som
lämplig för SUA-arbete.bedömaskännedom kanmyndighetensefter

säker-de allmännaoch godkännaskall informerasLeverantören om
myndighetenHärefter skallupphandlingen.följerhetskrav avsom

innebärDettaleverantören.yttrandeFörsvarsmaktens överinhämta
i företaget. Omstyrelseledamöternapåpersonalkontroll görsatt

besökamyndighetenskallpositivt,yttrandeFörsvarsmaktens är
säkerhetssyn-lämpligtdetsigförvissa ärförföretaget attatt urom

också Försvars-besök kanSådant görasförstagångsbesök.punkt av
godkännande leveran-tillbesöket lederOmRPS.ellermakten avav

personalkontroll på deförsorgFörsvarsmaktensföretastören, genom
sekretessbelagdafå delskallleverantörenanställda hos upp-avsom

upphandlingsavtaletarbetet. Innankänsligautföra detellergifter
säker-reglerarträffasöverenskommelseskriftligskallingås somen

säkerhets-slutligenarbetet. Leverantören upprättarhetsskyddet i en
myndigheten.beställandedenskall godkännasinstruktion avsom

företagit1994 över-under höstenRPS harFörsvarsmakten och en
ÖversynenSÃKSÄK, DATA.ochSUAiföreskrifterna FAsyn av

inomgenomfördesomorganisationdenföranlettshar bl.a. somav
föreskrifternareviderade väntasDejuli 1994. utdenförsvaret 1 ges

regelverkennuvarandedekommeruppgiftEnligt attkort. treinom
isammanställas ett.

samhällsviktigaförskydd3.4 Lagen om

anläggningar m.m.

anläggningarsamhällsviktigaförskydd1990:217I lagen m.m.om
be-bl.a.möjligtdetbestämmelser görskyddslagen attsomges

säkerhetssyn-områdenanläggningar ochtilltillträdetgränsa som ur
samhället.förviktigapunkt år
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De ändamål får läggas till grund för beslut skyddsåtgärdersom om
enligt lagen skydd sabotage, skyddär användning våld,mot mot av
hot eller tvång för politiska syften terrorism, skydd spionerimot

röjande i andra fall hemliga uppgifter totalförsvaretsamt rörav som
skydd för allmänheten skada kan uppkomma tillsamt följdmot som

militär verksamhet l §.av
Enligt förarbetena skall lagens bestämmelser tillämpas restriktivt

och med urskillning. En prövning måste alltid skenoggrann av om
de föreliggande riskerna så deär olägenheternauppvägerstora att
med den tänkta skyddsåtgärden prop. 198990:54 59f.. En be-s.
stämmelse med denna innebörd har tagits in i 2

För beslut tillträdesförbud skall få meddelas måste någonatt ett om
de i §1 uppräknade riskfaktorerna föreligga. Som skyddsobjektav

kan förklaras anläggningar och områden fartyg och luftfartyg.samt
Kretsen anläggningar kan skyddsobjektutgöra inte obe-ärav som

gränsad. Enligt 4 § får skyddsobjekt förklarassom

statliga förvaltningsbyggnader statschefens residens ochsamt
statsministerns bostad,

2. anläggningar och områden till vilka har äganderätt ellerstaten
nyttjanderätt och disponeras försvarsmakten militärasamtsom av
fartyg och luftfartyg,

3. anläggningar eller områden används eller avsedda förärsom
ledning civilförsvarsverksamhet, för energiförsörjning, vattenför-av
sörjning, rundradioförsörjning, radio- och telekommunikationer,

eller försvarsindustriella ändamål,transporter

4. områden där försvarsmakten tillfälligt bedriver övningar, prov
eller försök, och

områden där försvarsmakten har in för möta väpnatsatts att ett
Sverige eller för hindra kränkning Sverigesmot attangrepp en av

territorium.

När landet befinner sig i krig eller krigsfara kan lagens tillämpnings-
område utvidgas §.5

I 7 § regleras verkningarna beslut skyddsobjekt. Denettav om
normala innebörden beslut obehöriga inteär har tillträde tillett attav
skyddsobjektet. Verkningarna beslutet kan dock begränsas tillav
förbud fotografier eller mätningar eller andra avbild-mot att ta göra
ningar, beskrivningar eller inom skyddsobjektet eller mot attav
bada, dyka, ankra eller fiska där.
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skyddsobjekt. Denbevakningbestämmelserfinns-18I 9 om av
förhållandenangivnafår under vissaskyddsobjektbevakar ettsom

tillfälligtavvisa ellerkroppsvisitationbeslutabl.a. samt om-om
skyddsobjektet.eller vidinomhänderta person

regeringen be-den myndighetellerregeringen19 § harGenom
verksamhetbedriverförelägga denmöjlighetstämmer attgetts som

in-bevakning,anordnatotalförsvaret sättabetydelse för att uppav
för tillgodose deåtgärderliknandevidta andraellerhägnader att

i lagen.ändamål avsessom
skyddsområden,militärabestämmelserfinns vidarelagenI om

ansvarsbestämmelser.lodningsjömätning och samt
anläggningarsamhällsviktigaskydd förförordningenEnligt om

försvarsområdes-skyddsobjektbeslutmeddelas1990:1334 avom
i övriga falloch 2 ochi 4 § lfalli debefälhavaren avsom avses

finns.objekteti det län därlänsstyrelsen

Sekretesslagen3.5

tystnadspliktbestämmelserinnehåller1980:100Sekretesslagen om
allmännaförbud lämnaochverksamheti allmännas utdet attom

bestämmelsernainnebärhänseendesistnämndahandlingar. I en
stadgadetryckfrihetsförordningen rätteniden att tabegränsning av

framgårsekretesslagen6 §kap.handlingar. Av 1allmänna attdel av
Medfunktionärer.och derasmyndigheterförförbud gällerlagens
ochkyrkomötetriksdagen,kap. 8 §jämställs enligt lmyndighet

församling.kommunalbeslutande
uppgiftröjaförbudinnebärsekretesslageniBestämmelserna att

ellersker muntligendetsekretessomfattas oavsett genomomavsom
Dettasker pådet sätt.ellerhandling lämnasallmän annatutatt om

sekretessbe-sekretesslagenbakomgrundtankenuttryck för attär ett
idokumenteraduppgiftsig ärprincip detsammahovet i är enenvare

handling ellerallmän
siktesekretesslagenbestämmelse i närmast attDen tarsom

denövrigt 2 2säkerhet i kap.riketseller ärtotalförsvaretskydda
hela detgäller inomFörsvarssekretessenförsvarssekretessen.s.k.

försvars-betydelse hoshar sinverksamhet, störstaallmännas men
handläggercivila myndighetersådanaochmyndighetermaktens som

totalförsvarsfrågor.
förverksamhetangåruppgifteromfattarFörsvarssekretessen som

förberedelseellerplanläggningellerlandetförsvara avannanatt
det kantotalförsvaret,i övrigtellerverksamhet rörsådan omsom
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det skadar landets försvar eller på vållar faraantas att försättannat
rikets säkerhet uppgifterna röjs.om

Andra sekretessbestämmelser kan ha betydelse för riketssom
säkerhet 2 kap. § utrikessekretess1är och kap.5 § förundersök-1
ningssekretess. Av 7 § sekretessförordningen framgår uppgifteratt

omfattas sekretess enligt dessa bestämmelser förutsätts kunnasom av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Ytterligare sekretess-vara av

bestämmelser kan ha betydelse för rikets säkerhet 5 kap. 2ärsom
och 3 §§ säkerhets- och bevakningsåtgärder chiffer, kodersamt
m.m..

Sekretesslagen innehåller inga bestämmelser vilketsom anger
sekretessen skall upprätthållassätt eller vilka skyddsåtgärder börsom

vidtas i detta syfte.

3.6 Lagen skydd för företagshemligheterom

Sekretesslagen innehåller bestämmelser tystnadsplikt i detom
allmännas verksamhet och förbud lämna allmännamot att utom
handlingar. Genom lagen 1990:409 skydd för företagshemlig-om
heter har det tillskapats skydd för sådan information affärs-ett om
eller driftsförhållanden i näringsidkares rörelse närings-en som
idkaren håller hemlig och röjande medföraär skada förägnat attvars
honom i konkurrenshänseende. Med näringsidkare inte baramenas
privata företag också affärsdrivande verk och andra myndigheterutan
i den mån de driver affärsverksamhet.

Lagen gäller vidare endast obehöriga på företagshem-angrepp en
lighet. Som obehörigt inte någon anskaffar,ett attangrepp anses
utnyttjar eller röjer företagshemlighet hos näringsidkare för atten en
offentliggöra eller inför myndighet avslöja något skäligen kanen som
misstänkas brott, på vilket fängelseutgöra kan följa, eller kansom

allvarligt missförhållandeutgöra i näringsidkarensannatanses
rörelse.

De till lagen knutna straffbestämmelserna innebär denatt som
uppsåtligen bereder sig tillgång till företagshemlighet skall dömasen
för företagsspioneri, den anskaffar företagshemlighetattresp. som en
med vetskap den tillhandahåller hemligheten eller någonattom som
före honom har berett sig tillgång till denna företagsspionerigenom
skall dömas för olovlig befattning medföretagshemlighet.

Straffbestämmelserna i lagen kompletteras med regler skade-om
ståndsansvar i följande typsituationer:tre

skadeståndsansvar för den sig skyldig till brottgör enligt vadsom
i det föregående.sagtssom
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falldettystnadsplikter. Härvid avtaladeskadeståndsansvar2. avses
företagshemlighetröjerellerutnyttjarobehörigennågon somenatt

medaffärsförbindelsesamband medifått delförtroendeihan enav
obe-arbetstagaredet fallet närVidarenäringsidkare. enavsesen

fått delhanföretagshemlighetröjerellerutnyttjarhörigen avsomen
anställning.i sin

företags-eller röjerutnyttjarför denskadeståndsansvar ensom
obehörigtföremål förled varittidigareihemlighet angrepp.ettsom

Brottsbalken3.7

riketsskydd förtillstraffbestämmelserfinnsbrottsbalkenkap.I 18
handling iföretarnågonföreligger§ närUppror lsäkerhet.inre

medelvåldsamma omstörtaeljest medellervapenmaktmeduppsåt att
beslutåtgärd ellereller hindraframtvingaförellerstatsskicket avatt

förförutsättningdomarmakten. Eneller högstastatsledningen
förverkligande.uppsåtetsförfaraförelegatdet harstraffansvar är att

bilda ellerbestår ikårverksamhetolovligstraffbeläggs att§I 4 som
makt-sådanttillutvecklaslätt kanorganisationi sådandelta som
olagapolisstyrka. Den utövarellermilitärmedel trupp somsom

åsiktsbildningenallmännadenpåverkaförhotolagatvång eller att
frihet 5 §.medborgerligför brottkan dömas mot

kap. brotts-till 19rubrikensäkerhetrikets ärbrottOm mot
riketskan hotaför gärningarstraffstadgaskapitletbalken. I som

spioneribestämmelseni kapitletcentrala brottet ärsäkerhet. Detyttre
gåruppsåtmed direktnågonkorthetiSpioneri innebär§.5 att

förhållande,uppgiftröjatillhandamaktfrämmande att omgenom
förellertotalförsvaretförinnebäruppenbarande annarsmenvars

säkerhet.rikets
brottuppgift.hemlig Dettamedbefattningobehörig§§och 87 rör

pånågot kravföreliggerintesåtillvida detspionerifrånsigskiljer att
tillhanda.främmande maktsyfte att

frågauppgift. Dethemligmed ärvårdslöshet ett§ brottet9 rör om
vid brottetderekvisitendär äroaktsamhetsbrott somsammaannars

uppgift.med hemligbefattningobehörig
spioneribrottetligger nära.10 §underrättelseverksamhetOlovlig

gärningenspioneri krävsförskillnadengrundläggande är attDen att
olovlig under-medansäkerhet,för riketsmedförakunnaskall men

maktsfrämmandeförmedföraskall kunnarättelseverksamhet enmen
denspioneri straffasförskillnadYtterligare ärsäkerhet. att somen

underrättelseverksamhetolovligförhandlingar,enstakautför men
kontinuerligtverksamhetfrågaskalldetkrävs somatt enomvara
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pågår. likhetI med spioneribrottet det likgiltigtär de uppgifterom
anskaffas hemliga eller inte.är Likaså krävs direkt uppsåt. Isom

10 § andra stycket regleras form olovlig underrättelse-en annan av
verksamhet, nämligen brottet riktar sig flyktingarnär eller andramot
enskilda Brott föreligger någon här i riket förnär gåpersoner. att
främmande makt tillhanda hemligen eller med användande av
svikliga medel bedriver verksamhet för anskaffande uppgifterav om

personliga förhållanden eller lämnar medverkan till sådanannans
verksamhet.

19I kap. brottsbalken finns vidare bestämmelser straff för bl.a.om
högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, olovlig
värvning och tagande utländskt understöd. Den inne-närmareav
börden dessa bestämmelser utvecklas inte här.närmareav

Ytterligare antal straffbestämmelser i brottsbalken kan ha be-ett
tydelse för säkerhetsskyddet bestämmelserna inteäven direktom
utpekar rikets säkerhet det intresse skall tillgodosessom som genom
straffsanktionerna. Sålunda kan både tillgreppsbrotten och trolöshets-
brotten exempelvis stöld och förskingring riketsutgöra motangrepp
säkerhet. Stöld mobiliseringsförråd kan exempel påutgöraett ettur

sådant brott.ett
Bland brotten frihet fridoch i 4 kap. kanBrB 6 §nämnasmot

andra stycket olaga intrång. Med stadgandet åsyftas skapaattom ett
skydd för lokaler där människor arbetar eller eljest vistas. Genom
stadgandet stöd för kunna avvisa eller avhysa obehörigaattges per-

från myndigheters och företags lokaler. I 4 kap. finns ocksåsoner
bestämmelser brytande och telehemlighet, intrång ipost-om av om

Ävenförvar olovlig avlyssning 8, 9 och 9a §§. dessa brottsamt om
kan beröra förhållanden betydelse för rikets säkerhet.av

13 kap.I BrB återfinns de allmänfarliga brotten. Störst betydelse i
detta sammanhang har bestämmelserna sabotage och sabo-grovtom

i 4 och 5 §§. Sabotage föreligger bl.a. någon förstör ellertage när
skadar egendom har avsevärd betydelse för rikets försvar, folk-som
försörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande

allmän ordning och säkerhet i riket.av
I 20 kap. 1 § BrB stadgas straff för tjänstefel. Till straff skallom

den dömas uppsåtligen eller oaktsamhet vid myndighetsut-som av
övning handling eller underlåtenhet åsidosätter vad gällergenom som
för uppgiften. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens be-
fogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i
övrigt eller till andra omständigheter bedöma ringa,är skallatt som
inte dömas till ansvar.

Myndighetsutövning förutsätter i princip någon form offentligav
maktutövning enskild. Frågan huruvida tjänsteman kan dömasmot en
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i säkerhets-bestämmelsernaiakttaunderlåtenhetförtill attansvar
ellermeddelats RPSföreskrifteriskyddsförordningen eller avsom

nedan.i avsnitt 9.5behandlasFörsvarsmakten
tystnadsplikt.brottstadgandetåterfinnsBrBkap. 3 §I 20 motom

lyder:Bestämmelsen

hemlighålla enligt lagpliktighanuppgift,någon ärRöjer attsom
förbehållförordnande ellerenligtellerförfattningeller somannan

författning, ellerellerstöd lagmed ut-meddelatshar annanav
gärningenhemlighet, dömes,olovligen sådannyttjar han om

tilltystnadspliktförstraff, brottbelagd medsärskilteljest motär
år.i högstfängelseböter eller ett

förstaigärningbegåroaktsamhetDen avsessomsom av
tilldömasskall dockringa fallItill böter.dömesstycket, an-

svar.

koppladsekretesslagentillhandförstaiBestämmelsen utgör en
i andradockföreskrivsTystnadsplikt ävensanktionsbestämmelse.

röjan-advokater. Ettochtolkar,exempelvis för prästerförfattningar,
handling lämnasdetstraffbart är utde kan oavsett somenomvara

muntligen.lämnasuppgifteneller om
uppgifthemligmedvårdslöshetbrottetochspioneribrottetMedan

uppgifternautlämnandetgärningar däromfatta sådanakanendast av
säkerhet, kanför riketsellertotalförsvaretförorsakar annarsmen
vilkenaktualiserastystnadspliktför brott typoavsettmot avansvar

uppgiften.förgällersekretess som

betydelse förmedförfattningarAndra3.8

säkerhetsskyddet

rubrik andraunder dennaredovisasfullständighetanspråk påUtan
säkerhet.riketsför skyddetbetydelseharförfattningar avsom

1983:953i lagenutförligtreglerasriksdagenhosSäkerhetsskyddet
enligt lagenSäkerhetsskyddetriksdagen.säkerhetsskydd i om-om

säkerhetsskyddsför-iåtgärderi principfattar angessomsamma
bered-dockhänförssäkerhetsskydd ävenriksdagensTillordningen.

lokaler.i riksdagensskadorandrabrand ochskapsåtgärder mot
skallinfiltrationsskyddsekretesskydd ochkanVidare attnoteras

förbindel-Sverigesuppgifterför hemliga rörupprätthållas även som
organisation.mellanfolkligellermed statannanser
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Enligt lagen 1988:144 säkerhetskontroll vid sammanträde medom
riksdagens kammare och utskott får talmannen besluta säker-om
hetskontroll besökare i riksdagen det till följd särskildaav om av
omständigheter finns risk för det vid sammanträde kan kommaatt ett

förövas brott innebär allvarlig fara föratt någons liv, hälsasom en
eller frihet eller för omfattande förstörelse egendom. Vid kon-av
trollen skall och föremålandra kan komma till använd-vapen som
ning vid sådana brott eftersökas. Kroppsvisitation får då ske.

I tillträdesförordningen 1992:118 regleras förutsättningarna för
utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon få tillträdeatt
till svenskt territorium. förordningenI finns vidare bestämmelser

vad sådana fartyg och fordon har iaktta inom territo-som anger att
riet.

förordningenI 1982:118 försvarsmaktens ingripanden vidom
kränkningar Sveriges territorium under fred och neutralitetav m.m.
IKFN-förordningen regleras bl.a. åligganden och befogenheter för
Försvarsmakten fredstidunder ingripa kränkningar svensktatt mot av
territorium. Exempelvis under vilka förutsättningar fartyg fåranges
avvisas eller prejas och vapenmaktnär får in.sättas

förordningenI finns också bestämmelser reglerar Försvars-som
maktens åligganden krigförande utländska fartyg.mot staters

Enligt lagen 1993:1742 skydd för landskapsinformation krävsom
tillstånd för sjömätning, för fotografering från luftfartyg, för upp-
rättande databaser med landskapsinformation för spridningsamtav

bl.a. kartor och flygbilder.av

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utormordentliga för-
hållanden föranledda detär krig utanför Sverigesär grän-attsom av

eller Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringenattser av
enligt lagen 1992:1403 höjd beredskap besluta höjd bered-om om
skap. Höjd beredskap antingen skärptär beredskap eller högsta
beredskap.

lagenI vad kommuner och landsting skall iaktta under höjdanges
beredskap för de skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalför-att

Vidare vilka åtgärder enskilda organisationersvaret. ochanges som
företag, enligt överenskommelse eller på grund skyl-ärsom annan
diga fortsätta sin verksamhet i krig, skall vidta föratt kunnaatt
fullgöra sina skyldigheter.

beredskapsförordningenI 1993:242 bl.a. hur beslut höjdanges om
beredskap tillkännages vilka åtgärder skall vidtas vid höjdsamt som
beredskap. Vidare vilka myndigheter beredskapsmyn-äranges som
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harmyndighetberedskapsmyndighetMeddigheter. somenmenas
fortsättaskallmyndighetsådanEntotalförsvaret.förbetydelsestor

beredskapsmyndig-Flertaletberedskap.höjdunderverksamhetsin
särskilthänförs tillverksamhetmyndighetersandravissaochheter

funktionvarjeFörtotalförsvarsorganisationen.ifunktionerangivna
inomsamordningsansvaretharmyndighetansvarigfinns somen

myndighetanvarigSocialstyrelsenexempelvisSålundafunktionen. är
Övriga medmyndighetersjukvård.ochhälso-funktionenför upp-

naturvårds-livsmedelsverk, StatensStatensfunktioneninom ärgifter
Smittskyddsinstitutet.ochLäkemedelsverketverk,

poli-bestämmelsergrundläggandefinns1984:387polislagenI om
ochallmänhetpolisverksamhet i ärförgällerverksamhet. Lagensens

Säkerhets-förochpolisenför denbådetillämplig öppnasåledes
polisen.

förebyggauppgifter hörpolisenstillframgår att2 §lagensAv att
ledaRikspolisstyrelsenuppdraregeringen attkanEnligt 7 §brott.

säker-riketsavslöja brottochförebyggaför motpolisverksamhet att
regeringensåledesskallpolislagenbemyndigandet istödMedhet. av

avgränsningendenin regler närmareRPSförinstruktioni avta om
uppgifter.Säkerhetspolisens

finnsRikspolisstyrelsenförinstruktionmed1989:773förordningenI
frågaibefogenheterochuppgifterstyrelsensbestämmelserbl.a. om

organi-ledning ochmyndighetenspolisledningutöva samtatt omom
SÄPO till RPS.hörframgår§sation. Av 1 att

SÄPO:s befattninggällerdetbestämmelsengrundläggande närDen
polisverksamhetleda§bemyndigandet i 4säkerhetsfrågor attärmed

ledaMedsäkerhet.riketsavslöja brott attochförebygga motför att
polisstyrkormed deverksamhetenledapolisverksamhet attmenas

personal ellermedantingendisponerar över,myndigheten egensom
RPS disponerarpolismyndigheterandrafrånpersonal sommed som

polisförstärkning.
SÄPO uppgifterdefullgöraskallvidareframgår§ som5Av att

säkerhets-ochpersonalkontrollkungörelsenenligtutföraRPS har att
skyddsförordningen.

fårutlänningskontrollsärskild:5721991§ lagen enEnligt l om
detlandet,utvisasutlänning omur

ellersäkerhet,riketstillhänsynbehövs av
verk-tidigareutlänningenskänttill vad ärhänsynmed2. omsom

han kommerbefaraskan attomständigheterövriga attochsamhet
våld, hotinnefattargärningbrottsligtillmedverkabegå eller som

syften.politiskaförtvångeller
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Utvisningsgrunden i punkt 1 i första handär avsedd tillämpas påatt
kan begå spioneri och liknande brottantas riketspersoner som mot

säkerhet den kan tillämpas riketsyttre även inrenär säkerhetmen
hotas. Punkt 2 bestämmelse i den upphävdamotsvarar en numera
s.k. terroristlagen. lagenI finns bestämmelseräven tvângsåt-om
gärder, bl.a. för fall utvisningnär utlänning inte har kunnatav en
verkställas.

Har statlig tjänst hänförts till skyddsklass enligt personalkontroll-en
kungörelsen, får tjänsten enligt förordningen 1975:608 krav påom
svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster inte
tillsättas med svensk medborgare.änannan

I lagen 1992:1528 ojfentlig upphandling finns bestämmelserom om
formerna för den offentliga upphandlingen. Lagen bygger två
grundprinciper skall tillämpas i all offentlig upphandling, näm-som
ligen affärsmässighet och objektivitet. Genom omfattande ändringar
år 1993 har lagen till de krav följer EES-avtalet.anpassats som av

För upphandling omfattas sekretess eller andra särskildasom av
begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet och för upphandling av
försvarsprodukter och tjänster inte har civil användning, gällersom
lagens bestämmelser endast i begränsad utsträckning kap.l 3 §
andra stycket. Vid sådan upphandling får dessutom regeringen,
eller, efter regeringens bemyndigande, upphandlande enhet degöra

från lagen nödvändigaär hänsynavsteg till försvars- ochsom av
utrikespolitiska intressen 6 kap. 17 §. Av säkerhetsskyddsförord-
ningen följer säkerhetsskyddet vid upphandlingatt med hänsynsom
till rikets säkerhet skall hållas hemlig, skall regleras i skriftlig över-
enskommelse mellan upphandlande myndighet och leverantör.

lagenI civilt försvar riksdagen den 15 decemberantogsom som av
1994 regleras kommunernas, landstingens och de kyrkliga kommu-

inom det civila försvaret. Lagen innehåller ocksånernas ansvar
bestämmelser hemskydd, verksskydd och befolkningsskydd. Medom
civilt försvar förstås enligt lagen den del totalförsvaret inte ärav som
militärt försvar. Civilförsvaret befolkningsskyddersätts och rädd-av
ningstjänst och blir i fortsättningen kommunal uppgift i stället fören

statlig. lagenI finns bestämmelseräven säkerhetsskydd hosen om
kommuner, landsting och kyrkliga kommuner. Utformningen av
lagen i denna del redovisas i avsnittnärmare 6.2.4.
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Säkerhetspolisens3.9

säkerhetsskyddsverksamhet

uppgiftSÄPO-kommittén med göra1987i november atttillsattes en
tvåKommitténsäkerhetspolisen.svenskaden avgavöversyn av

organi-ochinriktningSäkerhetspolisens1988:16SOUbetänkanden,
personal-arbetsmetoder,Säkerhetspolisens1990:51SOUsation samt

uppmärksamma-betänkandetförstadetmeddelarfrihet. lkontroll och
SÄPO-kommitténSÄPO. ansåg attvidsäkerhetsskyddstjänstendes

civilaför denövergripandesittbehållabordeSäkerhetspolisen ansvar
SÄPO-ÖB, försvarsindustrin.förjämteoch,totalförsvaretdelen av

området iarbeteSäkerhetspolisensdockansågkommittén att
larm.lås ochsåsomfrågortekniskainriktatgradhögalltför var

säkerhets-sinSÄPO hand inriktai förstakommitténenligtborde
myndigheterberördatillrådgivningövergripandeskyddsfunktion mot

myndighetensfrågorinställtbordeSiktetföretag.och omvara
i skyddet.detaljernaSäkerhetspolicy, änföretagetsrespektive snarare
behovvilketanalysgrundasbordeSäkerhetspolicy avEn aven
företaget.ellermyndighetenfinns iegentligensäkerhetsskydd som
organise-skyddet börhurbesluttillframborde ledaAnalysen ett om

möjligtdet bliskulleSäkerhetspolicygenomtänktsådanMed enras.
verkligendär detområdentillsäkerhetsskyddetkoncentreraatt

SOUområdenandraöppenhetönskvärdbehållaochbehövs en
178f..1988:16 s.

ochinriktningSäkerhetspolisenspropositionregeringensI om
departementschefenuttalade198889:108prop.organisation m.m.

sittanförde ikommitténvadhuvuddelenbakomsigställdehan avatt
frågornaockså röran-menadeDepartementschefen attdelbetänkande.

i ochdeorganisation,och äveninriktningsäkerhetspolisensde om
beskaffenhetsådanriksdagsbeslut,någotkrävdeinteför sig var av

vaddeltillfälleriksdagenberedaborde att ta somregeringen avatt
propositionen.anfördes i

i denutvecklatsSÃPO:s årenhar desäkerhetsskyddstjänst senaste
ÅtgärderSÄPO-kommittén. till-kringförespråkatsriktning avsom

totalkomponeradförförmåntillminskatharträdesskydd meren
iökatharKontrollverksamhetenverksamhet.brottsförebyggande

omfattning.
i visssäkerhetsskyddsrotelnvidi dag samtbedrivsVerksamheten
funk-SÃPO:s i femindeladRotelnorganisation. ärlokalamån inom

dataskydd ochpersonalkontroll,företag,myndigheter,förtioner,
säkerhetsskydd.internt

verksamhetsininriktaroch företagmyndigheterförFunktionerna
myndigheterberördatillrådgivningkontroll ochhuvudsakligen
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och företag. Varje år kontrolleras 4 6 civila totalförsvarsmyndig--
heter. Närmare 100 SUA-företag besöks varje år. Vid besöken före-
kommer såväl kontroll rådgivning och eventuell uppföljningsom av
tidigare besök. Många besök s.k. förstagångsbesökär enligt bestäm-
melserna i SUA punkt 4. Kontrollerna vid företagen sker ofta i sam-
verkan med Försvarsmakten eller beställande myndighet. Vid be-
söken protokollupprättas där brister och förslag till säkerhetshöjande
åtgärder antecknas. Normalt sker uppföljning återbesöketten genom
inom två år brister har konstaterats vid det första besöket.om

SÄPO:sI verksamhetsberättelse för 199394 beskrivs resultatet av
myndighetskontrollerna följande sätt:

Som generellt omdöme de kontrolleradeett myndigheterna kanom
i åräven de harsägas väl anpassad säkerhetsorganisationatt ochen

väl medvetenär vadatt skyddsvärt.är Hanteringenman om som
sekretessbelagd information utförs tillfredsställandeav ett sätt

såvitt pappersdokument. Fortfarande finns brister på olikaavser
håll det gäller hanteringennär hemlig information på ADB-av
media. Alltmer hemlig information lagras i dag på detta ochsätt
säkerhetstänkandet går inte i snabba takt den tekniskasamma som
utvecklingen. Det uppstår i sammanhanget ofta konflikt mellanen
effektivitet och säkerhetsskydd. De brister kan peka på rörman
oftast administrationen kring ADB-systemen bl.a. det gällernär
loggningsfunktioner och behörighetskontroll.

10 Försvarsmaktens

säkerhetsskyddsverksamhet

Försvarsmaktens säkerhetsskyddsverksamhet bedrivs i första hand vid
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST. Kontrollen av
Försvarsmaktens interna säkerhetsskydd iär utsträckningstor
delegerad till militärområdesstaberna.

Kontroll andra myndigheter inom Försvarsmaktensav ansvars-
område sker enligt plan innebär varje myndighet i principatten som
blir föremål för kontroll femte år. Kontrollerna genomförsvart
huvudsakligen SÄPO:sbeskrivitssätt i avsnitt 3.9samma som om
tillsynsverksamhet. Kontrollerna sker i samverkannära med den

SÄPOkontrollerade myndigheten, och, i vissa fall, militärområdes-
staberna. Resultatet kontrollen dokumenteras och delges i allmän-av
het Försvarsdepartementet för kännedom.

kanHär också dennämnas verksamhet åligger Försvarsmaktensom
enligt lagen Ären-1993:1742 skydd för landskapsinformation.om
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handläggsbildersådanaspridningochflygfototillståndden avom
militärområdesstaberna.vidnormalt



SOU 1994: 149

4 Personalkontroll

l Skyddsklassindelningen

Grundläggande regler för personalkontrollen finns i personalkontroll-
kungörelsen l969:446, omtryckt 1986:764. RPS har utfärdat
kompletterande föreskrifter RPS FS 1985:9 och lO.

Personalkontrollen i princip knuten till skyddsklassadeär tjänster.
Utgångspunkten alltså endast denär innehar eller skall till-att som
träda tjänst placerad i skyddsklass får underkastasären som perso-
nalkontroll 4 § personalkontrollkungörelsen. Skyddsklasserna är

till antalet, nämligen 1A, 1B och 2. Skyddsklassindel-trenumera
ningen bygger på och mängden hemliga uppgifter inne-arten av som
havaren tjänsten får tillgång till. Inplacering i den högsta klassenav -
skyddsklass förutsätter1A innehavaren tjänsten iatt storav om--

fattning får del sådana sekretessbelagda uppgifter synnerligav av
förbetydelse rikets säkerhet berör eller särskiltstörre väsent-som en

lig del totalförsvaret. Skyddsklass omfattar1B tjänster vilkasav
innehavare i omfattning inte obetydlig får delärannars en som av
sekretessbelagda uppgifter synnerlig betydelse för rikets säkerhet.av
Till skyddsklass gäller de minst känsliga de skyddsklassa-som av
de tjänsterna, hänförs sådana tjänster där befattningshavaren i obetyd-
lig omfattning får del sekretessbelagda uppgifter synnerligav av
betydelse för rikets säkerhet eller i omfattning inte ringaären som
får del andra uppgifter betydelse för rikets säkerhet.av av

Skyddsklassade tjänster finns hos statliga myndigheter och några
enskilda bl.a. hos Sveriges Radio AB. Däremot omfattas inteorgan,
kommunerna personalkontrollen.av

Vilka tjänster skall hänföras till viss skyddsklass avgörssom en
enligt huvudregeln regeringen. När det gäller skyddsklass kan2av
dock uppgiften delegeras till den myndighet där tjänsten finns. Dele-
gationsrätten har utnyttjats så det regelmässigt myndigheternaäratt
själva bestämmer inplaceringen i skyddsklass 2 jfr KUsom om
198687:33 bilaga B 20 A, 644.s.

De myndigheter och andra har skyddsklassade tjänster ochsom
får företa kontroll särskilt angivna i personalkontrollkun-ärsom

görelsen 3 §.
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Även statligafinns hoshuvudsakligenskyddsklassade tjänsterom
privatfallåtskilligapersonalkontrollen i ävenomfattarmyndigheter,

jämställsMed tjänstupphandling.vidgäller bl.a.verksamhet. Det
uppdrag hosanställning ellerpersonalkontrollkungörelsenenligt en

skallavtal arbeteträffarmyndighetmed vilkenleverantör somomen
Itredje stycket.säkerhet §rikets 1tillmed hänsynhemligthållas

skyddsklassi vilkenFörsvarsmaktenupphandlingsfallen avgör an-
denFörsvarsmaktenstycket;fjärde är4 §skall placerasställningen

juliden 1sedanmyndighet som
tidigareförsvarsorganisationen;militärahela denomfattar1994

Överbefälhavaren.myndighetenfrågormotsvarandehandlades av
uppdrag hoselleranställning ettjämställstjänst ävenMed numera

total-funktion inommedföretagenskiltnågotellerföretag annat
verksam-upphandling, harfrågadet ärförsvaret att enutan omsom,

medhemligahållasskalluppgifterförekommerdär dethet som
tillägg skallstycket. Dettafjärdel §rikets säkerhettillhänsyn ses

drivitstidigareverksamheterbolagiseringenbakgrund sommot avav
bestämmelsedennabefattningarfrågamyndighetsform. Ii somom

skyddsklassplace-regeringentillämpning bestämmeräger om
myndighet,tilldelegerasregeringenUppgiften kanringen. somenav

kontroll.beslutarockså om
myndighetenFörsvarsmaktenbestämmerfallenangivnadeI resp.

och 1B.skyddsklass 1Aiinplacering ävenom
skyddsklassa-antaletförteckningsamladnågon överintefinnsDet

SÄPO-kommitten uppgårgjordeenkätEnligttjänster.de somen
000till 10i klass 1B000,till 1skyddsklass 1Aitjänsterantalet ca

tjäns-233. Av1990:51000 SOUtill 400i klass 2tjänsternaoch s.
försvarethänförliga tilldelenövervägandeheltdeni klass 2 ärterna

neddragningargrundPåvärnpliktiga.krigsplaceringenoch avav
antalet tjänstertordeårendeunderkrigsorganisationeninom senaste

mindre i dag.2skyddsklassi vara
skyddsklassadtillträdaskallnågonskall skePersonalkontroll när en

ibefattningtillbefattningsådanfrånförflyttasellerbefattning enen
befattningeninnanavslutadskall normaltochskyddsklasshögre vara

Kontroll får endastpersonalkontrollkungörelsen.tillträdas 6 §får
tjäns-innehavareutsedd tillblikandeni frågaske antas avsomom

låtakandidater ochlämpligaantalväljafår alltså inteMan ettutten.
be-avgörandet. Förslutligadetfällapersonalkontrollenutfallet av

personalkontroll skeförnyadskallskyddsklassi lfattningshavare
övrigt skeockså iskallkontrollFörnyadår 6 §.femteminst vart

ocksåskalldet. RPSanledning till attsärskild utanfinnsdetnär
själv-detframställningnågongjortharanställningsmyndigheten om
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uppgiftpröva har tillförts polisregister efter detmant om en attsom
personalkontroll företagits skall lämnas 7 §.ut

4.2 Polisregister

Personalkontroll enligt personalkontrollkungörelsen innebär att
upplysningar inhämtas från polisregister.

Med polisregister enligt § polisregisterlagenl 1965:94avses
register förs hos Rikspolisstyrelsen eller hos polismyndighet försom

tjäna till upplysning brott, för vilka någon har misstänkts,att om
åtalats eller dömts, eller någons personliga förhållanden i övrigt.om
Enligt 2 § skall innehållet i polisregister begränsas till uppgifter som

nödvändiga för polisenär skall kunna förebygga och uppdagaatt
brott fullgöra sin verksamhet i övrigt.samt

Det polisregistretstörsta och belastningsregistretär PBR,person-
förs hos RPS. I PBR antecknas framför allt uppgifter be-som om

gångna brott och utdömda påföljder. I PBR antecknas sålunda bl.a.
domar på fängelse, villkorlig dom och skyddstillsyn. När det gäller
böter registreras bötesdomar gäller brottsbalken, narkotika- ochsom
vapenlagstiftningen vissa bestämmelser i lagen 1951:649samt om
vissa trafikbrott trafikbrottslagen. Undantag för brott för vilkagörs
endast penningböter föreskrivet.är Brott lag eller för-mot annan
fattning antecknas bara påföljden dagsböter eller normeradeärom
böter, lägst kronor.ettusen

vissI utsträckning antecknas misstankar brottäven i PBR. Detom
gäller brottsmisstankennär blivit så konkretiserad bestämdatt en

skäligen kan misstänkas för brottet.person
PBR förs med hjälp automatisk databehandling ochADB deav

lokala polismyndigheterna har tillgång till registret via terminal.
polisenInom används uppgifterna i såvälPBR vid spaning och

brottsutredning vid ordnings- och trafikpolisverksamheten.som
Uppgifterna i registret används också underlag i s.k. polismyn-som
dighetsärenden där någons personliga förhållanden har betydelse,

körkortsärenden och vapenärenden. Uppgifternat.ex. används också
andra myndigheter, bl.a. länsstyrelserna, de har betydelse förav om

verksamheten.
Ett polisregister hos RPS det allmänna spaningsregistretärannat

ASP. Registret innehåller allmän spaningsinformation uppgifteroch
frihetsberövanden och verkställighet påföljder. försI ASPom av

bl.a. in uppgifter misstänks för brott i fall därom personer som
misstanken inte så bestämdännu är uppgiften skall föras in iatt
PBR. Anteckning i ASP skall ske misstanken gäller vissa grövreom
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tillgrepps-allvarligaochvåldsbrottbl.a.brottsbalken,enligtbrott
antecknas,specialförfattningarvissaLikaså får brott t.ex.brott. mot

Registret försskattebrottslagen.ellernarkotikastrafflagenbrott mot
betydligttillträde till ASPförRestriktionerna ärADB.hjälpmed av

PBR.i frågastriktare än om
brott ochuppgifterregister medsärskiltocksåförRPS ett om

körkortsmål.prövningen iförbetydelseharförhållandenandra som
körkorts-körkortsregistret kallasdelRegistret utgör avensom

datoriserat.registerOckså detta årbelastningsdel.registrets
lokalabl.a.polisregister,lokalaförs olikapolismyndigheternaHos

pågåendesamordninginternregister förochspaningsregister av
utredningar.

polisverksamheten. Förallmännaför denavseddaregisterDessa är
SÃPO:s riketsbeivra brottochförebyggaförverksamhet motatt

SÄPO-registret. iI registret,register,särskiltförssäkerhet somett
uppgifter betydelseantecknasspaning,förhandförsta är avsett av

ocksåantecknasterrorismbekämpningen. Därochkontraspionagetför
under-dvs. försökverksamhet,subversivmisstänktuppgifter attom

statsskicket.rådandedetoch omstörtagräva
SÄPO-registretÄven polisregisterlagenspolisregister iär ett

anteckning iförbegränsningardesåledesinnebärmening. Det att
tillämpligapolisregisterlagen§ ärenligt 2gällerpolisregister som

SÄPO-registretSÄPO-registret. finns dessutom sär-Förockså på
ipersonalkontrollkungörelsen. Däri 2 §föreskrifter attskilda anges

säkerhetspolisensförbehövsuppgifterantecknasfårregistret som
i registretanteckningföreskrivsandra stycket§verksamhet. I 2 att

tillhörighet tillnågonskäletdetenbartfårinte göras att genomav
politiskuttryck förharellerorganisation sätt gettannat upp-en

åsiktsregistre-förbudettillföreskrift knyterfattning. Denna motan
anteckninginnebärregeringsformenring i 2 kap. 3 § att omensom

fårsamtyckeinte hansregisterallmännaimedborgare utan grun-en
dentillämpningenåskådning. Förpolitiskapå hansenbartdas av

harpersonalkontrollkungörelsenibestämmelsen 2 §angivna rege-
före-delsbestämmelser, öppnasärskildautfärdatringen genom

föreskrifterhemligadelsoch1972septemberskrifter den 22 genom
anvisningar förföreskrifternade hemliga1981. Idecemberden 3 ges

politiskatillsympatisörerfår skeregistreringfalli vilka av
extremistorganisationer.

polisregisterifinnas kvaruppgifter fårlängehurBestämmelser om
utgåskallUppgifterna1969238.polisregisterkungörelsen§i 14ges

frikäntdomstol harfallit bort,harmisstankeantecknad omom en
antecknad iinte skallpåföljdtilldömttilltalade ellerden varasom

misstänkt.registreradskallintetilltaladeoch denregistret somvara
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Under alla förhållanden skall uppgift utgå då vederbörande haren
fyllt 80 år. Därutöver gäller uppgift skall utgå, den inteatt en om

SÄPO-registret.längre behövs för registret. Reglerna gäller inte för
Särskilda begränsningar gäller i fråga möjligheter lämnaatt utom

uppgifter från polisregister. För uppgifter i polisregister gäller sekre-
enligt kap.7 17 § sekretesslagen 1980:100. Det innebärtess att

uppgifter lämnas endast i fallde detta medgivet i lag ellerärut
författning. Därutöver gäller enligt § polisregisterlagen7 attannan

uppgifter i ådömdaPBR påföljder normalt inte får lämnas utom om
den dömde efter domen varit ostraffad i tio år. För bötesdomar är
fristen fem år. femårsfristEn gäller också för uppgifterna i körkorts-

SÄPO-registretregistrets belastningsdel. Uppgifterna i ASP och.
omfattas dessutom regelmässigt förundersökningssekretess enligt 5av
kap. sekretesslagen.1 § Förundersökningssekretess innebär sekre-att

gäller bl.a. för förundersökning i brottmål eller i angelägenhettess
användning tvångsmedel i brottmål för polisenssamtsom avser av

verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga, utreda och beivra,att
brott, det kan syftet med beslutade eller förutseddaantas attom
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas,att om
uppgifterna röjs. medförDet möjligheterna huvudöveratt att taget

SÄPO-registretlämna uppgifter från ASP och mycket begränsa-ärut i
de.

Inom Justitiedepartementet pågår lagstiftningen föröversynen av
Översynenkriminal- och polisregister. gäller i första hand PBR. Vad

diskuteras inrättandet register benämntär kriminal-ett nyttsom av -
register innehållande de påföljdsuppgifter i dag finns i PBR.som-

frågaEn i sammanhanget vilken nivå skallär gälla för registre-som
ring bötespåföljder. En fråga gäller huruvida de uppgifterav annan

skälig misstanke i dag antecknas i i framtidenPBR börom som
finnas i särskilt register jfr departementspromemorian Dsett

Översynen1992:32 Lag kriminalregister m.m.. berör ocksåom
utformningen polisregisterlagstiftningen i övrigt fram-samt,av som

SÄPO-registret.går våra direktiv, bestämmelsernaävenav om

4.3 Utlämnande uppgifter vidav

personalkontroll

Vilka uppgifter får lämnas från polisregister i samband medutsom
personalkontroll beror på ändamålet med kontrollen. Om kontrollen

tjänst i skyddsklass eller1A 1B, dvs. de högsta skydds-avser en
klasserna, gäller inga särskilda begränsningar varje uppgiftutan som
finns i polisregister får lämnas 8 § personalkontrollkungörelsen.ut
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från alla slaguppgifter kan hämtassåledesinnebärDet att av
ställs vissaskyddsklass 2kontrollVidpolisregister. uppsom avser
misstankedom ellerUppgifter får lämnasbegränsningar. ut somom

särskilda bestämmelser1952:98 medi lagengäller brott angessom
spioneri,bl.a. sabotage,brottmål, dvs.i vissatvångsmedelom

underrättelseverk-uppgift, olovlighemligbefattning medobehörig
personalkontroll-säkerhet 9 §riketsbrottoch andrasamhet mot

SÄPO-islag antecknasUppgifter nämntkungörelsen. av nu
i kraftförfattningsändringarefter trättfårregistret. Därutöver som-

misstankardomar ellerlämnasuppgifter1993den oktober1 ut om-
brottsbalken,framför allt brottbrott,andravissa motsom avser

frihetkap. brotteller hälsa, 4livbrottnämligen 3 kap. motmot
rån,eller 6 § rån och8 kap. 5sexualbrottkap.och frid, 6 grovt

skadegörelse, 13 kap.ochskadegörelse3 §eller12 kap. 1 grov
allmänvissa brott1-6 §§16 kap.brottallmänfarliga motsamt

brottsmiss-ellerdomaruppgifter lämnasfårordning. Dessutom om
Uppgifter-narkotikabrott.narkotikabrott ellertankar grovtavsersom

företrädesvis från PBR.hämtasna
skyddsklass 2får beträffandeharvadUtöver angettssom nu
fall har dömtskontrollerade idenuppgifter lämnas annatattut om

riketsinnefattar brotthandlingsådanförmisstänkteller motär som
våld förändra detmedoch ägnadsyftar tilleller ärsäkerhet attsom

oberoen-rikets ställningpåverkastatsskicket ellerdemokratiska som
bl.a.slag finnsstraff för brott nämntBestämmelserde stat. av nuom

får då domenUtlämnande skebrottsbalken. även19 kap.i 18 och
dettill brottförberedelseförsök ellergällermisstankeneller av

kontrollera-denuppgifter lämnasfårslaget. Vidareangivna attut om
deltabereddbefaraseljest kanverksamhet ellersinde attvaragenom

ifinnsdetta slagUppgifterhari sådan handling nämnts. avsom nu
SÄPO-registret.

bevakningsuppgift,förenad medtjänst i skyddsklass 2Om ären
penning-förkassaförvaltning ellerförråd ellerChefskap för ansvar

uppgifter. sådanaIlämnavidsträcktmedel, gäller rätt utatten mera
tiounder devederbörandeuppgiftfall får lämnas senasteattut om

hand domari förstavissa andra brott,också föråren har dömts
personalkontrollkungörelsen.förmögenhetsbrott 10 §olikarörande

finns i PBR.Uppgifterna
hand inriktadi förstapersonalkontrollvid ärkontrollDen görssom

Vid kon-misstänkt för brott.dömd ellerkontrolleradeden ärom
medregisterkontrollen kompletterasskyddsklass skalli 1Atroll en

andraundersökningomfattarpersonutredningsärskild avensom
bedömningenbetydelse vidförhållanden kanpersonliga vara avsom

tredje stycket.§2kontrollerades pålitlighetdenav
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En framställning personalkontroll hos RPS.görs Utöver regis-om
SÄPOterkontrollen RPS föräven särskildattsvarar genom en- -

personutredning i fallde det föreskrivet.görs Fråganär vilkaom
uppgifter skall lämnas till den myndighet har begärtutsom som
kontrollen enligt huvudregelnavgörs RPS styrelse 11 §. I vissaav
fall får rikspolischefen besluta i ärendet. Det gäller i principensam
utlämnande uppgifter ådömda påföljder. Det gäller härav om upp-
gifter kända för den kontrolleradeär själv. Rikspolischefen fårsom
också själv besluta i andra ärenden, det uppenbart någraär attom
uppgifter inte skall lämnas Rikspolischefen får överlämnaut.
tjänsteman vid styrelsen besluta i hans ställe. Delegationsreglernaatt
medför i praktiken utlämnande sker styrelseprövning i detatt utan
helt dominerande antalet fall.

4.4 Ansvarsfördelningen mellan RPS och

anställningsmyndigheten

RPS uppgift uteslutandeär uppgifterpröva har kommitatt om som
fram vid registerkontrollen eller vid den särskilda personutredningen

lämnasskall till den myndighet har begärt kontrollen. RPSut som
har alltså viss prövninggöra uppgifterna kanatt en av om vara
relevanta för bedömningen den kontrollerades pålitlighet. Men ärav
bedömningen den uppgifterna skall lämnas får RPS inte fogaatt ut,
något yttrande till registeruppgifterna förtydligandeannat än en
kommentar 14 § personalkontrollkungörelsen. Någon värdering
eller rekommendation får alltså inte lämnas till den myndighet som
har begärt kontrollen.

iDet stället uppgift för dennaär myndighet självständigtatten
vilken betydelsepröva skall tillmätas de uppgifter RPS harsom som

lämnat Detta kommer till uttryck i 20synsätt § personalkontroll-ut.
kungörelsen. Enligt denna bestämmelse skall myndigheten vid pröv-
ningen de utlämnade uppgifternas betydelse beakta denav arten av
verksamhet ankommer innehavaren den berörda tjänsten,som av
myndighetens kännedom den uppgiften ochegen om som avser
övriga omständigheter i ärendet.

Bakgrunden till denna fördelning mellan RPS och denansvaretav
myndighet har begärt uppgifterna det myndighetenär ärattsom som
bäst bör vilka säkerhetskrav bör ställas i det konkreta falletveta som
och säkrast kan betydelsen de utlämnadeväga uppgifternasom av

myndighetens kännedom i fråga och samtidigtmot egen om personen
hänsyn till andra skyddsåtgärder organisatorisk eller tekniskta om av

möjliga.ärart
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insyntillkontrollerades rätt4.5 Den

hanfåprincipigäller har rättkontrollen veta attattDen som
personalkontroll-personalkontroll 19 §förföremålblikommer att

vederbörande skall kunnadettatillskälen ärEttkungörelsen. attav
sigvill underkastaintehantjänst,ansökan tillsintillbaka omta en

fall ii andramöjlighetdock änRegeringen harkontrollen. att
underrättelseskyldig-fråndispensmeddelatjänstetillsättningsärenden

vidförsvaretframför allt inomutnyttjatsmöjlighet harDennaheten.
frågaintesituationer där detliknande äri andraochkrigsplaceringar

användsfå. Undantagetansöktnågon harbefattningar attomsomom
inneharredanomkontrollergällerockså då det ensompersonerav

skyddsklassad tjänst.
personalkontrollärende,uppgifter inågraRPS lämnar ettInnan ut

skriftligen ellersigtillfällekontrollerade munt-skall den yttraattges
därigenomhandock integällersig13 §. Rättenligen att yttra om

enligtmed sekretessbelagdauppgifter ärkännedomfåskulle somom
Skyldig-sekretesslagen.§kap. 17bestämmelse 7ännågon annan

intekontrollerade gällermed denuppgifternakommuniceraheten att
harenligt 19 §underrättelseskyldighetenfråndispensfalli deheller

getts.
i 7 kap.Bestämmelsernaföljande.innebärharVad sagtsnusom

vilketpolisregistersekretess,s.k.handlarsekretesslagen17 § om
Enligtmed sekretess.belagdapolisregisteruppgifter i ärinnebär att
gällerpersonalkontrollkungörelsenibestämmelsenberördaden nyss

denpersonalkontrollärende inteipolisregistersekretessen motett
hindersåledesharkontrolleradesjälv. Denkontrollerade utan av

domaruppgifterfå delpolisregistersekretessen rätt att somomav
någonkringgärdasinteuppgifterna däreftersomi PBR,finns av

intehanharDäremotpolisregistersekretess.sekretess änannan
uppgifter brotts-ochspaningsuppgifterdelfårätt omatt ta avsamma

sekretessnämligen oftastuppgifter gällersådanamisstankar. För
7 kap. 17sekretesslagenibestämmelser än t.ex.enligt andraäven

försvars-eller§enligt 5 kap. 1förundersökningssekretesss.k.
innebärFörundersökningssekretessenkap. 2enligt 2sekretess som
risk förfinnsdetgällersekretesspåpekats atthartidigare att om

skadasskulleframtida ärendeelleraktuelltiåtgärderpolisens omett
uppgifterförgäller bl.a.Försvarssekretesskända.blevuppgifterna

uppgifternaröjandedet kantotalförsvaret, ettantas att avomom
fara för riketsvållapåeller sättförsvarSverigesskadaskulle annat

säkerhet.
normaltkontrolleradedendelgesreglernaangivnagrund dePå av

ellerspaningsregistret ASPallmännauppgifter i deteventuellainte
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SÄPO-registret, eftersom uppgifterna oftadär underkastade för-är
undersökningssekretess eller försvarssekretess.

förbättraFör den kontrollerades möjligheter till insyn och där-att
med också hans möjligheter försvara sig uppgifterna och redaatt mot

eventuella felaktigheter i materialet infördes den oktober1 1993ut -
SÄPO-kommitténspå grundval förslag sekretessbrytandeav en-

regel innebär sekretess skulle gälla enligt någonävenattsom om
bestämmelse 7 kap. 17 § sekretesslagen skall den kontrolle-änannan

rade del uppgiften, hans intresse sig skäligenatt att yttraav om av
bör ha företräde framför det intresse sekretessen skall skyddasom

andra13 § stycket personalkontrollkungörelsen. RPS kan alltså
något friare avvägning tidigare fallet.göra änen som var
den kommunikationsregelnTrots för den kontrollera-är rättennya

de del de uppgifter lämnas från polisregistren be-taatt utav som
gränsade. Sekretessen består i uppgifternaregel sedan har läm-även

till den myndighet har beslutat personalkontrollen.nats ut som om
Enligt förvaltningslagen 1986:223 har visserligen fårättpart atten
del uppgifter i ärende honom 16 och §§.17 Dennarörettav som

begränsas emellertid bestämmelserna i 14 kap. § sekretess-rätt 5av
enligt vilkalagen sekretessbelagda uppgifter inte får lämnas ut, om

tilldet hänsyn allmänt eller enskilt intresse synnerlig viktärettav av
uppgiften inte röjs. Begränsningsregeln får i vissa fall till följdatt att

innehållet i de utlämnade uppgifterna hålls hemliga för den kontrolle-
rade i det anställningsärende har föranlett personal-även som
kontrollen. Samtidigt bör det understrykas det endast iäratt ett

litetmycket antal det totala antalet personalkontrollärendenav som
SÄPO-registretuppgifter från lämnas ut.

Också i eventuell domstolsprocess, där den kontrollerade gören
gällande han har eller omplacerats sakligt.ex. att sagts utanupp
grund, kan det hända uppgifterna förblir hemliga. Som införatt part
domstolen har den kontrollerade ovillkorlig få del allträtt atten av

åberopas honom hinder sekretess kap. andra14 5 §mot utansom av
stycket sekretesslagen. Det har emellertid hänt arbetsgivarenatt av
sekretesskäl avstått från inför domstolen åberopa de uppgifteratt som

SÄPO-kommitténskommit fram vid personalkontrollen jfr redovis-
ning rättsfall personalkontroll, SOU 1990:51 s.186f.av om

4.6 Handläggningen av

personalkontrollärenden

personalkontrollärendeEtt inleds med myndighet äratt en som
personalkontrollberättigad enligt personalkontrollkungörelsen vänder
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uppgifter polisregisterskriftlig begäranmedsig till RPS att uromen
skallbeträffande denmyndighetentillskall lämnas ut somperson

påanvisningarskall enligt RPS:sFramställningen göraskontrolleras.
vilken skydds-beroendeolikaFormulärenformulär. ärsärskilda

skydds-personalkontrollenGällergäller.framställningenklass som
uppgifterikontrollen gällerfyller denklass 1A, namn,omsom

finnsmakesambo. Dessutomsig själv ochbeträffandefödelsedata
vilken veder-tilläggsblankett påsärskildskyddsklassför denna en

Uppgifternauppgifter.personligaytterligarelämnabörande skall
militärtjänstgöring, tidigarespråkkunskaper,utbildning,gäller bl.a.

medkontaktereventuellautlandsvistelser ochverksamhet samt
kontrol-denkortfattatskallbeskickningar. Dessutomutländska anges

Vidare skallförhållanden.ekonomiskamakessambosochlerades
skyddsklass 1Bkontroll iVid ärtvå referenspersonerminst uppges.

inskränktförhållandenpersonligarörandeuppgiftsskyldigheten mera
i någonpersonalkontrollVidinte.referenser krävsnågraoch av

skalldenfomuläretundertecknas1A och 1Bskyddsklasserna somav
formu-däremotfyllsskyddsklasskontrollenGällerkontrolleras.

myndigheten ochpersonalkontrollerandehållet denhelt ochläret i av
grunddata.sig tillkontrollerade begränsardenuppgifterna om

handläggsdär ärendettill RPSpersonalkontroll inBegäran gesom
SÄPO-registret.SÄPO. kontroll iVidochSlagningar i PBRgörsav

körkorts-ochi ASPslagningardessutomskyddsklass 1A görs
SPADI.spaningsregister,i tullensbelastningsdelregistrets samt
adress-ochkontrolleras SvensktPersonuppgifterna mot person-

kontrol-förhållandenagäller de ekonomiskadetSPAR. Närregister,
förteckningarbetalningsanmärkningar i deeventuella utleras gessom

Ärendet gårkreditupplysningscentral, UC.Bankernaskvartalsvis av
förekommer ikontrolleradeundersökning dentilldärefter omav

SÄPO:s beträf-slagningararbetsmaterial. Motsvarande görsinterna
därtill samtalförekommerundantagsvismakesambo. Merafande

kontrollerade.denlämna uppgifterkanmed omsompersoner
anledningfinnsdetoklarhet föreligger såfall någondet attI att

hinder ilägger vägen,och sekretess intematerialetkomplettera om
tillfälle lämnafårkontrolleradedärutredningssamtal denhålls attett

uppgifterna.tillkommentaren
däri de ärendenslutförd,utredningen i ärendet upprättasNär är

vad harpromemoria överi frågautlämnande kan komma somen
skall lämnasuppgifternågrainte finnsframkommit. Om det ut,som
standardiseradekontrollen detmyndighet har begärtfår den som

redo-polisregisteruppgifterfinns någrainte attbeskedet detatt ur

visa.
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Som tidigare har berörts RPS styrelse fråganavgör utlämnandeom
skall ske med möjlighet till delegation till rikspolischefen i vissa fall.
Rikspolischefens beslutanderätt har delegerats till byråchef hos
SÄPO. Enligt praxis lämnas regelmässigt uppgifter utdömdut om
påföljd, påföljden 40 dagsböter ellerär Utlämnandesträngare.om av
andra uppgifter med hänsyn tillavgörs omständigheterna i det en-
skilda fallet.

Om det vid prövning i styrelsen uppkommer oenighet huruvida
uppgift bör lämnas eller inte, kan ärendet hänskjutas tillut rege-
ringen för avgörande §11 personalkontrollkungörelsen.

Om den kontrollerade delges de uppgifter lämnaattsom man avser
från RPS, antecknas hans synpunkter i promemorian i ärendet.ut

Någon kommunikation uppgifter framkommit makeav som om
sambo inte, sig med den kontrolleradegörs eller med denvare som
uppgifterna avser.

Promemorian i ärendet överlämnasupprättats till den myndig-som
het har begärt kontrollen. För denna inte handläggnings-attsom av
tiden hos RPS skall kunna dra slutsatsen den kontrollerade före-att

ikommer polisregistren några uppgifter inte har lämnatstrots att ut,
skall enligt anvisningarna slumpmässigt antal ärenden, där detett
antingen inte finns några uppgifter eller där uppgifterna i varje fall
inte skall lämnas hållas kvar till dess styrelsen harut, sammanträtt.

Sedan myndigheten har fattat beslut i ärendet, återsänds promemo-
rian till RPS med besked myndighetens beslut. Om den kontrolle-om
rade har fått tjänst i skyddsklass 1A eller förs1B, uppgift däromen

SÄPO-registret.in i åtgärdDenna vidtas för det skall finnasatt
möjligheter bevaka det inträffar något kan anledningatt om som ge
till ändrad uppfattning i fråga vederbörandes pålitlighet och förom

föreskriven omkontroll skall kunna ske. Någon motsvarandeatt
registrering inte i fråga skyddsklassgörs 2. Däremot antecknas iom

särskilt register alla genomgått personalkontroll. Någonett som
kontinuerlig uppföljning samtliga i skyddsklassade be-av personer
fattningar sker således inte. Det sagda hänger med skyl-attsamman
digheten återrapportera beslutet i anställningsärendet endast gälleratt
myndigheter inteoch enskilda företag anlitas vid upphand-t.ex. som
ling.

Har den kontrollerade fått tjänst i skyddsklass håller1A,en perso-
SÄPOnal från s.k. skyddssamtal med vederbörande med informa-ett

tion eventuella risker och vad den kontrollerade bör iaktta frånom
säkerhetssynpunkt. befattningGäller det inom försvaret, hållsen
skyddssamtalet personal därifrån.av

Om personalkontrollen får till följd den kontrollerade inteatt an-
ställs eller avskedas omplaceras,eller skall myndigheten enligt an-
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personbedömningmyndighetensendastskälvisningarna angesom
utlämnadeeller dePersonalkontrollensäkerhetssynpunkt.från upp-

åberopas.intefår såledesgifterna
har begärtmyndighetdenbörsammanhang nämnasI detta att som

tillför det departementchefentillanmälaskallpersonalkontroll
vidpersonalkontrollenresultatethör,myndighetenvilken geravom

personal-21 §för tjänstenolämpliginnehavaren ärhanden att
denskiljamyndigheten övervägerOmkontrollkungörelsen. att

åtgärdingripandevidta någonellertjänstenfrånkontrollerade annan
skeöverläggningarskallanstållningsförhållanden,dennesfrågai om

§.organisationer 21arbetsmarknadensförföreträdaremed a
fall87 816personalkontroll iföretogskalenderåret 1991Under

skyddsklassoch 80 534796 1B6skyddsklass 1A,avsåg486varav
fall.251personalkontroll i 215skedde1992kalenderåretUnder2.

flerväsentligtpåökningen inteberoddeuppgiftEnligt att personer
försvars-förändringar inomorganisatoriskakontrollerades utan

2852totalt,ärenden351skedde i 2Utlämnandemakten. varav
SÄPO, RPS:sefter beslut57vidbyråchefbeslutefterärenden avav

redovisadeDenregeringen.beslutefter senasteoch 9styrelse av
i924ärenden429 varav133omfattar199394verksamhetsperioden

skyddsklass479 i126ochskyddsklass 1Bi026skyddsklass 1A, 6
efter beslut566ärenden,306skedde i 2Utlämnande2. avvarav
utlämnandefråganhartidigare nämntsstyrelsen. Som avomvar

SÄPO-registret antal ärenden.litetmycketaktuell iiuppgifter ett

försvaretinomPersonalkontroll4.7

försvarsorgani-militäradeninombefattningarskyddsklassadeAntalet
60000037 varavvärnpliktigainklusive ärfredstidsationen i caca

i000drygt 30och och1Bskyddsklass800 i5skyddsklass 1A,i
krigs-befattningar inomskyddsklassadeAntaletskyddsklass 2.

000omkring 170tilluppgårochbetydligtorganisationen störreär
antalet.totaladet20 procent av

00040Värnpliktsverketvärnpliktiga begärgällerdetNär perso-ca
krigs-ochgrundutbildningbådegällerAntaletårligen.nalkontroller

frivilligorganisa-andraochhemvärnetfrågaförbandsövningar. I om
årligen.kontroller20 000tioner görs ca

tillendast dekontrolleras är uttagnavärnpliktigadefrågaI somom
preliminärmönstringenVid görsbefattningar.skyddsklassade en

definitiv.uttagningenblirpersonalkontrollenförst efterochuttagning
skydds-i ickeställetiplaceraskontrollenklararinteDe ensom

Även frågablirtjänstgöringenunderdå detfalli detjänst.klassad
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byte till skyddsklassad tjänst kontroll.görsom Det sker däremoten
inte någon regelmässig och generell omkontroll inom krigsorganisa-
tionen. Kontroll endastgörs vid krigsplaceringen och då senasteom
kontroll äldre femär år.än

Vid registerkontrollen värnpliktiga tagits till skydds-av utsom
klassade tjänster tillämpas med hänsyn till det antalet kontrolle-stora
rade förenklat förfarande innebärett databandpersoner medattsom

SÄPO-registret.personuppgifter kontrolleras PBR ochmot

4.8 Personalkontroll vid statlig upphandling,
m.m.

Enligt 5 § tredje stycket säkerhetsskyddsförordningen skall en
myndighet infordra anbud eller träffaatt avtalsom avser om upp-
handling med hänsyn till rikets säkerhet skall hållassom hemlig
träffa skriftlig överenskommelse med leverantören det säkerhets-om

behövs.skydd Enligt 1 § tredje stycket personalkontrollkun-som
görelsen jämställs med tjänst anställning eller uppdrag hos leverantör
med vilken myndighet träffar avtal arbete med hänsyn tillom som
rikets säkerhet skall hållas hemligt. Personalkontroll sker således
också i fråga anställda inom försvarsindustrin skallom delta isom
projekt betydelse för rikets säkerhet.av

Närmare föreskrifter för upphandlingsområdet har utfärdats RPSav
ÖBi samråd med numera Försvarsmakten, de s.k. SUA-föreskrif-

jfr avsnitt 3.3 ovan.terna
När upphandlinggörstaten involverar hemliga uppgifteren som

skall den myndighet upphandlingengör för det militära för-som -
del Försvarets materielverksvarets FMV anlita endast leveran--

törer myndigheten på grund kännedom ellersom införskaffa-av egen
de referenser bedömer lämplig. Leverantören skall informerassom

och godkänna de allmänna säkerhetskravom SUA-arbete inne-som
bär. Därefter skall myndigheten inhämta Försvarsmaktens yttrande
angående leverantören. Vid personalkontroll anställda hos enskildaav

anlitas för upphandling bestämmer Försvarsmaktensom inplace-om
ring i skyddsklass. Tidigare bestämde Försvarsmakten i egenskap av
personalkontrollberättigad myndighet den kontrollerade kundeom
godtas eller inte i samtliga fall upphandling. Sedan FMVav numera
fått företarätt personalkontroll bestämmeratt FMV i denna fråga
såvitt gäller upphandling för försvarets räkning. Utfallet personal-av
kontrollen såledesavgörs myndighet och företaget där den kon-av
trollerade anställdär får inte del de uppgifter har lärrmatsav utsom
från RPS.



1491994:SOUPersonalkontroll98

sammanlagdaoch det000cirka 5 an-utgörSUA-företagAntalet
Det övervägan-50012omkringpersonalkontrollerade personer.talet

År 3endastavsåg19922.skyddsklassgällerkontrollerantaletde
År skedde19931B.skyddsklassoch 21A enskyddsklasskontroller

kon-6skyddsklassernahögrei dekontrollerantaletökningviss av
Ökningen fram-skyddsklass 1B.i166och1Askyddsklassitroller

För-medhänger1B attklassiantalet sammanalltför personerav
inplaceringbestämmabefogenhethar att omsvarsmakten numera

upphandlingsfallen.1B ioch1Askyddsklassiäven
personalkontroll-stycketfjärde§enligt 1jämställstjänstMed

företaghosuppdragelleranställning ettävenkungörelsen numera
totalförsvaretinomfunktionmedenskilt som,någoteller annat organ

detdärverksamhetharupphandling,frågadet är enatt omutan
riketstillhänsynmedhemligahållasskalluppgifterförekommer som

säkerhet.
bolagiseringenprivatiseringenmedhängerBestämmelsen samman

Exempelmyndighetsform.idrevstidigareverksamhetsgrenar somav
telekommunikationsområdena,ochenergi-påsärskiltfinnspå det

inneburitharUtvecklingen attAB.TeliaochABVattenfallt.ex.
enskildidrivstotalförsvaretförvitala numeraärfunktioner som

möjligheternabehållanödvändigt attsamtidigthar ansettsregi. Det
denfrågaitidigareomfattningpersonalkontroll i omtill somsamma

arbetsuppgifter.säkerhetskänsligaharpersonalendel somav
myndighetdenellerregeringenbeslutar somfallavseddaI nu

fjärde§4skyddsklassiinplaceringbemyndigarregeringen om
sålundaharhäravMed stödpersonalkontrollkungörelsen.stycket

skyddsklassiinplaceringbeslutatelestyrelsen rättoch attPost- om
enskilda ärpersonal hosi frågapersonalkontroll somoch företa om

gällerMotsvarandetelekommunikationsområdet.påverksamma
anställdafrågaiNUTEKteknikutvecklingsverket omochNärings-

kraftföretagen.hos

ianställningvidPersonalkontroll4.9

bevakningsföretag

utsträckning ävenbegränsaditillämpasPersonalkontrollkungörelsen
lagen4 §Enligtbevakningsföretag.vidpersonalenkontrollvid av

allskallbevakningsföretag1989:148omtryckt1974:191; om
vidgodkändbevakningsföretagauktoriserat varapersonal hos ett

pålitlighetmedborgerlig samtlaglydnad,påavseendemedprövning
Motsvarandebevakningsföretag.ianställningförövrigtilämplighet

i detlänsstyrelsenPrövningen görsledning.företagetsför avgäller
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län där den prövningen huvudsakligen kommersom tjänst-avser att
Anställningsföretagetgöra. bundetär den bedömning läns-av som

styrelsen Blir dengör. prövningen gäller inte godkänd, får hansom
heller inte anställas i företaget.

Vid prövningen den medborgerliga pålitligheten skallav uppgifter
i 9 § personalkontrollkungörelsen hämtassom avses in 10 § för-

ordningen 1989:149 bevakningsföretag m.m. Det innebärom att
kontrollen motsvarar skyddsklass Vid förfarandet skall även perso-
nalkontrollkungörelsens regler bl.a. utlämnande och kommunika-om
tion tillämpas.

I avsnitt 4.2 polisregister har anmärkts länsstyrelsernaom haratt
tillgång till uppgifter i polisregister, uppgifterna behövs för verk-om
samheten. De möjligheter länsstyrelserna har enligt polisregister-som
lagen erhålla uppgifter från polisregisteratt inte påär sättsamma
begränsad enligt personalkontrollkungörelsen. Vidsom personal-
kontroll lämnas uppgifter i och belastningsregistret PBRperson- ut
endast i fråga vissa, särskilt angivna brott. Det sagda innebärom att
vid den prövning länsstyrelsen enligt lagen bevakningsföre-som om

skall vederbörandesgöratag laglydnad den s.k. vandelspröv-av -
ningen länsstyrelsen har tillgång till omfattandeett registerut-mera-
drag från PBR följerän personalkontrollkungörelsen. Be-som av
stämmelsen i lagen bevakningsföretag länsstyrelsen fåom rättger att

SÄPO-registret.upplysning även uppgifter iom

4.10 Antagning polisaspiranterav

Samtliga polisbefattningar placeradeär i skyddsklass. Flertalet
befattningar tillhör skyddsklass 2. I regel länsstyrelsen,ansvarar som

högstaär polismyndighet i länet, skyddsklassplacering ochom
personalkontroll beträffande länets poliser. Polismyndigheterna i
Stockholms, Göteborgs och Bohus Malmöhus länsamt undan-utgör

och beslutar själva i dessa frågor.tag
Enligt det tidigare gällande anställningssystemet för polisaspiranter

anställdes polisaspiranten redan vid antagningen till polisutbildning
vid den polismyndighet där han skulle tjänstgöra efter utbildningen.
Personalkontroll kunde därvid ske redan vid aspirantantagningen
enligt vanliga regler, eftersom aspiranten inplacerad på tjänst.var en
Sedan den juli1 1994 gäller emellertid för denett grund-nytt system
läggande polisutbildningen. Utbildningen är studiemedels-numera
finansierad och aspiranten kan först i samband med utbildningenatt
avslutats söka anställning inom polisväsendet prop. 199394: 100 bil.

bet. 199394:JuU19, rskr. 1993942229. Det utbildnings-nya



1491994:SOUPersonalkontroll100

delbetänkandetpolisutredning iårs1994behandlatsharsystemet av
Utred-polisutbildning.Studiemedelsfinansierad1994:103SOU

inte längreordningendenmedochidetpåpekatharningen att nya
tillantagningvidpersonalkontroll ut-förförutsättningarföreligger
förriskökadinte någondetta attinnebärVisserligenbildningen.

eftersompoliskären,inomhamnakommerolämpliga attpersoner
poliselevenmedsambandske i attkommeralltidpersonalkontroll att

börutredningenEnligtutbildning.genomfördefteranställdblir
deninnanredanskede,tidigareiskekontrollenemellertid ett

föreslårUtredningenpolisutbildningen. atttill perso-sökande antas
iredanskekontroll kansåändrasnalkontrollkungörelsen sam-att

23f..bet.utbildningentillantagningenmedband s.

tjänstebegreppetUtmönstringen4.11 av

gällande ärdetför systemetredogörelsenframgåttharSom av
Utgångs-tjänst.till begreppetknutenprincipipersonalkontrollen

skydds-tillträdaskallellerinnehardenendast enpunkten är att som
personalkontroll.förföremålblifårklassad tjänst

dåligtordningennuvarandedendirektiv stämmervåraEnligt
sektornoffentligapå denarbetsrätteninomutvecklingenmedöverens

tjänstebegreppet.utmönstragår attutsom
för detlagstiftningarbetsrättsligadenillustrerassagdaDet av
lag1994. Enjulikraft den liträdde omområdet nystatliga som

fullmaktsanställningsärskild lagochanställningoffentlig omen
EnLOA.anställningoffentlig1976:600 avdå lagen omersatte

inordnamöjligtdetså långt ärreformen ärför attutgångspunkterna
arbetsrättsligaallmännadetianställningsförhållandetstatligadet

regelianvändsförfattningarnaarbetsrättsligaallmännadeIsystemet.
anställ-ställetnormalt idettalasdärtjänst ominte begreppet utan

prin-itjänstebegreppetlagarna utmönstrasdemedochning. I nya
offentligadeninomlagstiftningen ävenarbetsrättsligadenfråncip

1993942257,rskr.199394:AU16,bet.l99394:65,prop.sektorn
och 261.1994:260SFS

kommunalafrån denförvanntjänstebegreppetpåpekaskanDen att
Även användsdärLOA.införandetmedi sambandredansektorn av

tjänst.förställetianställningbegreppetsåledes
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5 Internationella förhållanden

l Internationellt försvarsindustriellt

samarbete, m.m.

taktI med samarbetet mellan Sverige ochatt andra länder har ökat
på det försvarsindustriella området och i fråga enskilda för-om
svarsmaterielprojekt har fasta rutiner utvecklats för hur säkerhets-
skyddsfrågorna skall hanteras.

En produkt från svensk försvarsindustri används ellersom av som
under utvecklingär för det svenska försvaret kan inte vidareutan

till eller marknadsförasexporteras utländsk köpare. Innan så kanmot
ske, måste först och främst förutsättningarna enligt lagstiftningen om
krigsmaterielexport klaras och i vilka hänseenden sekretessenut
måste gälla i fortsättningen.även Dessa frågor hanteras Krigs-av
materielinspektionen Försvarets materielverk FMV. Omresp. av
det finns förutsättningar vidare med ärendet,att FMV eftergör -
samråd med Försvarsmakten framställning till regeringenen om-
utlämnande sekretessbelagd information den aktuellaav som avser
försvarsprodukten. En förutsättning för regeringen skall bifallaatt
framställningen det finnsär säkerhetsskyddsavtalatt mellanett
Sverige och det andra landet. Om det inte finns något sådant avtal,
brukar regeringen uppdra FMV ingå säkerhetsskyddsavtalatt ett
innan uppgifter försvarsprodukten får lämnasom ut.

Ett säkerhetsskyddsavtal kan antingen generellt slagvara av mer
eller projektanknutet. förekommerDet också avtal i området där-
emellan kan tillämpningsavtal.sägassom vara

Säkerhetsskyddsavtal generellt slag ingås normaltav mer av rege-
ringen. Det sker i regel i samband med Sverige ingåratt störreett
försvarsindustriellt samarbetsavtal. Vid sådant långsiktigtett mer
samarbete brukar Försvarsmakten med sin i det andra landetmotpart
ingå avtal tillämpningsföreskrifter på säkerhetsskyddets område.om
Även i dessa fall krävs i regel avtal detaljerade säkerhets-om mer
skyddsbestämmelser knyter till enskilt samarbetsprojekt.ettsom an
Sådana avtal ingås i regel FMV.av

I förekommande fall brukar Sverige FMV begära biståndgenom
från det aktuella samarbetslandet med säkerhetsklarering det lan-av
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försvarsmaterielsam-berördasubjektprivaträttsliga ärdets avsom
frånförfråganfåFMVkanmotsvarande myn-På sätt enarbetet. en

säkerhetsklareringmedhjälpsamarbetslandi svens-dighet avett om
samarbetet.iskall deltaföretagka som

upphandlingvidleverantörutländskfrånanbudinfordranVid enav
säkerhets-begäraFMVharinformationhemlig attinnefattarsom

i företagetssäkerhetsmyndighetenfrånanbudsgivarenklarering av
medavtaldärefterFMVbeskedpositivt upprättarVidhemland.

information.hemligdelfårdenneinnananbudsgivaren ta av
skefårkontroll endastpåbyggerPersonalkontrollkungörelsen att

ellertotalförsvarsintressensvenskatillhänsynbehövsdet avom
svensktnågotföreliggerintedetövrigt. OmisäkerhetSveriges

ske. Närintenormaltkontrollnågonsåledeskansäkerhetsintresse,
svenskt företagellermyndighetsvensk ettfrånrepresentant enen

förekommerutomlandsföretagellermyndighetbesöka ettskall en
inbjud-denkravställersidautländsk attfråniblanddet somatt man

sådanEnsäkerhetssynpunkt kan garanteras.frånpålitlighetnes
sécurité.decertiñcatellerclearancesecuritykallasbrukargaranti
denfördetförekommerskall kunna äga sombesöketFör rum,att -

medgivandeefterpersonalkontrolleradbefattningsin äriredaninte -
slagdettasituationeriföretaspersonalkontrollregeringen avattav

kontrollen,vidframkommit att ettharnegativt intenågotoch, om
utfärdas.pålitlighetvederbörandesintyg om

EuropadomstoleninförPrövning5.2

folkrättsligtsigåtagitSverige hardärområdenPersonalkontrollen rör
europeiskadentillanslutningbl.a.förpliktelserbindande genom

grund-ochrättigheternamänskligaför deskyddkonventionen om
haföranklagatsSverige attfall harIläggande friheterna. ett par

mål harpersonalkontroll. Ettmedsambandikonventionenbrutit mot
Europadomstolen.hittills prövats av

hadeLeanderTorstenmedborgarensvenskegällde den somMålet
Karlskronaimarinmuseetvidsnickarevikariatfått lämna ett som

Bak-tillsatt.fastbliskulletjänstendåförbigångenblivitoch som
lämnatsuppgiftertjänstenfickinteLeander somtillgrunden varatt

fåtthadealdrigLeanderochpersonalkontrollmedsambandi somut
denhuruvidaprövningtillEuropadomstolen svens-del tog uppta av.

den8 iartikelprivatlivetskydd förreglernabrutitka mot omstaten
och10artikelyttrandefrihettillkonventionen, rätteuropeiska om

Dom-artikel 13.myndighetinhemskinförtalanförarätt attom
bestämmelser-angivnadenågonintetill slutsatsenkomstolen att av
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i konventionen kunde ha blivit kränkt vid handläggningenna anses av
anställningsärendet. Tre domare skiljaktiga och ansåg brottattvar
förelåg till överprövningrätten enligt artikel 13.mot

SÄPO-En redogörelsenärmare Leanderfallet finns intagen iav
kommitténs slutbetänkande SOU 1990:51 19lf. och 353f.s.

35 Personalkontroll utomlands
.

En huvuduppgifterna för denna utredning enligt direktivenärav att
redovisa förslag till lag personalkontroll byggerett påen om som
s.k. security clearance eller, med svensk säkerhetsklarering,termen
i linje med vad tillämpas flera ställen utomlands. I dettasom
ligger undersöka de utländska kontrollsystemen effektivareatt ärom
eller bättre från rättssäkerhetssynpunkt.

Som vi tidigare har har vi vid besök informeratnämnt oss om
i Danmark och Norge, Förbundsrepublikensystemen Tyskland,

Frankrike, Nederländerna och Storbritannien USA och Kanada.samt
En utgångspunkt för kontrollsystemen i de berördagemensam

länderna de har delvis militärär bakgrund och har vuxit framatt
samarbetet inom försvarsalliansen NATO. Det kan samtidigtgenom

Ävenkonstateras något regelsystem inte existerar.att gemensamt om
det finns likheter mellan de olika avviker de sinsemellan isystemen,
olika enskildheter. Värt också de säkerhetsmässigaäratt notera att
förändringar har skett i vår omvärld efter järnridåns försvinnan-som
de inte i någon märkbar utsträckning präglas några försök tillav
harmonisering mellan länderna. Såvitt vi kunnat bedöma kommer
varje land också i fortsättningen ha individuelltatt ett eget, system.

När det gäller författningsvalören regleras personalkontrollen i de
flesta fall föreskrifter och instruktioner på lägre nivå lag. Iänav
Tyskland har dock nyligen de gällande reglerna kodifierats i lagform.
En lagstiftning förbereds också i Nederländerna.

Personalkontrollen i huvudsak begränsad tillär statsförvaltningen
eller i länder med delstatssystem till anställda på federal nivå samt- -
till anställda inom försvarsindustrin. TysklandI finns liknande

i de olika förbundsländerna. Politiskt förtroendevaldasystem samt
domare och advokater omfattas i regel inte kontroll. Skäl harav som
med förtroendet för det politiska och rättsväsendets integri-systemet

har här varit bestämmande.göra Norge i någontet att månutgör ett
undantag för domare i mål rikets säkerhet ställarörattgenom som

krav på godkännande från vederbörande domstolschef.upp
utgångspunktEn för bestämmande vilka skallav personer som

undergå klarering de i sina befattningar fårär tillgång till infor-att
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till landets säkerhet.med hänsynsekretessbelagdmation ärsom
ländernade undersöktai flertalet ärkontrollenInriktningen avav

låtenligt svenskadethuvudsakligen densammasåledes systemet,som
säkerhetlandetsskalldefinitionen vad utgöraatt ansessomavvara

radikalti detta hänseendeNederländerna harnågot.varierakan ett
tillgångharbefattningshavareVid sidanannorlunda system. somav

sådana funk-också medkontrollerasinformationhemligtill personer
uppgifter kanröjande hemligade påtioner sätt änannatatt avgenom

vitalaanläggningaranställda vidsäkerhet, ärskada t.ex.statens som
någrakommunikationssystem. Ienergiförsörjning ellerlandetsför av

iKanada, förekommerFrankrike ochövriga länderna,de t.ex. mera
kontrolli Nederländernautsträckningbegränsad än av personer som

terroristattacker,särskilt känsliga föranläggningarpå ärarbetar som
Även bakgrundStorbritannien harflygplatsanställda. mott.ex. av

Till skillnadsärskild terroristkontroll.Nordirlandförhållandena en
utanför förkontrolleni dessa länderNederländernafrån görs ramen

personalkontrollen.vanligaden
Även personalkontrollenlåtatendens tillkan attnotera enom man

tillgång till hemligfårsådanaandraomfatta änäven sompersoner
nyligensamband med denentydig. Ibild inteinformation, dennaär

avvisadespersonalkontroll i Tysklandlagstiftningenantagna om
kontrollen.motsvarande utvidgningförslag avom en

harutländskaförhållande till deskillnad iavgörandeEn systemen
skydds-knuten tillpersonalkontrollensvenskaden ärattsagts vara

hänför tillutomlands sigkontrollenmedantjänsterklassade perso-
behörighetförgodkänns klareraskontrolleradeDen att tanen.

nivå. Enligttill vissfrågorsäkerhetskänsligabefattning med upp en
formelltskillnadgjort dennavi hariakttagelser ärde av merasom

Även utgångspunkten den tjänstutländskaenligt deslag. ärsystemen
arbetsuppgiftereller de konkretakontrollerade inneharden somsom

förvägförtecknas i denågra fallfallet. Iutföras i det enskildaskall
FrankrikegällerDetinnehavare skall klareras.befattningar vilkas

ocksågäller dettaNederländernaNederländerna. frågaoch I om
grund deinnehavare kontrollerasbefattningar vilkas än attannan

alltsåförhåller siginformation. Detförsvarshemligtillgång tillhar
generell behörighetnivåi viss skulleklareringinte så attatt ge enen

Ävennivån.till densäkerhetskänsliga frågorhandlägga manomupp
vissklarering förefterkostnadsskäl strävarbl.a. att enenav --

säker-arbetsupgifter påför andraskall godtasbefattning även samma
anställ-kontrollerade byterdenomkontrollsker oftahetsnivå, när

ning.
NATO-sam-sin grund ipåpekats hartidigare harSom systemen

undersöktadeför flertalet årarbetet. Gemensamt attsystemenav
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sekretessgraderna flera ihar Sverige: restricted,är än con-man
fidential, ochsecret top secret eller motsvarande beteckningar.

för till vilkenBestämmande sekretessnivå visst material skallett
hänföras bedömning konsekvensen materialet blir käntär atten av av
för obehöriga. Restricted den lägsta graden och iär motsvaras
svensk terminologi internt eller endast för tjänste-närmast av

Någon egentlig personalkontroll skerbruk. i allmänhet inte
nivå. Confidentialdenna Först graden hemlig enligtmotsvarar

Beteckningen Confidentialdet svenska används detsystemet. om
kan skada landets intressen informationen blir känd obehöriga.att av

används röjande informationenSecret skulle skadakunnaettom av
landets intressen allvarligt. Beteckningen top secret ireserveras
allmänhet för information röjande skulle kunna få helt avgöran-vars

Ävenkonsekvenser för försvarsmöjligheter.de landets likheterna i
klassificeringsgrunderna sitthar i den NATO-ursprung gemensamma
bakgrunden.

Påpekas bör enligt personalkontrollkungörelsen det inte baraäratt
den sekretessbelagda informationen avgörande förärarten av som

skyddsklassindelningen också omfattningen tillgången tillutan av
sådan information.l

Klareringsförfarandet inleds regelmässigt med den skallatt som
kontrolleras fyller i frågeformulär. Samtidigt lämnas skriftligtett ett
samtycke till kontrollen. kontrolleras såledesDen alltid in-ärsom
formerad vad saken gäller.om

Kontrollen för nivån Confidential i regel den lägsta nivå där-
säkerhetsklarering sker i huvudsak den igörsmotsvarar som-
skyddsklass i2 Sverige, dvs. slagning i straffregister och säker-
hetstjänstens register.

Kontrollen för de högre graderna secret och top secret är mera
djupgående. Ofta ingående kontroll den kontrolleradesgörs av per-
sonliga förhållanden och ekonomi Slående denärm.m. noggranna
referensinsamling vissa håll. gällerDet kanske framförgörssom

Uppgifterallt USA. bostadsorter, utlandsvistelser och arbets-om
platser visst antal år blir ofta föremål för kontroll. I USA kom-ett
pletteras undersökningen dessutom fingeravtryckskontrollmed och i

fallvissa med med lögndetektor.test
de högsta klassernaFör i allmänhet också tämligen ingåen-görs en

de kontroll anhöriga. detNär gäller de anhöriganärmasteav som
makesambo kontrollen i allt väsentligt lika ingående denär som
beträffande den föremål för klareringen.ärperson som

påpekasDet bör dock dessa nivåer skydds-att snarast motsvarar
klass och enligt1A 1B det svenska och där kontrollen ärsystemet
betydligt omfattande i skyddsklass På håll2. sina haränmera man
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undersökning i fråga.så omfattandebehovetutomlands satt av en
ellerochanhörigakontrollenframför alltgäller attDet man merav

tillbakavisst antal årkontrollensträckerschablonrnässigtmindre ett
individuellhar det görastället börtiden. Ii sagts, meraenman,

påexempelundersökning. Ettfördjupadbehovetprövning enavav
tänkernivåernaallt på de lägreframfördärStorbritanniendet är man
arbets-basic check, dvs.medpersonalkontrollenersätta avenen

iutbildning ochidentitet,arbetstagarenskontrollutfördgivaren av -
referenser.utsträckningbegränsad -

vederbörande landsutförsbeskrivitsharkontrollDen avnusom
skall lämnasuppgiftervilkaFrågan utsäkerhetstjänst. av-somom

uppgifter iutlämnandefrågatjänstemannivå. Iregel påigörs avom
några debegränsningar. Idirektanågragäller intestraffregister av

tilltillgånganställningsmyndighetenharundersökta systemen egen
begränsad på detutlärrmanderätten sättetfallnågotstraffregistret. I är

upplysningaruppgifterandrautlänmande änfrågan omatt avom
gäller Dan-Detsärskiltpåföljder t.ex.ådömda prövas ett organ.av

denfall skalli dessa avgörasutlämnandefrågandärmark avom
säkerhetspolisen.danskadenhar tillsynnämnd översom

anställningsmyndigheteni regeldetsvenskaEnligt det ärsystemet
undersökningsresultatet.bedömningenslutligadengör avsom

iprövningenslutligadendärSUA-arbetenbl.a.Undantag utgör
eller FMV.Försvarsmaktenstället görs av

huvudsakiundersökt tillämparvi harutländskaDe system som
vederbörandedärmyndighet ärdenregel detordning. I ärsamma

motivinte.eller Detgodkännasskallhananställd prövar omsom
enligt detdetsammaväsentligendettabakomligger är somsom

arbetsgivarenhandi förstadet ärnämligensvenska att somsystemet,
Något frånbedömningsunderlaget.samladetill dettillgånghar

således inte.finnsklareringsorganfriståendeanställningsmyndigheten
försvars-upphandlingfrågaiundantagSverigeiLiksom görs avom
försvars-ländernasi regelprövningenfallmateriel. I dessa görs av
departe-klareringsmyndigheteller utsettsdepartement avsomenav

mentet.
olika.någotregelsystemenrollsäkerhetstjänstens ärgällerNär det

nämligenSverige,idensamma attordningenfallvissaI är som
kon-frågan deniutlåtandenågotfårintesäkerhetstjänsten omavge

Tyskland, Stor-ländernapålitlighet. Itrollerades ett avpar -
Frank-falloch någratillåtetdäremotdetoch USAbritannien är --

skall lämnasäkerhetstjänstenföreskrivetocksåoch Kanadarike att-
fall dennai någotrekommendation. Inte ärellerutlåtandeett en

ibeslutfattarmyndighetför denbindanderekommendation som
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klareringsfrågan, rekommendationen naturligtvis i sak kanäven om
ha avgörande betydelse för myndighetens ställningstagande.eget

finnassammanhanget kan det anledningI beröra iatt systemet
frågaKanada något I sådana anställningar omfattasnärmare. om som

uppgift förpersonalkontroll det anställningsmyndighetenår attav en
allmänna lämplighetsbedömningen ställninginom den till betydel-ta

uppgifter i straffregister, vilka myndigheten således påsen av egen
hand kan få tillgång till. Säkerhetstjänsten skall i stället bedöma den
kontrollerades lämplighet särskild synvinkel, nämligen detur en om

anledning i frågakan finnas hans lojalitet den kana-sättaatt mot
densiska staten.

Inte i något de undersökta länderna har den kontrolleradeav en
ovillkorlig få del det material läggs till förgrundrätt att av som
bedömningen. intrycket vissaDäremot håll tillämpadeär att man

attityd den kontrollerade enligt detgenerös ängentemoten mera
svenska gällde särskiltDet USA.systemet.

På grundval det material lämnats från säkerhetstjänsten iutav som
förening referenser informationmed de och den myndig-annan som

har beslutat kontrollen själv införskaffathet har skall såledessom om
myndigheten bedöma den kontrollerades pålitlighet. Vad denna be-
dömning går på huruvida den kontrollerade skall bli klareradärut
eller godkänd. Ibland inte for-alltid detta sig uttryck itar ettmen
mellt beslut i själva godkännandefrågan vederbörande får en-
security clearance

.
möjligheternaNär det gäller för inte har bliviten person som

godkänd få omprövning till stånd, bör hålla fråganatt en man om
klarering skild från frågan anställningen. I den mån någon påom

utebliven klarering skilts frångrund sin anställning, finns detav
oftast möjlighet få anställningsfrågan prövad vid domstol enligt deatt
arbetsrättsliga reglerna i respektive land.

det gäller beslutet i klareringsfrågan, föreliggerNär också vissa
möjligheter till omprövning. USA finns möjligheter tillI överpröv-
ning hos domstol. Domstolsprövningen dock inriktadsynes vara
huvudsakligen på handläggningen gått formellt riktigt till. I någraom
fall kunde beslutet i klareringsfrågan överklagas till överordnatett
förvaltningsorgan.

de fall den enskilde gällandeI säkerhetstjänstens handlägg-gör att
ning varit felaktig finns någraärendet i fall möjlighet klaga tillattav

nämnd ofta med juridiskt och parlamentariskt inslag haren som- -
tillsyn säkerhetstjänstens allmänna verksamhet. Den ordningenöver
tillämpas bl.a. i och Storbritannien.Danmark I Frankrike handläggs
motsvarande klagoärenden kan jämföras närmastettav organ som
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Allmänt kan antaletdatainspektionen.med den svenska sägas att
sådant klagosystemlitet i de länder därklagomål varit mycket ett

finns.
personalkontroll i fleraförnämndesInledningsvis att systemen av

föremål för granskningför närvarandeländernade undersökta är mot
säkerhetspolitiskaförändringar i detårensdebakgrund senasteav

personalkontrollen säker-baraför övrigt integällerläget. Det utan
utgångspunkter skerdelvis olikaFrånhetsskyddet i stort. om-en

På brittisk sida harsäkerhetssystemen.existerandevärdering deav
för personalkontrollenkostnadernapå de högasåledes pekatman

förefaller strävandenanivåerna.på högre Där närmastsärskilt de att
omfattning samtidigtpersonalkontrollenspå begränsaattut men

behövs. USA harfall den verkligen Ii de däreffektivisera den man
information med sekretess i denbeläggai fråga värdet attsatt av

uttryckSamtidigt harhar gjort.hitillsutsträckning gettmansom man
finnseffektiv och detpersonalkontrollenför uppfattningen är attatt

påned betydandefortsättningen läggaianledning ävenatt resurser
den.

EU-aspekter5.4

närvarande inte någrafinns det förinhämtaSåvitt vi har kunnat
lagstiftningEU-ländernasharmoniseringpåplaner perso-omaven

införande reglerdiskussionerpågårnalkontroll. Däremot omom av
Kontrollen skulleanställda vid EU-organen.personalkontroll deav

medomfattas sekretessinformationsyfte skyddaha till att avsom
Enligt de före-intressen.medlemsländernastill EU:s ellerhänsyn

anställdes hemlandutföras i denkontrollenliggande förslagen skall
landet.lagstiftningen i detoch enligt

också införan-diskuteraseuropeiska samarbetetför detInom ramen
den organisa-inom Europol, dvs.personalkontroll anställdade avav

friabakgrund denpolissamarbeteför rör-tion planeras mot avsom
någotheller här föreliggerbl.a. Inte ännuligheten för personer.

förslag.slutligt
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ÖvervägandenII förslagoch

Några6 för personalkontroll och

säkerhetsskyddannat

utgångspunktergemensamma

6.1 förändradEn hotbild

Ännu för några få år sedan bestämdes Sveriges säkerhetspolitik deav
motsättningar rådde mellan stormaktsblocken och varitsom som
förhärskande under efterkrigstiden.hela Skiljelinjen mellan blocken
skar rakt Europa och vårt land befann sig i Hotetgränszonen.genom

storkrig i hadeEuropa under decennier visserligen växlat iettom
intensitet hade hela tiden utgjort påtaglig realitet. Risken förmen en

Sverige skulle dras in i sådan konflikt överhängande.att en var
Behovet skydd för rikets säkerhet präglades i hög grad dessaav av
förhållanden.

Det säkerhetspolitiska läget radikalt förändrat.är Dikta-numera
Östeuropai Central- och har brutit och medturerna ersattssamman

folkvalda regimer. Risken för stormaktskrig efterhandhar klingatett
I stället har etniska eller religiösa motsättningar och nationalis-av.

tiska strömningar tidigare undertryckts med järnhand fått frittsom
påspelrum olika håll i de kommuniststaterna. Några dessaav

konflikter har fått karaktär inbördeskrig. Någon fara för deattav
skulle komma beröra Sverige finns knappast. Något krigshotatt

inte längre föreligga. Samtidigt det dock råda osä-storanses anses
kerhet oförutsägbarhetoch den fortsatta utvecklingen.om

Redan till följd sitt geopolitiska läge utgjorde Sverige under detav
krigetkalla viktigt mål för underrättelseverksamhet. Därtill bidrogett

också det teknologiska kunnande finns i vårt land, intestora som
minst på försvarsindustrielladet området. Avspänningen mellan
stormakterna har kunnat medfört underrättelse-vänta attsom man
verksamheten ändrat karaktär och inriktning. Ansträngningarna att

med illegala metoder utforskaäven Sveriges försvarsplanläggning
och andra för rikets försvar vitala förhållanden har i utsträckningstor
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ekonomisk ochkällor. Politisk,inhämtningmed öppnaersatts genom
prioriterade mål för under-blivitinformation harteknologisk mera

rättelseverksamheten.
påbetydandesatsadeSovjetunionenväl känt attDet är att resurser

ideologiskaländeri andraorganisationerochstödja avsomgrupper
stöd tillutgick dettamånga fallIkommunismen.främjavilleskäl

statsskicketdemokratiskadetför undergrävaverksamhetsubversiv att
maktövertagande,kommunistisktförmarkenberedaochi landet ett

kommunistiska organisa-intervention. Demilitäreftereventuellt en
imedverkabereddavarittänkas hakanvårt landi atttioner som

undanskymd roll.mycketi dagverksamhet spelarsådan en
Även territoriellaoberoende ochnationellaSverigeshotet motom

illegalskydddet intebetyderminskatsålunda motsuveränitet att
blivitaktiviteter haromstörtande över-ochunderrättelseverksamhet

alltidmåsteföreteelserförhindra sådanaförberedskapflödigt. En att
tänkas komma.kanvarifrån hotetfinnas, oavsett

andra fenomenställs införi dagsamhällevårtTill det kommer att
detvillsäkerhet. Detrubba riketsägnadeär att som omsynassom

vårtskydd försäkerheten tillinredenhothandlardå motommera
åsyftassamhället. Häriför stabilitetenstatsskick ochdemokratiska

främ-våld föranvändergrupperingar attframväxten extrema somav
andra höger-nazister ochdetförsta handsyften. lpolitiska ärsina

medFrämlingshattill sig.uppmärksamhetendragitextremister som
isammanhållande elementetdetrasbiologiska förtecken äreller utan

haraktiviteterrasisternasmotståndorganiseratkretsar. Ettdessa mot
rasismenkampenverketsjälvavuxit fram. I utgörefterhand mot en

vänsterextremistiskaandraanarkistiska ochuppgift förövergripande
för mångaocksåmetodvåldsanvändninghyllarrörelser somsom

fram-oppositiongenomgåendesyften. är motDetandra temat en
storföretagen,ocksåpolitiska etablissemangetdetförallt motmen

verksamhet.multinationellbedriversärskilt de som
ståranarkisterochnazigrupperingarsådant slagExtremism somav

terminologiskterrorism.besläktad med Det är snarastför näraär en
verksam-användas för denbörandra etikettenden ellerfråga enaom

åt.sig Termensyftenpolitiska ägnarmedvåldsverkaredessahet som
medverkarrörelserextremistiskaförbehållasbrukarterrorism som

Stor-i länderfinnsdettaExempelintensitet.särskilt somstor
terrorismen harinhemskadendärTurkietSpanien ochbritannien,

realitet.varit en
armén IRA,republikanskaIrländskadenmotsvarighet tillNågon

Kurdi-KarkerenPartiyaellerSpanieniAskatasuna ETAEnskadi ta
grupperingarsvenskaSverige. DeiTurkiet finns inteiPKKstan

saknar hel-organisation ochlösligutmärksförutnämnts enavsom
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täckande politiska Något hot det svenska statsskicketmotprogram.
de knappast. Men sin verksamhetutgör skapar de motsätt-genom

ningar och instabilitet i samhället inte får negligeras.som
Terrororganisationer begränsar inte alltid sina aktiviteter till det

landets territorium. Attacker riktas också företrädaremot utom-egna
för regimlands den bekämpar, ambassader, flygbolag ocht.ex.man

resebyråer, också mål i länder stödja dennamotmen som anses
regim. Ofta har attackerna karaktären urskillninglöst våld motav
allmänheten.

Sådana utslag internationell terrorism har under sextio-, sjuttio-av
åttiotalenoch utgjort gissel i hela världen. I Västeuropa har kam-ett

den internationella terrorismen varit framgångsrik. Enmotpen
dämpning har för övrigt inträtt i sådana terroraktiviteter har sinsom

Österni konflikten i Mellersta sedan fredsprocessen mellan Israelrot
och dess med palestinierna inleddes. Starka kraftersamtgrannar

sig emellertid fred i området, varförmotsätter hotet terror-om
attacker kvarstår utanför konfliktområdet. Attackenäven Worldmot
Trade Centre i New York i februari 1993 bombdåd i Londonsamt
och Buenos Aires under år 1994 exempel på det.utgör

Vid de kontakter vi har haft med företrädare för Säkerhetstjänster i
andra länder vihar kunnat konstatera förändringarna i det världs-att
politiska läget genomgående har lett till omprövning säkerhets-en av
skyddets inriktning omfattning.och flertaletI länder formerna förär
säkerhetsskydd och personalkontroll föremål för Syftet medöversyn.
dessa har i flera fall uppgivits inteöversyner baraattvara anpassa
säkerhetsskyddet till förändrad hotbild också minskautan atten
kostnaderna för verksamheten.

i dag i förstaDet hand andra problem hotenär Sverigesän mot
och inre säkerhet i traditionell mening står i föryttre centrumsom

den allmänna debatten. En del dessa problem har karaktärenav av
allvarliga hot vår överlevnad, såsom den pågående miljöför-mot
störingen. Underskottet i finanser riskerar vårt landgörastatens att
beroende diktat från utländska långivare och därmed farautgörav en
för vår nationella suveränitet. Det ligger självfallet utanför förramen
vårt utredningsuppdrag försöka sådanafånga in problem. Liksomatt
hittills bör författningsreglering säkerhetsskyddet primärten av
handla förebygga ihot rikets säkerhet vedertagen mening.att motom
Omfattningen och inriktningen säkerhetsskyddet påverkas dockav
givetvis utvecklingen i vår omvärld och de förändringar vårtav
samhälle genomgår.
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lagstiftningför6.2 Ramarna nyen

tekniska frågorNågra6.2.1

myndighetsföre-ochförordningarlagar,omfattande regelverkEtt av
Be-samhället och medborgarna.skyddsyftar tillskrifter att ge

ägnadetidpunkter ochvid olikakommit till ärharstämmelserna att
finnas skäldärförbehov. kanskiftande Dettillgodose de attmest

personalkontroll-säkerhetsskyddsförordningens ochpreciseraförsöka
beskrivakunnaför därmedi närmarekungörelsens plats attsystemet

på dessa områden.författningsregleringrevideradförramarna en
valörförfattningar olikaantalavsnitt 3 harI angetts ett somav

sannoliktsammanhang. Detblickfältet i detta ärikommer att en
på säkerhets-bestämmelseroch andradessasamlad översyn av

resulteraskulle kunnaberedskapslagstiftningens områdeskyddets och
regle-överblickbättreregelverkkonsistenti ett avensom gavmera

i vårt uppdraginte ingåttomfattning. harDetsyften ochringarnas att
under-förefallit naturligthardetsådan Menföreta attöversyn.en

bestämmelsernaerhållasöverskådlighet skulleökadsöka omom en
ochsamlades i lagpersonalkontrollochsäkerhetsskyddrörande en
för-utfärdadregeringentillämpningsföreskrifter inödvändiga en av

ordning.
förhållan-detundersökningför sådanutgångspunkt ärgivenEn en

säkerhetsskyddet. Endelpersonalkontrolldet utgör gemen-att aven
personprövningensmarkeratydligareägnadlagstiftning attvoresam

frågordeockså angelägetförefallersäkerhetsskyddet. Detroll i att
kommunernaomfattautvidgning tillregleringens attreses avsom

säkerhetskänsligdriftförknippade medproblemoch de är avsom
enhetlig be-fårprivat regi,särskilt ibolagsform,verksamhet i en

handling.
spörsmål till be-och andravi därför dessaföljandedetI tar upp

frågorterminologiskamedfortsätter dockVilysning. närmast ett par
går vi in påDärefterläsningen.fortsattaunderlätta denför6.2.2 att

tillgodoselagstiftning skallsyftenvilkaellerfrågan vilket en nyom
uppfattar denviinnebörden i vadbehandlas6.2.3. Först nyasom

säkerhetskydda riketsnämligensyfte,primäraregleringens att
informationhemligskyddviDärefter diskuterar6.2.3.1 av annan

all-andrasådansäkerhet, dels rörriketsgällersådanän somsom
förhållandenvissadels sådan6.2.3.2 och rörintressenmänna som

6.2.3.3.näringslivetinom
direktiv skallvåraenligtterrorismskyddbakgrundMot motattav

skyddfrågorbehandlas sedanpersonalkontrollföranledakunna om
behandlasVidareavsnitt 6.2.3.4.sammanhålletibrott enettmot
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spörsmål föranledsdel kommunerna skall omfattasattsom av av
regleringen 6.2.4 och säkerhetskänslig verksamhet bedrivs iattav
bolagsform och i privat regi 6.2.5. Våra slutsatser beträffande
lämpligheten lagstiftning för personalkontroll ochav en gemensam

säkerhetsskydd framgår avsnitt 6.3.annat av

6.2.2 Använda begrepp

Säkerhetsskyddet omfattar enligt säkerhetsskyddsförordningen sekre-
tesskydd, tillträdesskydd, infiltrationsskydd, information och

förordarkontroll. Vi de nuvarande benämningarna tillövergesatt
förmån för begrepp tydligare innebörden de skildasom anger av
åtgärderna. Våra överväganden i denna del kommer redovisas iatt
avsnitt

undvikaFör tveksamhet och för underlätta läsningen dettaatt att av
avsnitt emellertiddet lämpligt redan här introducera de begreppär att

vi reglering säkerhetsskydd bör innehålla. Deattsom anser en om
begreppen informationssäkerhet, tillträdesbegränsning,ärnya

säkerhetsprövning och utbildning. Uttrycket kontroll behöver inte
förändras.

likhetI med vad gäller i dag skall säkerhetsprövningen enligtsom
vårt förslag grundas på allmän personbedömning, dvs. bedöm-en en
ning bygger på den eventuella personliga kännedomen densom om

prövningen uppgifter framgår betyg ochsom avser, som av
liknande och på referenser. I betydelsefulla situationer skallmer
säkerhetsprövningen innefatta slagning i polisregister, dvs. denen
kontroll för närvarande regleras i personalkontrollkungörelsen.som
Utöver kontroll uppgifter i polisregister bör kontrollen i deen av
kvalificerade fallen omfatta uppgifter andra personligaäven om
förhållanden betydelse för prövningen. Motsvarande gäller iävenav

meddag stöd kungörelsen. För den kontroll avseddär attav som
personalkontrollen föreslår vi benämningen registerkon-motsvara

troll. Skälet detsamma i fråga övriga säkerhetsskydds-är som om
åtgärder, nämligen benämningen bättre uttryck för detatt ettger
sakliga innehållet i kontrollen.

Slutligen skall vi i avsnitt 8 föreslår uttrycketnämnas ävenatt att
skyddsklass med säkerhetsklass. sistnämndaDet uttrycketersätts
används i det följande vi behandlar den för framtiden föreslagnanär
ordningen.
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regleringmedSyftet6.2.3 en ny

omfattaSäkerhetsskyddet börVårt förslag:
andra brott kanochspioneri, sabotageskydd mot som

säkerhet,riketshota
sekretessomfattasuppgifterandra fallskydd i2. avsomav

ochsäkerhet,riketsoch rörsom
terrorism.skydd3. mot

förordnamyndigheterför statligahärutöverRegeringen bör
de generellaomfattasuppgifterhemligavissa andraatt av

bestämmelserVissasäkerhetsskydd.bestämmelserna somom
internationelltideltaföretagsvenskaunderlättar för att sam-

införas.börarbete

säkerhetRikets6.2.3. 1

viduppehållitingåendeförhållandevisvi ut-avsnitt 3.1 harI oss
därmedSyfteti övrigt.säkerhetriketstotalförsvaret ellertrycket

nuvarandedenbeskriva de intressenmöjligtså klart somatt somvar
personalkontrollkun-ochsäkerhetsskyddsförordningenregleringen i

i deskyddsintressenaslog fastskydda. Vigörelsen attattavser
falleni bådahandlarsammanfaller. Detförfattningarnabägge om

ochsäkerhetenoberoende dennationellaskydd vårt yttreav --
inre säkerheten.denstatsskickdemokratiskavårtbevarande av -
säkerhetsskyddsför-för vårt arbetedirektiven översynI aven

iförordningi gällandesäkerhetsskyddetkonstaterasordningen att
försvarssekretessomfattasuppgiftertillkoncentreratär avstort som

utvidgningfråganochsekretesslagen§enligt 2 kap. 2 att avom en
analysendenVianalyseras.säkerhetsskydd bör attbegreppet anser
totalför-uttrycketinnebördenuppfattningfrånutgå denbör avom

åt.uttryck Detvi ärövrigtsäkerhet iriketsoch gettsvaret som
siktefrämstsäkerhetsskyddsförordningenriktigtvisserligen taratt

Tillämpningsföreskrif-säkerheten.för dentill skyddåtgärder yttre
Myndigheternautgångspunkten.med denockså utformatsharterna

behovettanke påsäkerhetsskydd medutforma sitthaftlikvälhar att
Vilkainre säkerheten.för denskyddupprätthålla även ettattav

inretill denskyddas hänsynkan behövauppgifterhemliga avsom
avsnitt 3.1.3.ihar berörtssäkerheten

registerkontrollsåväluppenbartdetmeningEnligt vår är att som
skydd bådetillförekommaskall kunnasäkerhetsskyddsåtgärderandra

sammanfattningsvisinnebärsäkerhet. Detoch inre attför rikets yttre
skydd förskallsäkerhetsskyddet ettavse
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totalförsvaret, dvs. det militära försvaret och det civila försvaret i-
vilket då ingår befolkningsskydd, räddningstjänst, ekonomiskt och
psykologiskt försvar övrigt totalförsvar såsom polis och sjuk-samt
vård,
vissa andra förhållanden vilkas röjande för främmande makt kan-
medföra för vårt lands säkerhet jämförbart med röjandeettmen av
försvarshemligheter och
Sveriges demokratiska statsskick.-

Med denna beskrivning de skyddsvärda intressena i lagstift-av en ny
ning säkerhetsskydd saknas det enligt vår mening anledningom att
behålla det uttrycket totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt.tunga

börDet räcka med uttrycket rikets säkerhet vi alltså använder isom
fortsättningen därmed åsyfta någon ändring i sak i förhållan-utan att
de till det uttrycket.gängse

6.2.3.2 Uppgifter detrör allmännas verksamhet ochsom
sekretessintressen

Bestämmelser tystnadsplikt i det allmännas verksamhet ochom om
förbud lämna allmänna handlingar finns i sekretesslagen.att ut Bort-

från bestämmelserna i 15 kap. diarieföring innehållersett om m.m.
lagen inte några hanteringsregler för den hemliga informationen,

hur hemliga handlingar skall förvaras eller vilka skyddsåt-t.ex. om
gärder skall vidtas.som

Det kan märkligt myndigheter har detaljerat regel-att ettsynas
SÄK, SÃKi säkerhetsskyddsförordningen och FA DATAsystem och

följaSUA det gäller hemliganär uppgifter riketsatt säkerhetrörsom
hanteringen andra uppgifter underkastadeatt är sekretessmen av som

i huvudsak oreglerad. Detär emellertid uppenbartär säkerhets-att
skyddslagstiftningen inte kan vidgas till omfatta alla uppgifteratt som

underkastade sekretess enligtär sekretesslagen. Primärt bör en ny
säkerhetsskyddslagstiftning liksom den nuvarande regleringen kon-

till skydd rikets säkerhet.centreras av
Det kan dock finnas anledning det blandöverväga de sekre-att om

tessintressen i sekretesslagen finns sådana ligger närasom anges som
området för rikets säkerhet eller andra för nationenrör vitala intres-

och så falldet i finns anledning hänföra dem till detattsen om
skyddsvärda området i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Till börja med kan konstateras säkerhetsskydd inteatt äratt ett
självändamål. Säkerhetsskydd kostar inte bara för de investe-pengar,
ringar krävs för skalskydd, lås, larm och liknande åtgärdersom utan
också för ökad administration och arbetskraftsbortfall. När det gäller
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be-inte i onödanklart intressefinns dettillträdesskyddet attett av
områden och platser.olikatillträde tillfriaallmänhetensgränsa

deninverkningarförutSäkerhetsprövning har nämnts person-som
bakgrund intedennaSåkerhetsskyddet börintegriteten. motliga

för det.skäl talarstarkaområdentillutvidgas utan attnya
medkunnasäkerhetsskyddet görasavgränsningbörVidare aven

meningfå någonskallbestämmelsernaprecision. Förnågorlunda att
definiera vadtydligtpånödvändigt sättdet ettär att som avses.

så långt möjligtså detutformasandra ordmedbörRegelsystemet att
sekretessbelagdhuruvida vissuppstårtveksamhetundviks att en

tillämpnings-säkerhetsskyddslagstiftningensfaller inomuppgift
omrâde.

allmännasförmån för dettillgällersekretessbestämmelserDe som
vårenligtbör6 kap. Det2sekretesslagensåterfinns iintressen -

omfatta allsäkerhetsskyddetlåtaifrågauppfattning inte komma att
Även nackdelarkostnader och andrafrån debortsettsekretess.sådan

ordningsådanskullesäkerhetsskyddreglernaföljer enomavsom
striktmedintressenkringgärdar sina ettinnebära statenatt egna

dentillsekretessbeläggs hänsynuppgiftermedanregelsystem avsom
medfalloskyddade så iintelämnas ettenskildes intressen vartom

lagstiftningenotillfredsställandesigskulleskydd. Det tesämre om
upprätthålla sekretessangelägetmindredetintryck är attattavgav

förtill förmångällersådanenskildförförmån ängäller till somsom
sekretessomfattasuppgifteriSekretessvärdetallmänna.det avsom

intekansekretesslagenkap.i 2 6bestämmelsernastödmed av -
omfattas sekretessuppgifterhögregenerellt änsägas avavsomvara

sekretessbestämmel-Utformningenintressen.till enskildshänsyn av
tydaskaderekvisit kan motsatsen.rentavsernas

sekretessintressenandraföreliggerdetVid övervägande somomav
studeraintressedetkanrikets säkerhetjämställas med attbör vara av
DsJUSpionbrottsutredningengjordesövervägandende avsom

olikautsträckningi vilkenanalyserade bl.a.Utredningen1979:6.
området.straffbaradetkunde falla inompolitiskt spionageformer av

för-anknytning tillinte harspionage,politisktSåvitt gällde som
sådanautredningenenligtkrig, tordefolkförsörjningen iellersvaret

fall.särprägladesäkerhet iför riketsmedförakunnagärningar men
ellerförhandlingar överens-gälla sådana hemligaskulle kunnaDet

medförakanröjandefrämmande makt vilkas attmedkommelser
utanförkrigeventuelltsig ihålla neutraltsvårareSverige får ettatt

förhandlings-svenskautforskandeskulleVidarevåra gränser. ett av
riketsförinnebäragränsförhandling kunnainfördirektiv menen

säkerhet.
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sinaI överväganden föreslog utredningen spioneriparagrafenatt
utformades så det framgårklart de beskrivna kvalificeradeatt att
formerna politiskt spionage omfattades bestämmelsen. Kravetav av
på för rikets säkerhet borde dock bibehållas.men

minoritet iEn utredningen ansåg emellertid främ-ävenatt annan
mande underrättelseverksamhet borde omfattas det straffbaraav
området. Enligt minoriteten borde den för gå främmandeattsom,

tillhanda,makt hemligen bedriver verksamhet för anskaffande av
uppgifter rörande förhållanden,svenska vilkas uppenbarande för
främmande makt kan medföra för rikets intressen, kunnamen
straffas för olovlig underrättelseverksamhet enligt 19 kap. lO §
brottsbalken, gärningen inte straffbar spioneri.om var som

propositionenI anslöt sig regeringen till majoritetens förslag i
denna del. Departementschefen pekade på utvidgning skulleatt en
innebära betydande avgränsningssvårigheter. allmäntEn hållen be-
stämmelse skulle kunna drabba också sådan verksamhet bedrivssom

Äveni enlighet med diplomatisk sedvänja. legitima arbetepressens
skulle kunna lida skada. Departementschefen konstaterade vidare att
det i allmänhet fanns möjligheter till rättsligt ingripande i de fall det

motiverat bestämmelserna i brottsbalken brott motvar genom om
Äventystnadsplikt. riksdagen anslöt sig till majoritetens förslag i

denna del.
Flera remissinstanser, bland dem Sveriges Domareförbund, hade

biträtt minoritetens förslag till ändring straffbestämmelsenav om
olovlig underrättelseverksamhet. Domarförbundet ansåg intressenatt

borde tillgodoses de har kommit till uttryck i 2 och 3ärsom som
kap. sekretesslagen. Dessa bestämmelser innefattar inte alla för staten
vitala sekretessintressen. Förbundet framhöll de dock kunde sägasatt
ha det de ligger området för vad innefattas inäragemensamt att som
begreppet rikets säkerhet.

Det faktum lagstiftaren inte ville vidga tillämpningsområdet föratt
19 kap. brottsbalken till omfatta andra skyddsvärda intressen änatt
rikets säkerhet behöver enligt vår mening inte innebära att man nu
måste inta ståndpunkt vid avgränsning säkerhetsskydds-samma en av
lagstiftningen. En utvidgning det skyddsvärda området i säkerhets-av
skyddslagstiftningen till omfatta uppgifter underkastadeäratt som
sekretess enligt 2 eller 3 kap. sekretesslagen skulle i och för sig
kunna ske syftet och inriktningen lagstiftningenmed behöverutan att
avvika från tidigare ordning. Säkerhetsskyddslagstiftningennämnvärt

i första hand sikte på hanteringen vissa för samhället käns-tar att av
liga uppgifter sker på betryggande sätt.ett

Utrikessekretessen återfinns i 2 kap. § sekretesslagen1 och har
följande lydelse:
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utrikesrepresentationeninomregeringen ochgäller hosSekretess
eller imedSveriges förbindelserangårför uppgift statannansom

myndighet, med-mellanfolklig organisation,övrigt rör stat,annan
intestatslös, deti ellerjuridiskellerborgare stat omperson annan

Sveriges mellan-dettauppgiften kan röjas störstår klart utan attatt
landet.skadareller påförbindelserfolkliga sättannat

i förstamyndighetgäller hos änSekretess som avsesannan
kan detdär, detuppgift störförstycket antas attomangessom

skadarpåförbindelser ellermellanfolkliga sättSveriges annat
röjs.uppgiftenlandet om

gäller sekretessen i högsthandlinguppgift i allmänfrågal om
fyrtio år.

angåruppgifterförsta handsåledes iomfattarSekretessen som
tillämp-bestämmelsenmed ärförbindelserSveriges stat,annan men

mellanfolklig organisation,uppgifterockså pålig rör stat,annansom
ellerjuridisk iellermedborgaremyndighet, stat stats-person annan

lös.
omfattas sekretessuppgiftersällaninteförekommerDet att av

kan gälla§ sekretesslagen. Det2 kap. 2kap. §enligt såväl 2 1 som
utveck-landSverige ochavtal mellan annatettt.ex. gemensamom

Även utrikes-sammanhang kani andraförsvarsmateriel.ling av
§försvarssekretessen. Av 7eller överlappaliggasekretessen nära

uppgiftutlämnandefrågaframgårsekretessförordningen att avom
ochsekretesslagenkap. § ärsekretessbelagd enligt 2 1är somsom

förchefenskallsäkerhetför rikets prövassynnerlig betydelse avav
harutrikessekretessomfattasUppgifterUtrikesdepartementet. avsom

för rikets säker-synnerlig betydelsekunna hasålunda förutsatts även
Även karaktär,kvalificeradedennainteuppgifterna ärhet. avom

gånger hamångautrikessekretessomfattasuppgifterkan avsom
säkerhetrikets sätt.betydelse för eller röra annat

försvarssekretessenmedsambandsekretessvärde ochDet höga nära
talarutrikessekretessomfattasuppgifterkännetecknar som avsom

utrikes-omfattasuppgifterför sig försåledes i och att avsom
dettasäkerhetsskyddslagstiftningen. Iinnefattas iockså börsekretess

omfattasuppgiftersådanaockså erinrassammanhang kan att avom
riks-säkerhetsskydd i1983:953säkerhetsskyddet enligt lagen om

dagen.
finns detutvidgas på dettaområdet skallskyddsvärda sätt,detOm

beträffandefå företasregisterkontroll börfråga siganledning att om
grundinställningslag. Våruppgifter dettadelfår avavpersoner som

Uppgifter dettarestriktivt.användaskontroll skallsådanär att av
personal till del.utrikesförvaltningenshandi förstaslag kommer
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Personer i känsliga befattningar där kontrolleras emellertid redan
enligt det nuvarande de har tillgång till uppgiftersystemet attgenom

rikets säkerhet. detNär gällerrör personal vid statliga myndig-som
heter i övrigt får del uppgifter omfattas utrikes-som av som av
sekretess få del uppgifter rikets säkerhet,rör har viutan att av som
inte funnit behovet skydda informationen så detäratt att stort attav
nödvändigtvis kräver registerkontroll. Vidare kan konstateras att
medan uppgifter rikets säkerhet förekommerrör inom bådesom
statlig och kommunal verksamhet skyddsbehovet förär uppgifter som
omfattas utrikessekretess i princip begränsat till den statliga verk-av
samheten.

Sammanfattningsvis kan behovet utvidga säkerhetsskyddet tillattav
omfatta utrikessekretessen därför begränsatsägas tillatt ettvara

behov regler allmänt säkerhetsskydd inom delar den stat-av om av
liga verksamheten. Ett sådant behov kan utvecklas inärmaresom
avsnitt 9.1 tillgodoses reglering i förordningsform. Säkerhets-genom
skyddets utformning i lag behöver inte påverkas härav.

Liknande synpunkter kan anföras det gäller uppgifternär rörsom
rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik. De
uppgifter det gäller skyddas bestämmelsen i 3 kap. sekre-genom
tesslagen. Uppgifter detta slag, beslut devalvering, änd-t.ex.av om
ring räntenivåer och liknande uppgifter, förekommer tillav numera
följd avregleringar i och för sig i begränsad utsträckningav mer
överhuvud Detta utesluter emellertid inte uppgiftertaget. att som
omfattas sekretess enligt denna bestämmelse i vissa fall kan ha ettav
betydande skyddsvärde. Uppgifter exempelvis planeraderörsom
åtgärder penningmarknaden kan de offentlighet vid felom ges
tidpunkt helt förfela syftet med de planerade åtgärderna. Sådana
uppgifter kan dessutom mycket begärliga för den sigägnarvara som

spekulationer på penningmarknaden.
Även i andra sammanhang kan det föreligga starkt intresseett att

upprätthålla sekretessen i visst avseende. Om det inte riketsärett
säkerhet står spel kan det fråga vitaltsom ett annatvara om sam-
hällsintresse. Exempelvis kan upphandlingstörre röra storaen
värden, antingen för det allmänna eller för någon enskild. Inom den
brottsutredande verksamheten kan förutsättning för framgångs-etten
rikt arbete många gånger utredningen kringgärdas medattvara

sekretess. följandeI avsnittsträng pekas på myndigheter hanteraratt
uppgifter rörande näringslivet kan vitala för företagenssom vara
konkurrenskraft och överlevnad. Fler exempel särskilt skydds-
värda uppgifter skulle kunna räknas Det sig emellertid svårtterupp.

i lag avgränsninggöra de uppgifter enligt vadatt en av som som nu
har borde falla inom utvidgat säkerhetsskydd. Detsagts utmärkan-ett
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hänför sig tilldeinteärsituationer nämntsde attde för som nu
konsekven-samhälletdelverksamhet ellerspeciell utan attnågon av

allvarligsärskiltsigsekretessupprätthållenbristfälligt terenserna av
siktelagbestämmelseenskild. Enföreller tarallmännaför det som

konse-förutsättningunderallehanda slaguppgifter attskydd avav
detsärskilt skada förinnebäroffentliggörandekvenserna ett enav

blandosäkerhetmedföraskulleenskildföreller storallmänna myn-
tillämpas.skallrutinervilkadigheterna somom

säkerhets-i dagensinnefattasintressenför deUtmärkande som
sigintressen görfrågaockså detskyddsreglering ärär att somom
tillutsträckaslagstiftningentidsperiod. Skullelängregällande över en

fickuppgifteninnebäraskulle detintressenvitala attandraatt avse
Regelsystemettidpunkt.vid visssituation ochspecielliprövas enen

osäkerhetenoch ökai precisionförloraskäldettaskulle omäven av
vissellersäkerhetsskyddslagstiftningenunderuppgift faller om enen

säkerhetsprövning eller inte.föremål förbliskallbefattningshavare

näringslivetförhållanden inomUppgifter rör6.2.3.3 som

näringslivetinomunderrättelseinhämtningskyddgällerdetNär mot
följande.kan noteras

förföreträdarehaft medutredningen harkontakterdeGenom
försökenframkommitnäringsliv har ettattövrigtindustri och att

årunderkonkurrenterfråninformationinhämtaotillåtet sätt senare
enligt vadaffärsunderrättelseverksamhet ärIllegalökat.har som-

iförekommerförsvarsindustrinbegränsad tillinte utanuppgivits -
produktionen.civiladeninomomfattning ävenstor

näringslivetdrabbakanolägenheterdepekatsharVidare som
fåroffentlighet. Företagenhandlingarsallmännaprincipen omgenom

före-uppgifterdelmyndigheterlåtasammanhangskildai ta omav
Ävensekretessvärde.högtföretaget harhos om myn-etttaget som

enligt lagenhemligauppgifterna äruppmärksammasdigheterna att
myndigheten be-säkertallsintedetföretagshemligheter, är attom

bestämmel-någonenligtsekretessbeläggasuppgifterna kandömer att
sekretess,underkastasuppgifternaOchsekretesslagen. äveni omse

före-kannormaltintresseavvägningvidfå vikadennakan somen
betydan-lidasåpåriskerar sättFöretagen ettenligt lagen. attkomma

vitalafår delandraochkonkurrenterförfångde upp-att avgenom
påpekatsförsvarsindustrihåll har ettFrån attföretaget.gifter om

företagönskvärtsekretesskydd när attutanettbättre upp-envore -
företags-få delmyndighetlåterföreliggerhandlingssituation aven-

försäljningochtillverkningförhandlingarunderhemligheter avom
utvecklat.harföretagetprodukt somen
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Slutligen har det vid våra kontakter med myndigheter och försvars-
industrin framkommit det finns behov få registerkontrollatt ett attav
utförd företrädare förnär svenskt företag skall besöka elleretten
verka vid myndighet eller företag utomlands. Samma behovetten
uppkommer också svenskt företagnär skall inleda försvars-ett ett
industriellt samarbete med företag i utlandet detoch kravett ettsom
för samarbetet ställs det svenska företaget har godtagbartatt ett
säkerhetsskydd och personalen kontrollerad.är Särskilt från för-att
svarsindustrins sida har understrukit behovet antagligenattman
kommer öka i framtiden, bl.a. till följd företagen behöveratt attav
kunna inleda utvecklingssamarbete med andra företag redanett innan
något avtal upphandling för svenska försvarsändamål har kommitom
till stånd. I det läget föreligger inte någraännu nationella säker-
hetsintressen, varför personalkontroll inte kan ske.

Mot denna bakgrund borde, enligt vad till utredningen,sagtssom
personalkontroll möjlig i vissa situationeräven inte rörvara som
rikets säkerhet samtidigt säkerhetsskyddet i övrigt borde omfattasom

skydd informationsförlusteräven kan skada näringslivet.mot som
Synpunkterna saknar inte viss tyngd. Uppgifter exempelvisrörsom

tekniska landvinningar eller forskningsrön kan i och för sig hanya
betydande skyddsvärde såväl för företagetett för nationensom som

helhet.
frågal illegal affärsunderrättelseverksamhet situationen denärom
sådan verksamhet kan beivras spioneri underatt de förutsätt-som

Ävenningar i 19 kap. brottsbalken. andra bestämmelser isom anges
kapitlet kan bli tillämpliga på sådan verksamhet. Reglerna SUAom
syftar till förebygga sådana brott rikets säkerhetatt mot men ansvar
kan inträda upphandlingssituationäven inte föreligger.om en

Till skydd för näringslivet illegal underrättelseverksamhetmot som
inte kan beivras enligt brottsbalken finns lagen skydd för före-om
tagshemligheter. Lagen färskt datumär och erfarenheter-ävenav om

dess tillämpning begränsade,ännu kanär det inte komma ina av
fråga de straffrättsligaompröva bestämmelsernaatt till förskyddnu
hemligheter i näringslivet, sig skyddet påkallat det all-ärvare av

eller företagensmännas intressen.
Företagen skulle naturligtvis kunna åläggas i lag skydda sinaatt

företagshemligheter dessa inteäven rikets säkerhetrör såom som
detta begrepp definierats i avsnitt 6.2.3.1. Men samhällets intresse av

företag skyddar sina hemliga uppgifteratt kan i sådanaett fall inte
företagetsstörre än Det därför svårtär huranses eget.vara att se en

lagregel skulle kunna incitamentutgöra tillett att ett star-arrangera
kare säkerhetsskydd företagetän anordnar utifrån sina värde-egna
ringar. Liksom hittills måste det uppgift för företagen självavara en
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förebygga förlustförerfordrasskydddet att avatt somarrangera
företagshemligheter.

i företagens verk-obehörig insynformgäller densedandetNär av
informationföretagshemligförekommasamhet attgenomuppgessom

detvi kunnat konstateraharmyndigheternatillgänglig hos attgörs
på företagareexempelnågra konkretafå framsvårtvarit atthar att

fall intehar ibeskrivits. Dethardetlidit skada sätt varthar som
säkerhetsskyddsför-regelsystemfall därkonkretnågotpåtalats ett av

detinformationsförlusterförebyggahade kunnatordningens natur av
skyddet ochbara frågorFörordningen gällerslaget.beskrivna omnu

förgrundernafrågoruppgifter, intehemligahanteringen attomav
före-beskrivna problemenhemlig. Deuppgiftvissbedöma somen

ibestämmelsernatillämpningmyndigheternasfaller röra avmera
vårtsig utanföri och förfallerfrågorSådanasekretesslagen. upp-

framföras.ändåsynpunkter kanNågradrag.
myndigheter-medi sittföretagen umgängeovanligtinteDet är att

skydds-i hög gradbetraktarsjälvadeuppgifterlämnar somsomna
sig denskyddautsträckning kunnavisstorde i motvärda. Företagen

inte tillhanda-informationsförlusterformenbeskrivna attgenomav
myndigheterna harden rättinformationdetaljerad änhålla sommer

viss uppgift börvarförmotiveratydligtochbegära att enatt genom
sekretess.omfattas av

detsekretessframhållit behovet ärharfall företagen natur-deI av
omsorgsfull pröv-myndigheten görangelägetsärskiltligtvis att en

uppgif-sekretessbeläggaförutsättningarföreliggerdetning attomav
terna.

myndighetfrånvidarebefordrasföretagfrånuppgifterNär ett en
myndigheten,risk denföreliggadetkantill att senareenannanen

grundinte finnerfinns,sekretessbestämmelserelevantäven enom
heltpåkan berouppgifterna. Detsekretessbelägga attför manatt

före-uppgifternauppmärksammar rörtill ellerenkelt inte känner att
företaget. Ivitala förpåde äreller sätttagshemligheter annatatt

vidare-myndighetdenangelägetdetsituationersådana är att som
sekre-3 §enligt 15 kap.möjlighetenutnyttjaruppgifternabefordrar

mottagandedenhemligstämplingsärskild göratesslagen att genom
sekretessfrågan.påuppmärksammyndigheten

uppgifterförgivetvisharMyndigheterna attett stort somansvar
sekretessunderkastade närblirbaradem intetillföretagen lämnar

behandlasövrigtockså iuppfylldadetförutsättningarna för är utan
obehöriga. Dettaröjs förinteuppgifternasådanmed attomsorg

ellerrikets säkerhettillhänsyngällersekretessgäller oavsett avom
med-kanför företagenskadavållarhanteringenBrister iinte. som

föreskrivasäkerhetsskyddslageni attAttskadeståndsansvar.föra
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företagshemligheter hos myndigheten blir hemliga enligtsom
sekretesslagen skall behandlas de rörde rikets säkerhetsom om anser
vi emellertid inte kunna komma i fråga.

Vad slutligen behovet få registerkontroll utförd i vissa fallattavser
hänvisar vi till avsnitt 8.11. Där redovisar vi förslag syftarett som
till i vissa fall möjliggöra registerkontroll på begäran främman-att av
de kan underlätta för svenska företag konkurrerastat på denattsom
internationella marknaden. Förslaget i första hand sikte på situa-tar
tionen med anknytning tillnär Sverige i land sökerannaten person

anställning för vilken kontroll erfordras enligt bestämmelserna ien
den främmande Arbetskraftens ökade rörlighet har medförtstaten. ett

behov biträdeökat med sådanöver kontroll.gränsernaav
Vi den regel vi föreslår för möjliggöra sådan kontrollatt attanser

också skall kunna utnyttjas svenskt företagnär inledaett attavser
försvarsindustriellt samarbete med företag i land och detett annat

krav för samarbetet ställs det svenska företaget harett attsom ett
godtagbart säkerhetsskydd och personalen kontrollerad. Före-äratt

bör i sådan situation kunna vända sig till svensk myndig-taget en en
het för avtal reglera säkerhetsskyddet det inteatt även när ärgenom

svenskt säkerhetsintresse behöver skyddas. Uppgiftenett attsom
träffa sådant avtal bör åvila Försvarets materielverk. Förutsättningar-

för registerkontroll i dessa situationer utvecklas i avsnittnärmarena
11

.
Mot bakgrund vad i detta och föregåendenärmastsagtsav som

avsnitt vi övervägande skäl talar för lag säkerhets-att attanser en om
skydd inte bör andra sekretessintressen sådana riketsän röravse som
säkerhet. denInom statliga verksamheten kan det emellertid före-
komma uppgifter skiftande slag angå rikets säkerhetutan attav som
har betydande sekretess- och skyddsvärde. För sådana uppgifterett
kan behovet skyddsåtgärder delvis tillgodoses myndig-attav genom
heten på initiativ beslutar i saken eller regeringen i förord-eget att
ning eller särskilt beslut säkerhetsskyddet inomett attgenom anger
viss statlig verksamhet skall skydd hemligävenavse av annan upp-
gift.

Något behov utvidga säkerhetsskyddet inom den kommunalaattav
verksamheten till omfatta andra uppgifter sådanaän riketsatt rörsom
säkerhet föreligger inte enligt vår uppfattning. På grund härav och då
kontroll motsvarande personalkontroll inte kan motiverad ianses

falldessa torde något bemyndigande i lagen för regeringen med-att
dela bestämmelser inte erfordras.sagtssom nu

I avsnitt 9.1 återkommer vi till frågan säkerhetsskydd för andraom
ändamål sådanaän med säkerhetsskyddslagen.som avses
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brottSkydd6.2.3.4 mot

förebyggaskall åläggasoch kommunermyndigheter attFrågan om
sigmärklig. Detverksamhetsområden kansina terinombrott synas

och kommunermyndigheter görinomsjälvklarhet att mansom en
drabbas brott.onödanför inte ikan begärasrimligenallt att avsom

myndighetersstatligareglerar1987:1100verksförordningenI som
följande:uppgifteroch sägsansvar

författ-bedrivsverksamhetentillchef skallMyndighetens attse
detillochutvecklasdeneffektivt ochningsenligt och att anpassas

den.påställskrav som
totalför-tillhänsynställsde kravbeaktasskallDärvid avsom

miljöpolitiken.ochregionalpolitikensvaret,

brottförebyggaåliggandegenerelltinnehåller inget attFörordningen
får dockåliggandesådantverksamheten. Ettden egnaavsersom

i sakensligga natur.anses
åliggande.generelltsådantföreslåavsiktvårinteDet ettär att

angivnavissaemellertidpekarSäkerhetsskyddslagstiftningen ut
detlagstiftningen. Omtillgodosesskallskyddsintressen genomsom

nöd-dessa intressenskydd ärtillfredsställandeuppnåför ett avatt
uttryck-ocksådettalämpligtdetbrott,förebygga ärvändigt attatt

i lagen.ligen anges
bestäm-inbörsäkerhetsskyddslagenidetdärför tasVi enattanser

spioneri, sabo-skyddsäkerhetsskydd ävenmed motmelse att avses
harBestämmelsensäkerhet.riketskan hotabrottoch andratage som

myndig-förstås såintenaturligtvisfårsyfte och attförtydligandeett
brottsligförebyggaskyldigainte äroch kommuner attheter annan

verksamhet.
skall kunnaterrorismskyddframgårdirektivvåra varaAv motatt

författ-i denPersonalkontrollen ärpersonalkontroll.förgrunden
säker-deldefinitionsmässigtigäller dagningsreglering avensom

direktivenredan ävenföljer sålundaIndirekt atthetsskyddet. av
terrorism.skyddomfattaövrigt börisäkerhetsskyddet mot

i vissa fallterroristbrott utgörakanavsnitt 3.1ipåpekatsharSom
inteterroristbrottkanskeVanligaresäkerhet. ärrikets atthot motett

hot.sådantutgör ett
skyddbestämmelseuppmärksammas terro-motbörDet att omen

bestämmel-sig från övrigaskiljaskullesäkerhetsskyddslagenrism i
vissa kommu-siktesäkerhetsskydd. Dessa staten,tar avomser

sintill ärverksamheterbedrivnaenskildaeller natursomnerna
skydd. Skyddetvisstmedmotiverat mot terro-detsådana är ettatt

ellerverksamhetskydda vissutgångspunktinteharrism att ensom
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idel samhället, skydda samhället viss företeelse. Detutan att mot en
utmärkande för denna företeelse den sig uttryck iär ofta all-att tar
varlig brottslig verksamhet bedrivs med politiska syften. Mansom
kan fråga sig varför myndigheter och kommuner skall åläggas att
förebygga denna brott inte andra former brotts-typ av men av grov
lighet. Kännetecknande för terroristbrott kan emellertid sägas attvara
brottet det hot rikets säkerhetutgör elleroavsett ett motom- -
innebär de demokratiska spelreglerna i samhället.ett motangrepp
Skyddet terrorism ligger därför rikets inre säker-mot nära värnet om
het. Det kan vidare utvidgning säkerhetsskyddet inoteras att en av
denna del säkerhetsskyddslagen avgränsning skydds-ger samma som
lagen.

Vi förordar denna bakgrund i säkerhetsskyddslagen inmot att tas
bestämmelse säkerhetsskydd också skydd brottatten motavser som

innebär användning våld, hot eller tvång för politiska syften ävenav
brotten inte kan hota rikets säkerhet.om

Terrorattacker kan riktas vilken del samhället helst.mot av som
Möjligheterna förebygga sådana brott begränsade. Så långt detatt är
går bör dock skydd etableras i det allmännas verksamhet ochett -
efter särskilda överväganden i det följande i vissäventassom upp -
enskild verksamhet. Tillträdesbegränsning den säkerhetsskyddsåt-är
gärd kommer i förgrunden. Här möjligheterna få anlägg-är attsom
ningar förklarade skyddsobjekt med stöd skyddslagensom av av
speciellt intresse. Säkerhetsprövning, särskilt den förenas medom
registerkontroll, blir värdefullt komplement i skyddetett mot terro-
nsm.

I enlighet med våra direktiv har vi hur skyddetövervägt mot terro-
rism lämpligen bör det gäller registerkontrollavgränsas vidnär
säkerhetsprövning. Våra överväganden i delenden redovisas i avsnitt
8.4.2.

6.2.4 regleringEn omfattar kommunernaävensom

Vårt förslag: Säkerhetsskyddslagen skall gälla föräven
primärkommuner och landsting.

Skälen för förslaget: Som tidigare definieras totalförsvarnämnts
den verksamhet nödvändigär för förbereda landet införsom attsom
hot och för ställa samhället till krigsförhållanden. Underyttre att om

krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet
då skall bedrivas.som
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1993:242. IberedskapsförordningeniintagenfinnsDefinitionen
decemberden 15riksdagenförsvarciviltlagen antogs avsomom

förtydligandetdetdefinition. I lagen görslikalydandefinns1994 en
kap.civilt försvar 1ochförsvarmilitärtbestårtotalförsvaretatt av

1 §.
rollkommunernasförsvarsbeslut harårsoch 19871982Genom

föränd-utveckling ochomfattandegenomgåtttotalförsvaretinom en
bl.a.anknytninglokalfåttharCivilförsvarsverksamhetenring. en

totalförsvarsmyndig-civilablivit högstakommunstyrelsenattgenom
nivå.på lokalhet

s.k.dencivila försvaret ärför detbetydelsegrundläggandeAv
förhardeninnebärprincipansvarsprincipen. Denna att ansvarsom

i krig,verksamhetenförockså harfredverksamhet i ansvaret omen
fredstidiföljersådantdå. Med attbedrivasskallden ett manansvar

krig ochibedrivaskunnaskallverksamhetenför hurplaneramåste
exempelvisberedskapsförberedelser,andravidta vissamåsteatt man

övning.ochutbildning
be-landstingskommuner,primär-såvälkommunerna,Inom som

för planlägg-grundTillberedskapsplanläggning.omfattandedrivs en
ochmål-övergripandetill dentillgånghaftkommunernaningen har

Överstyrelsen beredskapcivilförochFörsvarsmaktenriskanalys som
innehålleranalyserSådanauppdrag.regeringenspåutarbetat upp-

flygfält,exempelvisanläggningar,vitalasamhälletförgifter om
teleanläggningar.ochelproduktionsställenhamnar,

underlagskyddsplanerochupprättarKommunerna antar gersom
demförbehövsåtgärderskadeförebyggandedebeslutför somom

innehållerSkyddsplanen t.ex.vistas i kommunen.ellerbor ensom
förochbyggnadstjänstförplanerskyddsrumsplan,skyddsanalys,

andnings-utlämningochinkvarteringutrymning,omflyttning, av
skydd.

förverkningarnalindratillsyftarBeredskapsplanläggningen att
räddaskydd,beredakrigshandlingar attcivilbefolkningen genomav
syftarförsörjning. Härutöverochombesörja vårdnödlidande, trygga

ochkrigsorganiseringförsvarsmaktensstödjatillplanläggningen att
förhar attPrimärkommunernastridsförmåga. ett sam-enansvar

ochförsvarsmaktenlänsstyrelsen,medståndtillverkan kommer
myndigheterlandstingskommunalaochstatligacivilaberördaövriga

område.kommunensinomverkarsom
civilttill lagförslagmed199495:7propositionRegeringens om

Civilförsvarslagstift-utredning,offentligföregåttsharförsvar enav
behandlade ävenUtredningenCFL-utredningen.ningsutredningen

iinom kommunernapersonalkontrollochsäkerhetsskyddfrågan om
före-Utredningenförsvaret.civila1989:42 DetSOUbetänkandet
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slog personalkontroll skulle få företas iatt fråga befattnings-om
havare inom kommun och landsting. Kretsen bordeav personer som
bli föremål för personalkontroll ansåg utredningen kunna begränsas
till de tjänstemän i ledningsfunktion i inte ringa omfattning fårsom
del sekretessbelagda uppgifter betydelse för totalförsvaret ellerav av
landets säkerhet i övrigt.

SÄPO-kommittén anslöt sig i sitt betänkande SOU 1990:51 s.
243f. till CFL-utredningens förslag personal hos kommuneratt och
landsting borde kunna bli föremål för personalkontroll. Kommuner-

SÄPO-kommittén.säkerhetsskydd i övrigt behandlades intenas av
propositionenI föreslogs kommunernas föratt det hosattansvar

dem finns tillfredställande säkerhetsskydd lagfästs.ett Regeringen
konstaterade mängden sekretesskänsliga uppgifteratt hanteras isom
kommunerna ökar markant och avsaknaden regler innebäratt attav
luckor uppkommer i säkerhetsskyddet. Vidare hänvisades till våratt
utredning har ställning till i vilkenatt ta utsträckning kommuner och
enskilda bör omfattas reglering säkerhetsskydd. Reglerav en ny om

säkerhetsskydd borde enligt propositionen samlas i lagom en men
samtidigt uttalades reglering säkerhetsskyddetatt i kommuner,en av
landsting och kyrkliga kommuner sådan vikt reglerattvar av om
detta borde in i lagen civilt försvar itas avvaktan på sådanom en
samlad lagstiftning.

Lagen civilt försvar träder i kraft den juli1 1995. Omom en ny
lag säkerhetsskydd kommer föreslås med ikraftträdande denom att l
juli 1995 eller därefter, regeringen enligt propositionenavser att
föreslå reglerna säkerhetsskydd i lagenatt civilt försvar skallom om
upphävas.

I propositionen föreslogs vidare befattningar inom kommuneratt
och landsting innehavare i inte obetydlig omfattning får delvars av
sekretessbelagda uppgifter betydelse för totalförsvaret eller riketsav
säkerhet i övrigt, skall få innehas endast den svensk med-ärav som
borgare och pålitlig säkerhetssynpunkt. Under hänvisning tillur
säkerhetsskyddsutredningens uppdrag lades i propositionen inte fram
förslag till ändrade regler i fråga personalkontroll. Samtidigtom
anfördes det angelägetär möjlighet skapasatt för kommuneratt och
landsting genomföra personalkontrollatt beträffande vissa känsliga
befattningar. I propositionen avvisades CFL-utredningen fram-ett av
lagt förslag till begränsning utländska förtroendevaldas rättav att
delta i handläggningen ärenden innehåller sekretessbelagdav som
information.

Vi har vilkaövervägt problem kan förknippade medsom attvara
lagstiftning säkerhetsskydd skall omfatta kommunerna.en ny om

Några svårigheter låta den verksamhet kommunernaatt bedriver i
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på.träffatvi inteharlagstiftningenomfattasformertraditionella av
ställetiuppmärksamhet hängerkräverspörsmål sammanDe som

be-aktiebolag,främstformer,ikommunernamed genomatt nya
säkerhetsskydd. Iomfattasbörverksamhetsådandriver aväven som

detsigavhäntbolagiseringefterkommunerna av-fall harvissa en
tillöverlåta dennaverksamheten attinflytandet övergörande genom

säkerhets-förkommunernasFråganföretag.enskilt ansvarägt omett
sigskiljerprivatiseringmedsambandibolagisering ochefterskyddet

situationer.motsvarandeifråninteprincipemellertid i statens ansvar
avsnitt.isammanhållet nästadärförvibehandlarfrågorDessa

såvälkyrkliga kommunernadekonstaterasslutligenkan attDet
till lagförslagmedpropositionenenligtgällande omenligt rätt som

höjdunderför deförberedelservissavidta attharcivilt försvar att
ellerlagenligtuppgifterfullgörakunna annanskallberedskap som

kyrkligadeuppgifter rörDedem.ankommerförfattning som
haintegenerellttordeberedskapsförberedelser settkommunernas

uppgifter inommotsvarandeskyddsvärdeochsekretess- somsamma
föreslåfunnit skälinte attdärförVi har attlandsting.ochkommuner

lagförslag.vårtomfattasskallkommunernakyrkligade av

offentligaprivatiseringochBolagisering6.2.5 av

funktioner

Inledning6.2.5.1

förslagframläggautredningvår ärföruppgifterna att omEn av
säkerhetsskydds-omfattasskallenskildavissavilket sätt en nyav

regler-omfattasenskildautöverdirektiven nämnsreglering. I avsom
frågadet ärenskilda attsådana utanupphandling somorganomna

totalförsvaret.inomverksamheterbedriverupphandlingsavtalom
Elbe-Svenskdirektivenienskilda närrmssådanapåexempelSom

AB.TeliaochABredskap
snabbgenomgåttårendeharsektornoffentliga senaste enDen
såvälhareffektivitetenochkonkurrensenökaförvandling. För att

Verksamheterförändrats.produktionsformerägarförhållanden som
elleraffärsverkellermyndigheterbedrivits avhartidigare avsom

utsträckning ii allti dag störrebedrivsförvaltningarkommunala
inflytan-sittbehålliteller kommunfall harmångaIbolagsform. stat

harfallandraIbolag.ägdaoffentligtverksamhetende över genom
privati-följtsharBolagiseringenenskilda.tillövergått enavägandet

sering.
statligabedrivitstotalförsvaretförbetydelse avVerksamhet somav
bolagi-vidundantagitsallmänhetiharkommunerochmyndigheter
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sering. har inteDetta dock alltid varit fallet. Det inte alltidär helt
klart vilket rättsläge uppkommit ifråga företarätt attsom om perso-
nalkontroll och skyldighet för företag har övertagit verksam-som
heten organisera säkerhetsskydd enligt den standard säker-att ett som

SÃKhetsskyddsförordningen och FA m.fl. tillämpningsföreskrifter
uppställer. konstitutionellaDe aspekterna bolagisering vissav
statlig verksamhet har behandlats i departementspromemorian Bolagi-
sering affärsverk Ds 1992:101.av

det följande vi förstI exempel verksamheter kommer iger som
blickfältet vid analys problem bolagisering och privatise-en av som
ring medfört 6.2.5.2. Därefter vi våra förslag till riktlinjeranger
för hur situationen framdeles bör hanteras 6.2.5.3.

6.2.5.2 Enskilda verksamheter det frågaärutan attsom om
upphandling har betydelse för rikets säkerhet

Elförsörjningen

I samband bolagiseringenmed Statens vattenfallsverk överfördesav
verkets myndighetsuppgifter till Närings- och teknikutvecklingsverket
NUTEK. Den del Vattenfalls verksamhet avsåg distributionav som

elkraft på det s.k. storkraftnätet 400 kV och 220 kV överfördesav
till det nyinrättade affärsverket Svenska Kraftnät. Den operativa
beredskapsplaneringen överfördes till branschorganet Kraftsam under
benämningen Kraftsam Elberedskap. Detta har omvand-organ senare
lats till fristående bolag, Svensk Elberedskap AB Elberedskap.ett
Bolaget Kraftverksföreningen,ägs ekonomisk föreningav en vars
medlemmar elkraftproducenterna,utgörs Vattenfall ärav varav en.
Vattenfall för %50 elproduktionen i landet och harsvarar ca av
därmed också %50 i Kraftverksföreningen.rösternaav

Elberedskap skall enligt sin bolagsordning leda och samordna
beredskapsplanering, säkerhetstjänst och riskanalys inom svensk
elförsörjning. Bolaget har samarbetsavtal med NUTEK,ett men
någon skyldighet för beredskapsplanering eller säkerhets-att svara
skydd följer inte detta avtal eller avtal med Be-annat staten.av av
redskapsplaneringen sker i samverkan sjumed regionala elområden.
Denna samverkan grundas på avtal slutits mellan Elberedskapsom
och branschföretag i varje region har åtagit sig organiseraett attsom
beredskapsplaneringen i respektive elområde. avtalen åtarI sig före-

följa Elberedskaps säkerhetsinstruktion.även Instruktionentagen att
SÄKbygger på FA och har Elberedskap iupprättats samråd medav

SÄPO. Personalkontroll företas med biträde NUTEK.
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krig.elförsörjningen itillsyftarBeredskapsplaneringen att trygga
emellertidskerplaneringden ärochvidtasåtgärderDe somsom
samhälletdrabbarelförsörjningeniAvbrottfred.itillämplig även

frånalltavbrott kansådanaOrsaken tillfredstid.ihårt även vara
sabotagehandlingar.tillkraftledningarnerblåstaochproblemtekniska

Elförsörjningsnämnden. Denna ärmyndigheteninrättaskrigstidI
fastställdregeringenharochregeringenunderställddirekt en av

bestådel skallkansli tillnämndensförutsattinstruktion. Det är att en
Elberedskap.vidanställdi dagpersonal ärden somav

ellagstiftningsutredningen tilläggs-uppdragitharRegeringen
beredskapsverksamhetenförriktlinjerredovisa1993:93direktiv att

gränsdragningenförslagskall lämnaUtredningenelområdet.på om
elförsörj-säkerställaföroch andrasmyndigheternas attmellan ansvar

ord-nuvarandedenalternativ tilli krig. Ettochkriservidningen
branschanknutetdirektivenenligtningen kan ettatt svararorganvara

krigs-också kris- ochielsystemetledningenoperativadenför av
affärs-direktivenenligtalternativ kan attEttsituationer. annat vara

Utredarenberedskapsroll.utvidgadKraftnätSvenskaverket ges en
formuleralagstiftningenimöjligheten ettanalyseravidareskall att

för-rimligsåutformasskallelsystemetpågenerellt krav attatt en
krig. Iistörningarvid fredstidasåvälupprätthållassörjning kan som

kost-skall bäraväsentligtalltbranschen iförutsättsdirektiven att
bered-enbartmotiverasåtgärderför sådananaderna även avsom

skapsnyttan.

och televisionRadio

ochTelevision ABSverigesRadio AB,SverigesvidVerksamheten
mellanavtaloch iradiolagenireglerasUtbildningsradio ABSveriges

Stiftelsernasstiftelse.bolagVarje ägsbolagen och staten. enav
ochmellan bolagensärskilt avtalregeringen. Iledamöter ettutses av

Sverigekrigsfara. Omkrig ochvidförhållandenareglerasstaten
förordnarregeringenkrigsfara ochråderdeti krig ellerkommer om

självständigabildaTelevisionSverigesochRadioSverigesskalldet
regeringen.direkt underlydaochtotalförsvaretinomorganisationer

bolagen. Itvå andratillförs deUtbildningsradiosSveriges resurser
beredskapsplane-föråtagit sigvidarebolagenavtalet har att svara

har bola-krigsfara. Dessutomkrig ochvidverksamhetenförringen
verk-psykologiskt försvarförStyrelsenmedavtalslutit omettgen
undertillsyftar bl.a.Avtaletkrigsfara.ochkrig attvidsamheten

befolkningensstärkaföråtgärderståndfå tillförhållanden attsådana
motståndsanda.ochförsvarsvilja
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Sveriges Radio disponerar bergrumsanläggningar avsedda för verk-
samheten under krig. Bolaget omfattades tidigare förordningenav
1977:55 vissa statliga myndigheters beredskap Enligtom m.m.
förordningen jämställdes bolagen i den dåvarande SR-koncernen med
myndighet. Bolagen kunde då själva SUA-upphandling.göra Med
stöd förordningen tillämpade bolagen tidigare säkerhetsskyddsför-av

SÄK.ordningen och FA Bolagen tillämpar i dag denna reglering på
frivillig basis. Upphandling företas med biträde FMV.av

Sveriges Radio har personalkontrollrätt. Kontroll utförs ocksåegen
för Sveriges Televisions räkning. Endast personal ingår i krigs-som
organisationen blir föremål för kontroll och bland dem endast de som
fâr tillgång till hemlig information.

Radio- och TV-utsändning bedrivs Teracom Svensk Rundradioav
BolagetAB. Verksamhetenägs drevs tidigare inomstaten. Tele-av

verket under Televerket Radio.namnet
Enligt avtal med skall Teracom i krig eller krigsfara följastaten de

anvisningar regeringen meddelar i fråga totalförsvar och bered-om
skapsplanläggning. Vidare skall bolaget i enlighet med de anvis-
ningar regeringen meddelar, och i samråd med vederbörandesom
statliga myndigheter, utarbeta erforderliga beredskapsplaner för
verksamheten under krig och krigsfara.

Bolaget skall enligt avtalet jämställas med myndighet vid tillämp-
ningen beredskapsförordningen. Bolaget har tolkat denna avtals-av

SÃKbestämmelse så säkerhetsskyddsförordningenävenatt och FA
gäller för bolaget.

Ett antal befattningar vid bolaget placerade i skyddsklass.är Bola-
har dock ingen personalkontrollrätt. kontakterDeget bolagetegen

har med sker via Kulturdepartementet också handläggerstaten som
bolagets personalkontrollärenden.

Det kan regeringen i juninämnas 1994 tillsatte kommittéatt fören
vadgöra böröversyn gälla för radionatt och televisionenen av som

vid krig och krigsfara dir. 1994:55. Vid denna skall bl.a.översyn
följande frågor belysas:

I vilken utsträckning kan och bör den fredstida strukturen inom
ljudradion och televisionen behållas vid krigäven och krigsfara

Bör andra radio- och TV-företagäven Sveriges Radio,än Sveriges
Television och Teracom ha särskilda uppgifter vid krig och krigs-
fara Vad bör gälla för de befintliga och tillkommande radio- och- -
TV-företag inte har några sådana uppgifter Hur kan statsmak-som

behov nå med information till allmänhetentens tillgodosesatt utav
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säkerhettillfredsställandedistributionsteknikenochsändnings-Har
krigsfaraochkrigviduthållighetoch

ochmyndighetermellansambandochansvarsförhållandenbörHur4.
utformaskrissituationeriTV-företagochradio-

Övrig telekommunikation

Enligt 13 § kanjuli 1993.kraft deni 1trädde1993:597Telelagen
medkombinerasteleverksarnhetbedrivaförkrävstillstånd attsom

förskyldighetexempelviskanvillkorSådantvillkor.vissa avse
telekommunikatio-behovtotalförsvaretsbeaktatillståndshavare avatt

beredskap.höjdunderner
antal bolagövertagitsverksamhet har etttidigareTeleverkets av

Etti koncernen.moderföretagTelia AB ärTeliakoncernen.inom
kommunikationsdepartementetmellan1993juniden 18avtal staten

förbinderavtaletåtaganden. IsärskildabolagetsreglerarTeliaoch
tillstånds-regleratsharfrågandesstilllängstTelia, docksig genom
verksam-säkerhetsskydd iupprätthållatelelagen,enligt ettvillkor att

upprätthöllTeleverketsäkerhetsskydddetmotsvarandeheten som
säkerhetsskyddsförordningen.enligt

myndighets-TeleverketsöverfördesbolagiseringentillanslutningI
Telestyrelsen,myndighetennyinrättadepå denfunktioner numera

Telestyrelsenharjanuari 1994den 7beslutItelestyrelsen.ochPost-
bedrivatelenättillgängligti allmäntTeliatillstånd förmeddelat att
avvaktalämpligtintedet ärbeslutet attItelefonitjänst. attanges
villkorallautformandeförerfordrasutredningytterligare avsom
erford-villkorytterligareförenas. Detillståndet börvilketmed som

särskilt beslut.meddelaskommer att genomras
regle-alltså alltjämtvilketsäkerhetsskyddet,inteberörstillståndetI

beträffande1993. Däremotjuniden 18avtalet angesgenomras
följande:beredskapsplaneringen

skyl-1982:1004enlighet med lagenskall iTillstândshavaren om
m.fl.arbetsmarknadsorganisationer attnäringsidkare,fördighet

anvisningarTelestyrelsenstotalförsvarsplaneringen ochidelta
vid höjdtelekommunikationerbehovtotalförsvaretstillgodose av

krig.och iberedskap
ersättningkostnadsbaseradövrigtskall iTillstândshavaren mot

för totalförsvaret.beredskapsätgärderutföra

TeliasäljbolagetmedSUA-övenskommelserträffatharFMV
AB.Telia PromotorkonsultbolagetmedochABMegacom
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Postverksamhet

Postlagen 1993:1684 trädde i kraft den l 1994. Samtidigtmars
Postverkets tidigare verksamhetövertogs Posten AB. lagen finnsIav

bestämmelser bl.a. grundläggande postservice, obeställbara brev,om
tillsyn och tystnadsplikt. Postverksamhet inte underkastad till-är
ståndsplikt får bedrivas först efter anmälan hos tillsynsmyndig-men

iheten. Posten AB dag det enda rikstäckande postbefordringsföre-är
på marknaden. Bolaget Postverkets myndighets-ägstaget staten.av

uppgifter överfördes vid bolagiseringen på Telestyrelsen därvidsom
fick sitt nuvarande Post- och telestyrelsen.namn,

I krig och liknande situationer får regeringen meddela föreskrif-de
behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.ter som

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter planering ochom
åtgärderandra behövs i fredstid för tillgodose totalförsvaretsattsom

behov postkommunikationer. Några sådana föreskrifter har inteav
utfärdats. Bolagets skyldigheter för beredskapsplanering ochatt svara
säkerhetsskydd regleras för närvarande i avtal mellan kommu-staten
nikationsdepartementet och bolaget. Avtalet gäller under tiden den 1

1994 31 december 1996. I avtalet åtar sig bolaget, påmars samma-
Telia, upprätthålla säkerhetsskydd i verksamhetensätt att ettsom

motsvarande det skydd Postverket upprätthöll enligt säkerhets-som
skyddsförordningen.

kanDet de försvarshemliga uppgifter hanteras inomnoteras att som
intePosten bara bolagets verksamhet. krigI skapasrör egen en

särskild sorteringsorganisation för fältpostadresserad Förpost. att
kunna planera för verksamheten i krig har bolaget sålunda insyn i
hur den militära verksamheten organiseras under krig.

verksamhetAnnan intresse från säkerhetsskyddssynpunktav

Pâ det statliga området torde det främst de verksamhetervara som
behandlats intresse från deär synpunkter vi har attovan som av
anlägga. Vad därefter gäller det kommunala området kan det till en
början konstateras den kommunallagen 1991:900 i hög gradatt nya

ökathar kommunernas möjligheter själva bestämma sin organisa-att
tion. Kommunerna kan exempelvis fritt tillsätta de nämndernumera

behövs för verksamheten. Reformen har i många fallsom man anser
inneburit lämnat den tidigare ordningen där kommunalaatt man

hade uppgiften både bestämma kraven på viss verksam-attorgan en
het och producera tjänsten. Den ordningen innebär kom-att attnya
munala skall koncentrera sig vad de vill ha producerat ochorgan
sedan upphandla tjänsten på marknad bland konkurrerandeen pro-
ducenter. Den upphandlingslagen har i många fall också medförtnya
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förföremålomfattning blirökadiverksamheternakommunaladeatt
konkurrens.

bolagiseringomfattandetillockså lettharUtvecklingen aven
flera för-innebäraBolagsformenverksamheter.kommunala anses

interkommunalochblir enklareproducentenBeslutsgången hosdelar.
blirverksamhetenutfalletekonomiskaDetunderlättas.samverkan av
års-bestämmelseraktiebolagslagensockså tydligare att omgenom

Bolagiseringen harbolagen.påtillämpligaredovisning ärm.m.
kommunenbedrivsalltjämtverksamheteninneburitibland menatt av

tillöverlåtitsverksamhetenfallandraformer, iprivatráttsligai att
drift.fortsattenskilda för

409 heltår 1993 1detkommunförbundet fannsfrånuppgiftEnligt
Fastighetsförvalt-företag.kommunägdarörelsedrivandedelviseller
och avloppenergi, hamnar,försörjning samttekniskning, vatten

påFördelatverksamhetsinriktningen.dominerarkommunikationer
stiftelserföljt025 st.aktiebolag ldominerarOrganisationsform av

handelsbolagkommanditbolagochföreningar 20ekonomiska338,
18.

harsjukvården den störstuppgifterlandstingens ärBland som
sigsäkerhetsskydd görBehovettotalförsvaret.förbetydelse av

inomvårdområdet sättinomgällandeintekanske somsamma
beredskapsplan-uppgifter rörtotalförsvaretdelarandra sommenav

sekre-obetydligtinteändå hakani krigsjukvårdenläggningen ettav
tessvärde.

diskuteratssjukvård harfinansierabedriva ochAlternativa sätt att
1992:30.dir.sjukvårdsutredningen 2000,ochexempelvis Hälso-jfr

densjukvården harlandstingsdrivnatidigaredenDelar genomav
Ädelreformen innebärReformenkommunerna.övergått till atts.k.

servicevård ochlångvarigförsamlatkommunerna getts ett ansvar
handikappade.äldre ochtill

Sammanfattning

i privaträtts-bedrivssäkerhetriketsbetydelse förverksamhetAtt av
situationerpåtypexempelEttsig ingetföri ochformerliga är nytt.

upphandlingstatligföljdtillföretagförekommer ärdär detta avsom
uppgifter ellerhemligatillgång tillförutsätterarbeteutförafår som

i §förutsedd 5situationen äranläggningar. Dentill slutnatillträde
personalkon-tredje stycket§och isäkerhetsskyddsförordningen 1

sådanaförpliktas isäkerhetsskyddavtalGenomtrollkungörelsen. om
följer för-säkerhetsskyddupprätthålla detfall företaget avatt som

fattningarna.
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Några författningsbestämmelserandra kan utnyttjas för attsom
ålägga företag skyldighet anordna säkerhetsskydd inteett att ett synes
finnas. Genom bolagiseringen statlig och kommunal verksamhetav
har bristen på sådana bestämmelser blivit uppenbar. Det gäller såväl
det fallet eller kommun företagdet övertagitägeratt staten en som
verksamheten den situationen verksamheten har överförts påattsom
företag enskildi Möjligheterna för det allmännaägo. sittgöraatt
inflytande gällande emellertid olika. En reglering säkerhets-är av
skyddet utformasbör med beaktande härav.

6.2.5.3 Hur förbör säkerhetsskyddet hos enskildaansvaret
framtidenregleras i

Vårt förslag: Säkerhetsskyddslagen skall gälla för före-även
där allmännadet bestämmande inflytande.utövar Förtag ett

andra företag gäller lagen säkerhetsskyddsavtal harnär ett
träffats mellan företaget och det allmänna.

Skälen för förslaget: givenEn utgångspunkt vid utformning av
bestämmelser säkerhetsskydd bör de intressen lagstift-attom vara
ningen slå vakt skall åtnjuta skydd oavsettavses om samma om
verksamheten bedrivs det allmänna eller enskilda. Det börav av
heller inte ha någon betydelse för skyddets omfattning det all-om

kommuner eller landsting drivermänna verksamheten istaten,- -
traditionella myndighets- eller förvaltningsformer eller det skerom

bolag eller i associationsrättslig form.genom egna annan
Vi lagen säkerhetsskydd och dess följdförfattningarattanser om

bör bli direkt tillämpliga på företag kommuner ellerstaten,som
landsting har bestämmande inflytande När det skallett över. anses

fallet kan lämpligen beskrivas i ordalag används i kap.1vara som
9 § sekretesslagen efter ändring träder i kraft den januarilen som
1995 SFS 1993:1298, 199394:48, bet. 13, rskr. 199394KUprop.
:46. Av paragrafen i dess lydelse framgår vad före-attnya som
skrivs i tryckfrihetsförordningen del allmänna hand-rätt att taom av
lingar hos myndighet skall i tillämpliga handlingardelar gälla hos
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska och stiftelserföreningar där
kommuner eller landsting rättsligt bestämmande inflytande.utövar ett
Ett sådant inflytande skall föreligga de elleranses om ensamma
tillsammans

aktier i aktiebolagäger eller ekonomisk föreningandelar iett en
med hälftenän samtliga i bolaget eller föreningenröstermer av



1994:149utgångspunkter SOUGemensamma136

i bolagetså mångaförfogar rösternågot överpå sätteller annat
föreningen,eller

iledamöternahälfteneller änavsättahar rätt utse avatt mer
stiftel-förening ellerekonomiskaktiebolag,förstyrelsen enett en

ellerse,
handels-iansvariga bolagsmänobegränsatsamtliga ettutgör

bolag.

juridiskinflytandeskall utövas1-3tillämpningenVid av ensomav
på detlandsting bestämmer sättellerkommunvilkenöver enperson

ellerkommunenpunkternanämnda utövati de avansesangessom
landstinget.

ochför kommunergäller barasekretesslageniregelnciteradeDen
bestämmandeförvalts avgöra närmetod ettlandsting. Den attsom

privaträttsliga formeribedrivsverksamhetinflytande över somen
verksamhet.statliganvändaskunnadock ävenbörföreligger

led-innebärföretagpå dessatillämpligdirektblir attlagenAtt
vilketsjälvskyldigblir övervägaföretagsådantför attningen ett

säkerhettill riketsmed hänsynverksamheten kräversäkerhetsskydd
Övervägandena tillkan ledaterroristdåd. attförebyggaföroch att

befattnings-antalbeträffandeförekommabörregisterkontroll ett
i frågaemellertid inte kommakanföretaget. Det attihavare rege-

säker-inplacering iföretadelegeraskullegenerellt rättenringen att
viSomregisterkontroll till företagen. ut-och beslutahetsklass om

denåtgärderdessaavsnitt 8.3ingående under ärvecklar avmera
kom-till myndigheter,delegerasprincip bara börde ikaraktären att

Även verk-tillämplig pådirektblirlagenlandsting.och ommuner
därförbörföretagsformiallmännadet staten,bedrivssamhet avsom

myndighets-övergripandeha kvarlandstingenochkommunerna ett
sina företag.hossäkerhetsskyddetföransvar

landsting krävaochkommunertorde såvittsådantEtt avseransvar
motsvarandepåförSkyldighetenbestämmelse i lagen. attstatenen

för sigi ochbehöversina företagsäkerhetsskydd hosförsätt svara
emellertid angeläget även ettDet staten tarinte lagfästas. är att

myndighetNär detföretag. ärför sinamyndighetsansvarsådant en
sigföretagsform detverksamhet isindelbedriver geravensom

företagetsfördethabörmyndigheten ansvaretsjälvt ytterstaatt
statligaandrabeträffandemyndighetsansvarsäkerhetsskydd. Statens

förordning.iregleraskanverksamheter
företagsinamyndighetsansvardet överför utövaFormerna somatt
variera. Delandsting kanochkommunervilabörvi staten,anser

sinaregeringeni vilkaformerfrån denaturligtvis styrskiljer sig
förvaltningar. Mensinakommunledningellermyndigheter styren
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dominerande ellerägare rättsligtutövaresom ettannars som av
bestämmande inflytande har och kommunerna goda möjligheterstaten

förmå företagsledning skärpa säkerhetsskyddet dettaatt atten om
försummas. I väsentligt hänseende styrformen given direktär iett
lagen och förordningen, nämligen vad gäller placering i säker-
hetsklass och registerkontroll alltid skall uppgift försom vara en

myndighet eller kommun.en en
Lagen bör intedäremot bli direkt tillämplig på andra företag deän

har behandlats Utgångspunkten för regleringen bör i ställetsom nu.
lagen skall gälla för enskilt ägda företag först efter detattvara att

avtal säkerhetsskydd har träffats mellan företaget och företrädareom
för det allmänna. Den tekniken för reglering säkerhetsskyddet hosav
företag har sedan länge vidanvänts statlig upphandling och har såvitt
vi kunnat finna fungerat väl. Genom dialog mellan företaget ochen
den upphandlande myndigheten kan säkerhetsskyddet utformas efter
behov och möjligheter i den aktuella situationen. Någon förändring

metoden för reglering säkerhetsskyddet vid upphandling vill viav av
således inte föreslå.

Återstår bedöma hur garantier för godtagbart säkerhetsskyddatt ett
skall kunna skapas företag bedriver verksamhetnär betydelseett av
för rikets säkerhet eller kommun har bestämmandeutan att stat ett
inflytande företaget och det föreliggeröver upphandlings-utan att en
situation. Med hänsyn till de väsentliga intressen lagstiftningensom

skydda har det varit naturligt för dessa fallatt övervägaattavser
införande tvingande bestämmelser skyldighet anordnaattav om
säkerhetsskydd.

sådanEn lösning skulle innebära företagen själva tvingadesatt ta
ställning till den verksamhet de bedriver har sådan betydelse förom
rikets säkerhet lagen gäller för dem. Så helt enkelt skulle dettaatt
inte med hänsyn till bestämmelsernas allmänna utformning. Tillvara
detta skulle komma myndighets medverkan under alla förhållan-att
den skulle krävas för placering verksamhet i säkerhetsklass ochav
för registerkontroll.

Det klart bättre lagens tillämpning på företagen i dessa fallvore om
liksom i upphandlingsfallen fick bli beroende avtal säker-attav om
hetsskydd träffats med behörig myndighet. Skyddet kunde då be-

med beaktande förutsättningarnastämmas i det särskilda fallet.av
sådanMot ordning kan dock invändas det inte godtagbartäratten att

saknar laglig möjlighet förmå företagstaten att vägrarett attsom
ingå säkerhetsskyddsavtal anordna tillräckligt skydd.ett att ett

Invändningen har onekligen avsevärd tyngd. Det förtjänar ocksåen
påpekas tvingande bestämmelser införs i säkerhetsskyddslagenatt om
erhålls motsvarighet på säkerhetsskyddets område till bestämmel-en
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näringsidkareför bl.a.skyldighet1982:1004 atti lagen omserna
näringsidkarlagen. Ens.k.totalförsvarsplaneringen, denidelta

reglersanktionsföreskrifter ochförutsättatorderegleringtvingande
fall.vissaersättning iom

nåslösningar kantillfredsställandeuppfattningVår är genomatt
inte behövs.närvarandefall förireglertvingandeavtal och vartatt

företaghaft medvikontakterpå deuppfattningengrundar denVi av
handen detvidharkontakterDessa attgettdet slag avses nu.som

säker-fullgottbehovsamhälletsvillighet ettfinns accepteraatt aven
fasta på detmening skälvårenligtfinns att tahetsskydd. Det

säkerhetsskyddsfrågornalösningarför goda somavengagemang
föreligger.

myndighetenmisslyckas förallt skulle attfalli någotdetOm trots
anmälaskyldigmyndighetenböröverenskommelse, attnå varaen

föranledaanmälan böråtgärderVilkaregeringen.tillförhållandet en
godtag-ickesituationen bedömsgenerelltkan inte sägas sommen om

speciella falletdetFörlagstiftning övervägas. atttvingandefårbar en
imöjlighetentordefå drivasförkoncessionkräververksamheten att

tillståndsvillkor.i formfråganlösafall finnas ettvissa att av
tillfårsäkerhetsskyddsavtalet nämntsiInnehållet anpassassom

för-Vårasärskilda fallet.i detomständigheterövrigaochbehoven
träffas, blirsäkerhetsskyddsavtalinnebär närfattningsförslag ettatt
tillämpligasäkerhetsskydd direktbestämmelsergenerellalagens om

i avtalet.reglerasgälla fårskallhärutöverVadföretaget.på som
avtaletirationelltförmodligendet attgånger kanMånga angevara

förskall gällasäkerhetsskyddsförordningenibestämmelservissaatt
till-utfärdasrådoch allmännaföreskrifterochföretaget avsomatt

delar.tillämpligaiföretagetförskall gällasynsmyndigheterna
harskulle kunnasäkerhetsskyddsavtal utexempel på hurEtt seett

bilagabetänkandettillfogats som
skisseradedenfrågan hurbehandlaövergår tillviInnan att nu

lämp-detgestalta sig, kankan kommapraktikeniordningen att vara
företräda det allmännabörfrågankommenteraligt att vem somom

företag.säkerhetsskydd hosförhandlingarvid om
naturligtvis på dendetankommerupphandlingssituationer myn-I

träffa avtal.upphandlingengör atteller kommundighet som
rådersambanddetåter erinras näradetfall börövrigaFör somom

bered-Medansäkerhetsskydd.ochberedskapsplanläggningmellan
ifungeraverksamhetfå visstillsyftar attskapsplanläggningen att en

skyddametodensäkerhetsskyddet utgörasägas attkrig kankris och
skador ochfrånverksamhetentänktadenochplanläggningen angrepp

utifrån.
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Mot den bakgrunden det enligt vårär uppfattning naturligt och
ändamålsenligt så långt möjligt låta funktionsansvaret föratt bered-
skapsplanläggning och för säkerhetsskydd i dessa fallansvaret sam-
manfalla.

Som tidigare ansvarsfördelningennämnts är för beredskapsplan-
läggningen reglerad i beredskapsförordningen. Medan det åligger
varje beredskapsmyndighet i fred planera för under höjd be-att att
redskap kunna övergå till krigsorganisation och vidta övriga åtgärder
för den beredskapen åligger det enligt §17 funktionsansvarigegna en
beredskapsmyndighet därutöveratt

i samråd med övriga myndigheter med uppgifter inom funktio-
utarbeta underlag för statsmakternas beslut målen för funk-nen om

tionen under krig,
samordna beredskapsförberedelser,

.
samordna planering och budgetering beredskapsförberedelser,av.
samordna och genomföra krigsplanläggning,

.
för personal utbildas,attsvara.
för övningar genomförsatt samtsvara.

regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.
.

Därutöver skall den funktionsansvariga myndigheten genom program-
planering utarbeta underlag för beslut funktionens inriktning ochom
resursåtgång på fem års sikt.

Funktionsansvarig myndighet har således långtgående åligganden
och för beredskapsplanläggning och verksamhet inom respek-ansvar
tive funktion. Härigenom torde det hos myndigheten finnas betydan-
de insikter inte bara i den verksamhet och planläggning bedrivssom
inom funktionen också sårbarheten och de speciella riskerutan om

kan föreligga för det aktuella området.motsom angrepp
Övervägande skäl talar därför för uppgiften företrädaatt att staten

i förhandlingar avtal rörande säkerhetsskydd i de verksamheterom
skall ligga på den myndighet funktionsansvarigärsom avses nu som

enligt beredskapsförordningen. Samma myndighet bör också efter
delegation från regeringen besluta placering i säkerhetsklass ochom

registerkontroll. Förutsättningarna för kontroll bestämda i lagärom
och blir självfallet inte föremål för förhandling.

En speciell situation föreligger när myndighet eller kommunen
avhänder sig det bestämmande inflytandet i företag. Det bör iett
sådana situationer uppgift för respektive myndighet ellervara en
kommun träffa avtal med den verksamheten överlåtsatt tillsom om

tillfredsställande säkerhetsskydd skallatt ett upprätthållas efter över-
låtelsen. Ett sådant avtal bör dock träffas efter samråd med den
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får funk-träffatsavtal harSedanmyndigheten.funktionsansvariga
säkerhetsklass ochiför placeringmyndighettionsansvarig svara

registerkontroll.beslut om
myndighet iintehindrarordningenbeskrivnaDen att annanen

före-det enskildaSUA-avtal medträffarupphandlingsamband med
funktionsansvarigregleratsäkerhetsskyddsittfåttredan avtag som

nödvändighetnormalfalletiavtalsådant är tvärtommyndighet. Ett en
för aktuellaerfordras denvadskyddet tillför upp-att somanpassa

handlingen.
bestämslösning. Lagenföljandeförordar viFörfattningstekniskt att

lands-ochkommunernabedrivsverksamhetgälla i staten,avsom
i bolags-bedrivsverksamhetsådanHärmed äventingen. somavses

vidarebörform. I lagenprivaträttslig attellerform angesannan
träffas isäkerhetsskyddavtalenskildagäller hos närlagen sam-om

enskildigällaMotsvarande skallupphandling.medband annan
förordningensäkerhet. Iför riketsbetydelseverksamhet är avsom

avtal. Påträffaankommerdetmyndighetervilkapå attregleraskan
uppbygg-i regelsystemetsflexibilitetönskvärderhållesdetta sätt en

nad.
kan kommaskisseradedetvi hurbeskriverföljande systemetdetI

verkligheten.sig igestaltaatt

Elförsörjningen

regionalamed sjutillsammansElberedskapverksamhetDen som
det all-upphandling frånpåsig integrundarbedriverelområden

verksam-inflytandebestämmande överinteStaten utövar ettmänna.
Elbe-avtal mellanireglerasdärförskallSäkerhetsskyddetheten.
avtalNUTEK. Ettmyndighetfunktionsansvarig ärochredskap som

redanför övrigtförkäntvad ut-enligt ärslagdetta är osssomav
blir lagenträffatsavtaletundertecknat. Närarbetat ännumen

Elbered-företrädsde företagochElberedskaptillämplig på avsom
i lagensfinnaskommermotsvarande demFöreskrifter attskap. som

behövs.omfattningi denin i avtaletföljdförfattningar somtas
anlägg-uppgifter ochomfattahandi förstaAvtalet kommer att

elområdena. Detsjuoch deElberedskaphosförekommerningar som
elproducenterprivataandrahostroligt detemellertid ävenattär

får slutligenförekommer skyddet. Detomfattasböruppgifter avsom
i vilkenElberedskapmed avgörasamrådiNUTEKpåankomma att

hos andragällatillutsträckaseventuellt börskyddetutsträckning att
distributörer.ochproducenterenskilda
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Såvitt gäller registerkontroll vid säkerhetsprövning bör det också
ankomma på NUTEK för kontroll och efter regeringensatt svara -
bemyndigande besluta placering i säkerhetsklass.om-

Radio och television

Sveriges Radio och Sveriges Television intar i och för sig obero-en
ende ställning i förhållande till statsmakten. Genom bolagen ägsatt

stiftelser där tillsätter ledamöterna emellertidutövarstatenav staten
enligt vår tidigare återgivna definition bestämmande inflytande iett
bolagen. Härav följer programbolagen direkt omfattas lagenatt av
och dess följdförfattningar.

I avseende intar programbolagen särställning. Som viett en an-
märkt i det föregående bör beslut registerkontroll och placering iom
säkerhetsklass normalt fattas offentligt dvs. myndig-ettav organ, en
het eller kommun. skälAv vi återkommer till i avsnitt 8.9en som
bör dock programbolagen behålla motsvarande kontrollrätt desom
har enligt personalkontrollkungörelsen.

Liknande situationen detär gällernär Teracom. Bolaget omfattas
lagens bestämmelser. Till skillnad programbolagen bör Tera-motav

inte registerkontrollrätt. Placering i säkerhetsklass ochcom ges egen
registerkontroll får beslutas den funktionsansvariga myndighetenav
Styrelsen för psykologiskt försvar.

Post och telekommunikation

Posten AB och Telia AB helägda bolagär kommerstaten attav som
omfattas lagens och förordningens bestämmelser. Post- och tele-av
styrelsen har besluta placering i säkerhetsklass och register-att om
kontroll.

För andra inom teleomrâdet i framtidenoperatörer kan kommasom
bedriva verksamhet betydelse för rikets säkerhetatt skall Post-av

och telestyrelsen ha till uppgift i egenskap funktionsansvarigatt av
myndighet träffa avtal med respektive bolag. Detsamma gäller för
Posten och Telia avhänder sig sitt bestämmande inflytandestatenom

bolagen. Såvitt gälleröver telekommunikationsverksamhet kan säker-
hetsskyddet i dessa fall alternativt regleras i tillståndsvillkor.

Kommunala verksamheter

Kommuner och landsting kan enligt den ordning vi föreslårsom
komma reglera säkerhetsskyddet hos i följandeatt ett annat organ
situationer:
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säkerhet.för riketsbetydelseupphandlingKommunen gör aven
vanligtträffasdå sätt.skallSUA-avtal

för-i bolag,inflytandebestämmandehar ettKommunen2. ett en
verksamhetbedriver ärstiftelseellerening som avensomen

för place-dåskallsäkerhet. Kommunenför riketsbetydelse svara
lämpligtövrigt påoch iregisterkontrollochsäkerhetsklassiring
tillfreds-upprätthålls påsäkerhetsskyddetförsätt enattsvara

nivå.ställande

för riketsbetydelseharverksamhetöverlåterKommunen somen
sitt bestäm-därmedavhänder sigenskild ochtill någonsäkerhet

tillskall dåverksamheten. Kommuneninflytandemande över se
avtal.in ibehövssäkerhetsskyddbestämmelser tasde somatt om

härefterbeslutassäkerhetsklassiplaceringochRegisterkontroll
till dennaregeringen över-myndighet,funktionsansvarig omav

frågor.i dessabeslutalåtit rätten att

den kommu-delarfrågan vilkabehandlar vi närmare9.2avsnittI av
säkerhet.för riketsbetydelsehakanverksamhetennala ansessom

därtotalförsvaretcentrala sektorernadehär berörtVi har mest av
bedriverupphandlingfrågadär detfallandra ärenskilda i än om --

de börsäkerhetriketsförbetydelsesådan attverksamhet ärsom av
möjligtsäkerhetsskydd. Det är ytter-attregleringenomfattas omav
kommunal verk-ellerstatligprivatiseringochbolagiseringligare av

verksamhetbedrivaenskilda kommerflermedföra attsamhet kan att
funktionsansvarigOmsäkerhet.riketsförbetydelsehar ensom

harenskildbedrivsverksamhetvissfinnermyndighet att avsomen
träffainitiativ tillmyndighetenfårsäkerhet, attriketsför tabetydelse

företaget.aktuellamed detavtal
ibehandlasenskildahossäkerhetsskyddetKontrollen organav

avsnitt

Författningsregleringen6.3

ochregisterkontroll annatBestämmelserVårt förslag: om
Tillsäkerhetsskyddslag.in isäkerhetsskydd tas gemensamen

komplet-får därutöverRegelverketförordning.knytslagen en
råd.allmännatillsynsmyndigheternasmedteras

personalkon-tidigarepåpekats utgörharSomför förslaget:Skälen
bestämmelsernanuvarandesäkerhetsskyddet. Dedel omtrollen aven
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personalkontroll syftar till skydda intressenatt övrigasamma som
bestämmelser säkerhetsskydd. Det sagda gäller också den lagreg-om
lering vi föreslår. Genom lag placeras kontrollensom en gemensam
således i sitt rätta sammanhang samtidigt antalet författningar påsom
området begränsas.

Vi har tidigare också konstaterat de frågor förknippadeäratt som
med säkerhetskänslig verksamhet bedrivsatt i bolagsform kan få en
enhetlig lösning i regelverk.ett gemensamt

I lag blir de bestämmelser registerkontrollrören gemensam som
dominerande till antalet. Det kan den bakgrunden möjligenmot
hävdas benämningen säkerhetsskyddslagatt missvisande bildger en

lagens innehåll. Enligt vårt emellertidsynsätt detär förhållandetav
bestämmelserna i lagenatt frågormerparten rör registerkon-av om

troll i samband med säkerhetsprövning naturlig följd kon-atten av
trollen i helt omfattning övrigaän säkerhetsskyddsåtgärderen annan
har återverkningar på den personliga integriteten. En utförligare
reglering i denna del i lagform därför ofrånkomlig.är

Sammantaget har vi funnit fördelarna medatt regel-ett gemensamt
verk så påtagligaär de klart eventuellauppväger nackdelaratt som
föreligger.

Den författningsmässiga regleringen bör i övrigt bygga följande
utgångspunkter.

I lagen skall de grundläggande bestämmelserna återfinnas. Härmed
lagens syfte och tillämpningsområde, metoderna för säkerhets-avses

skydd förutsättningar och former för registerkontroll.samt I lagen
bör också föreskrivas säkerhetsskyddet skall kontrollerasatt av myn-
dighet regeringen bestämmer och regeringen eller denattsom myn-
dighet regeringen bestämmer meddelar de föreskrifternärmaresom

behövs för lagens tillämpning.som
förordningenI bör intas de kompletterande föreskrifter register-om

kontroll behövs föreskrifter vilka myndighetersamt harsom om som
kontrollansvar och vilka myndigheter och kommuner det åligger att

avtal reglera säkerhetsskyddet hos enskilda. Myndigheters ochgenom
kommuners skyldighet säkerhetsanalysgöra liksomatt bestäm-en en
melse utvidgningen skyddet i vissa fall till inom statligaom av att
myndigheter andra hemligaäven uppgifter sådanaän röravse som
rikets säkerhet bör också återfinnas i förordningen. Slutligen bör i
förordningen intas bestämmelse anmälningsskyldighet tillen om
regeringen bl.a. för situationen tillsynsmyndighet konstateraratt en
brister i skyddet hos myndighet eller kommun påpekan-en trotssom
de inte till.rättas

förordningenI bör vidare in vissa de centrala föreskrif-tas mestav
den praktiska utformningenrörterna skyddet. Motsvarig-som av
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SÄKSÄK DATA.ochi FAi dagåterfinnsreglertill dessaheten
författningskommentaren.ikommenteras närmareReglerna

ochRPSÖvriga utfärdasi dagliksombörreglerutfyllande av
imåstereglersådanadiskuteraskanFörsvarsmakten. Det gesom

råd.med allmännatillfyllestdetellerföreskrifter årform omav
finnsföreskrifterbeslutabestämmelser rättenGrundläggande attom

förarbete-enligtkännetecknasFöreskrifterregeringsformen.kap.i 8
myndig-förbindandeprincipideregeringsformen ärtill attavna

tillämpbara prop.generelltdesamtidigt ärenskilda,ochheter som
undermyndigheterfår beslutasFöreskrifterf..2031973:90 avs.

Medregeringen.bemyndigandeuttryckligtefterendastregeringen av
författningssamlingsförordningen§enligt 1rådallmänna menas

rekommendationergenerellasådana1992:450omtryckt1976:725,
ellernågon kanhurförfattningtillämpningen angersomenavom

hänseende.vissthandla ibör ett
regeringensibehandladesregelgivningmyndighetersFrågan om

före-myndigheternasförenkling1983842119proposition avom
regeringenuttaladespropositionenråd. Ioch attanvisningarskrifter,

underlydandeförbemyndigandenmedåterhållsambör nyavara
regel-nivåer iantaletochföreskrifterbesluta attmyndigheter att

anförde:Föredragandennödvändigt.fler äninte börgivningen vara

baraslentrianmässigt närlämnasintebemyndiganden bör utanNya
myndighetfrånföreskrifterBehovetbehövs.verkligendet enav

fårmyndigheteninnanalltidbör övervägasregeringenunder noga
regeringenbörförutse,svårtbehovetNär ärbemyndigande. attett

ellerklarlagttills behovetbemyndigandet ärmednormalt vänta
dettaframgårdet klartsåbemyndigandet attattockså begränsa

be-måniellerförutsättningarvissaunderbarautnyttjasskall av
föreskrifterÖver beslutabemyndigandenbörhuvud atthov. taget

11.nödvändigt prop.vittgående äninte göras s.mer

säkerhetsskydd kommerreglerbindandeinnebärVåra förslag att om
Motförordningen.och ilagennormgivningsnivåer, itvåfinnasatt

citeradei denuttrycktillkommithardetbakgrund synsätt somav
införasintereglerbindandemednivåytterligarebörpropositionen en

för det.talarstarka skälattutan
framförtssidanandraådetgång harutredningsarbetetsUnder

ochföreskriftertyngdinte harrådallmännafarhågor somsammaatt
ellermyndighetenstårdetsåuppfattasskulle kunnaråd attsådanaatt

villutsträckningvilkenifrittprincip avgörai mankommunen att
fogfinnasintedettordeuppfattningvårEnligtregelsystemet.följa

anledning förfinnasdockkanDetfarhågor. rege-sådananågraför
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ringen följa hur myndigheter, kommuneratt och företag fullgör sina
skyldigheter enligt lagen.

Vad kan återstå reglera sedan de grundläggandeattsom regler-mer
tagits in i lag och förordning iär utsträckning frågorna stor rörsom

detaljer i utformningen säkerhetsskyddet. I sådana frågor kanav
många gånger lösningän tänkas för uppnå tillfredsstäl-mer atten ett
lande skydd. Det finns risk föreskrifter kan bli onödigtatt detalje-en
rade och anvisar lösning i det enskilda fallet inte denären som mest
rationella och kostnadseffektiva.

Mot denna bakgrund har vi för den utfyllnadstannat regel-att av
verket erfordras i princip bara bör i form allmänna råd.som ges av
Om utvecklingen skulle visa ytterligare detaljregleringatt på-ären
kallad, bör regeringen uppdra RPS och Försvarsmakten med-att
dela föreskrifter i visst hänseende. Ett bemyndigandeett för rege-
ringen så bör ingöra i lagen. Bemyndigandetatt behövstas också för

regeringen skall kunna delegera till RPSatt utfärda föreskrifteratt av
administrativnärmast karaktär, såsom blanketters utformning,

ärendehantering vid registerkontroll m.m.
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7 Säkerhetsanalys och

säkerhetsskyddsåtgärder

7. 1 Inledning

Grundläggande för adekvata säkerhetsskyddsåtgärderatt skall kunna
vidtas denär föratt verksamhet har gjort klartsom föransvarar en
sig vilken information betydelse för rikets säkerhet före-av som
kommer i verksamheten och vilka anläggningar kan kräva skyddsom
med hänsyn till rikets säkerhet eller för förebygga terrordåd.att
Bedömningen de hot och risker verksamheten underkastadärav skall

i adekvata säkerhetsskyddsätgärder.utmynna I detta huvudavsnitt tar
vi till början den säkerhetsanalys vien myndig-upp attsom anser
heter, kommuner och företag bundnaär säkerhetsskydds-som av
bestämmelserna skall skyldiga vidta.attvara

I olika delavsnitt behandlar vi sedan de åtgärder säkerhets-som
skyddet enligt värt lagförslag skall bestå nämligen informations-av,
säkerhet, tillträdesbegränsning, säkerhetsprövning utbildningsamt
och kontroll. Vi också frågan behovettar fler preciseradeupp om av
säkerhetsskyddsåtgärder.

Med vårt förslag har vi tidigare velat markera säker-sagtssom
hetsprövningens karaktär säkerhetsskyddsâtgärd bland flera.av en
Den blir föremål för säkerhetsprövning skall emellertidsom under
vissa angivna förutsättningar kunna bli föremål för slagning i polis-
register och särskild personutredning. Betydelsen skydd för denav
enskildes personliga integritet föranleder förutsättningarna föratt
denna säkerhetsskyddsâtgärd tydligare i lag behövsän föranges som
övriga åtgärder. Frågan registerkontroll vid säkerhetsprövningom
kräver därmed väsentligt fylligare behandling. Den har deten av
skälet utformats särskilt huvudavsnitt.ettsom
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Säkerhetsanalys7.2

åläggasbörkommuneroch attMyndigheterförslag:Vårt
kräveranläggningaroch ettuppgiftervilkaundersöka som

skyddetförellersäkerhettill riketshänsynsäkerhetsskydd av
skall dokumenteras.säkerhetsanalyssådanEnterrorism.mot

regleringen ärföreslagnamed den attSyftetförslaget:förSkälen
och kom-myndighetervidsäkerhetsskyddtillfredsställandeuppnå ett

förutsättning ärdetta. Eninte attåstadkommersigiReglernamuner.
vadsigförklartharkommunerochmyndigheter sominomman

skyddsåtgärderadekvatadevidtaroch somskyddasskall att man
behövs.

innebördmedbestämmelse attintasbörlagenföreslagnadenI en
verksamhetenstillmed hänsyn art,utformasskallsäkerhetsskyddet

säkerhets-tillförslagetIomständigheter.övrigaochomfattning
innebördmedbestämmelse attintagitsharskyddsförordning en

ochuppgiftervilkakartläggaåläggsoch kommuner attmyndigheter
be-omfattasverksamhetsområdenderasinom avanläggningar som

utformningenochKartläggningensäkerhetsskydd.stämmelserna om
följandeinnehållerochsäkerhetsanalysbenämnaskan gemensamt

moment.

innebär görområden. Dettaskyddsvärda attIdentifiering manav
deninomanläggningarvilkaochuppgifter egnavilkaför sigklart

säkerhetsskyddet.förinomfallerverksamheten ramensom

olikadeföreliggerhotVilka motrisker. upp-Identifiering2. av
försannolikheten ettattanläggningarna Hur äroch storgifterna

säkerhetsskyddetsinomfallerintressendesker mot somangrepp
ram

vidinträderkonsekvenserVilka ettrisker. angreppVärdering av
ellerbetydandeMedförskyddas ettintressende angreppsom

skadorförsumbara

ekonomisktochrealistisktillsäkerhetsskyddetAnpassning4. enav
resul-påpunkt byggerenligt dennaBedömningarnanivå.försvarbar

idetsig självtoch Det2 säger attpunktunderanalysentatet av
skade-högamedförenadeochsannolikahothand ärförsta är som
måstehandi förstakonsekvenserallvarligaandraellerkostnader som

Åtgärdernas måsteprioriteringinbördesförebyggas.ochåtgärdas
medförenadekostnader ärdepåverkasocksåemellertid somav

mycketsåfårangeläget utDet somär attskyddsåtgärderna. man
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möjligt för de medel på säkerhetsskyddet. Särskilt detnärsatsarman
gäller säkerhetshöjande åtgärder inom ADB-verksamheten kan kost-
naderna betydande.vara

Säkerhetsanalysen innebär inte det överlämnas till myndighetersatt
och kommuners gottfinnande det krävs skydds-avgöraeget att om
åtgärder huvud Lagens och förordningensöver bestämmelsertaget.

tvingande. De allmänna råden kanär normalplansägas utgöra en
för hur skyddet skall utformas. Myndigheter och kommuner skyl-är
diga säkerhetsskydd den standard rådenatt ettarrangera av som
uttrycker. Om på kan uppnå motsvarande skyddsätt börannatman
detta tillåtet. Säkerhetsskyddsanalysen måste ha utgångs-vara som
punkt de skyddsnivåer i de allmänna råden. Analysenssom anges
syfte myndigheter och kommuner skallär klart för sig vilkagöraatt
uppgifter och förhållanden inom den verksamhetenegna som om-
fattas bestämmelserna säkerhetsskydd. Resultatet skall liggaav om
till grund för beslut utformning säkerhetsskyddsåtgärderom av som

säkerhetsskyddet vid den myndigheten eller kommunenger egna en
adekvat och kostnadseffektiv utformning.

7.3 Säkerhetsskyddsåtgärder

Vårt förslag: De nuvarande säkerhetsskyddsåtgärderna bibe-
hålls, bör delvis innehåll. Nya benämningarett annatmen ges
på de skilda åtgärderna föreslås informationssäkerhet, till--
trådesbegränsning och säkerhetsprövning. I säkerhetsskyddet
skall också ingå utbildning och kontroll.

7.3. 1 Inledning

har iDet och för ingåttsig inte i vårt uppdrag behovetöveratt se av
ändringar i de bestämmelser säkerhetsskyddsåtgärder finns iom som
dag. Det har emellertid fallit sig naturligt beröra frågan deatt om
konkreta åtgärderna i det fredstida säkerhetsskyddsarbetet motsvarar
de krav verkligheten Framföralltställer. det utvecklingen påärsom
det informationsteknologiska området har gjort frågan aktuell.som

Säkerhetsskyddsförordningens bestämmelser åtgärder deom som
statliga myndigheterna skyldiga vidta knapphändiga. harär är Detatt
överlåtits på tillsynsmyndigheterna området, Rikspolisstyrelsen
och Försvarsmakten, meddela de föreskrifter och allmänna rådatt

behövs. Myndigheternas regelverk förhållandevis omfattandeärsom
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myndigheter ochvägledning tillgodvi erfaritenligt vadoch ger
inte granskatsäkerhetsskydd. Vi harsittde utformarenskilda, när

för denpåkallatvarit göraregelverk ändetta närmare att upp-som
rådföreskrifter och allmännabindandebestämmelsernadelning av

stånd.till6.3 bör kommai avsnittvi utvecklatenligt vadsom

Informationssäkerhet7.3.2

stöd någon be-medsekretessunderkastadblirhandlingAtt aven
tryckfrihets-frånmedförsekretesslagen görsstämmelse i att avsteg

offentlighet. Omhandlingarsallmännaprincipförordningens om
innehållerhandlingensekretessbeläggningen ärförgrunden att

säkerhetsskydds-tvingarsäkerhet,för riketsbetydelseuppgifter av
be-underkastadeoch andramyndigheter ärbestämmelserna som

uppgifternaförbehövsåtgärdervidta destämmelserna attatt som
vikansekretessenGrunden förhänder.skall hamna iinte orätta som

eller 3 §kap. 2eller 5eller 2 §i 2 kap. lreglernaförut sagt vara
sekretesslagen.

hemliga uppgifterkännedom ärobehöriga fårSkydd enmot att om
påkallade. Menskyddsåtgärdersärskildatill äranledningprimär att

syftar härViskäl.andravidtasbehövaåtgärder kan ävensådana av
uppgiftermedförknippadesäkerhetsriskerde är attfrämst som

innebärahandlingen kanskadevållande atteller förstörs. Denändras
uppgift tillförsellereller förvanskasutplånasuppgift att nyenen

handlingaringrepp i rörsådantinses lätthandlingen. Det att ett som
konsekvenser.allvarligakan fåförsvarsliemlighetert.ex.

igärning, kansådanbegåroch viljamednågonOm ansvarvett en
§13 kap. 4ibestämmelsernaenligtsabotagefölja förvissa fall

brottsbalken inteenligtförförutsättningarnaOmbrottsbalken. ansvar
tillämp-dataintrång blibestämmelserdatalagensuppfyllda, kanär om

ellerADB-upptagninguppgift isigdetliga, förutsatt röratt om en
handlingenskadevållandeelektronisk Denbefordran väg.under

begås slarv.denkonsekvenserallvarligaemellertid likakan avom
långt detsåskyldiga ärblirmyndigheternaviktigtVi det attattanser

obehörigt röjandeibestårinteskadorförebyggamöjligt även avsom
likväl kanuppgifternauppsåtligauppgifter eller sommenangrepp

rikets säkerhet.äventyra
säkerhetsskyddsförord-utvidgningsådanNågot behov avav en

deså längefunnitssekretesskyddsbestämmelse har knappastningens
hand-framgick endastfrågandetuppgifterhemliga år avom nusom

emeller-jämställshandlingarsådanaMedtraditionellt slag.lingar av
upptagningarocksåtryckfrihetsförordningen§enligt kap. 3tid 2 som

teknisktmedendastuppfattaspåelleravlyssnas sättläsas,kan annat
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hjälpmedel. Utvecklingen på informationsteknologins område har
medfört skyddet hemlig information har fått heltatt av en annan
dimension tidigare. viDet har velat markera bytaän att utgenom

sekretesskydd informationssäkerhet.ordet mot
Vi medvetna lagstiftaren har iakttagit återhållsam-är att storom en

meddela bindande föreskrifterhet med rörande användningenatt av
datorer och andra tekniska hjälpmedel, propåer i dentrots att tunga
riktningen förvisso inte har saknats. återblick påEn det utrednings-

utförts på områdetarbete under det tiotalet år i dettaärsenastesom
sammanhang lärorik.

SÅRKSårbarhetskommittén lämnade i sitt betänkande ADB och
samhällets sårbarhet, SOU 1986:12 förslag till åtgärder för att

SÅRKminska samhällets sårbarhet till följd ADB-användning.av
föreslog bl.a. all datoranvändning inom den offentliga sektorn,att
med undantag försvarsmakten, skulle underkastas tillståndsför-ettav
farande.

En utredning redovisades Sårbarhetsberedningensenare som av
SÅRB tanken på allmän tillståndsplikt för offentlig dator-övergav

SÅRBanvändning. förordade i stället ökad satsning information
utbildning. Vidareoch presenterades den s.k. SBA-metoden, en

metod för sårbarhetsanalys syftade till säkrare datasystemattsom ge
och minska samhällets totala sårbarhet Datorer sårbarhet säker-att
het, SOU 1986:12.

I slutet 1980-talet inrättades Civildepartementet Sarnråds-av
för samhällets säkerhet inom dataområdet SAMS.gruppen
uppgiftGruppens analysera samhällsviktiga säkerhetsfrågorattvar

inom dataområdet och lägga fram förslag för öka säkerheten ochatt
minska sårbarheten. Gruppen redovisade 1990 fem Dsrapporter
1990:43 47-

De verksamhetsansvarigas säkerhetsansvar,-
Samhällsaspekter säkerheten inom betalningsväsendet,-
Datakriminalitet i Sverige,-
Strukturfrågor och säkerhet samt-
Datakommunikation och säkerhet.-

för SAMS överfördesAnsvaret hösten 1991 till Finansdepartementet.
Under år 1993 redovisades rapporterna

Revisionens roll och förutsättningar för stärka informations-att-
säkerhet slutrapportensystemens samt

effektiv organisationEn i samhället för informationssystemens-
säkerhet.
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uppmärksamma-198788:95propositionen prop.datapolitiskaI den
kommunikationsnätutvecklingenkringproblemenbl.a.des somav

propositionensinsemellan. Idatoranläggningarsmåbinder samman
organisation inomochinsatsermyndigheternasocksåpåtalades att

tekniska utvecklingen.till denmåsteADB-säkerhetsområdet anpassas
säkerhetsanalyserförordningdärefterutfärdadeRegeringen omen

säker-myndigheternaåladesförordningen göra1989:29. ISFS att
förväsentlig betydelsede ADB-systemhetsanalyser ärsom avav

ålades myndigheternaverksamhet. Därutöverandraseller attegen
kunde be-säkerhetshöjande åtgärderför deplanutarbeta somen

åtgärds-analyserna ochtidsbegränsad;Förordningenhövas. var
utgången år 1990.företill Statskontoretredovisasskulleplanerna av

ÖCBÖverstyrelsen central förvaltnings-civil beredskapför är
verksamhetsamordningledning ochfrågorförmyndighet avom

ÖCB ADB-säkerhetsrådVid finnsförsvaret.civilainom det ett som
rådet ingårImed Statskontoret.tillsammansdrevstidigare represen-

ÖCB givitnäringsliv. harochförvaltningoffentligför uttanter
innehållerkrig,i kris ochADB-verksamhetRiskanalys ensomav

samhällsviktiga datasystem.sårbarheten ianalyseraförmetod att
till redovisadedenkomplementuppgivitsMetoden har ett ovanvara

SBA-metoden.
antalStatskontoret harkanHärutöver nämnas gett ut ettatt

och sårbarhet.ADB-säkerhetpublikationer om
1992:110betänkande SOUhar i sittDatastraffrättsutredningen

vilkaInformationsTeknologin övervägtoch denInformation nya
på-processrättsliga reglernastraff- och ärdeförändringar somav

teleteknikendata- ochutvecklingen inomtillhänsynkallade med
för olika myndig-reglernautgångspunkt,från översettsamt, samma

förslag tillharUtredningenkontrollverksamhet.heters ettpresenterat
brottsbalken ochblandbestämmelserna iändringarflertal annatav

för-sammanhangintresse i dettasärskilt ärrättegångsbalken. Av
brottsbalken. Denoch 13 kap.ändringar i 12beträffandeslagen som

för automatiskundertrycker dataändrar ellerutplånar,olovligen
dataskadegörelsefördömasinformationsbehandling föreslås kunna

sikte s.k.Bestämmelseni högst två år.fängelseböter ellertill tar
enligt förslagetkanskadegörelseBestämmelsenhacking. grovom

föreslås denVidaresådant brott.tillämplig påockså bli att som
automatisk informations-förundertrycker dataändrar ellerutplånar,

bestämmel-enligtför sabotagedömasockså skall kunnabehandling
övrigtrekvisit iförutsatt debrottsbalken§i 13 kap. 4 att somserna

uppfyllda.detta brottför äranges
införavidare behovetövervägdeDatastraffrättsutredningen attav

vidta säker-skyldighetsanktioneradstraffrättsligtgenerell och atten
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hetsåtgärder för inom den informationsteknologinsystem ITnya
och i sådan författning specificera de dithörandeatt kraven. Ut-en
redningen anförde:

För närvarande står det IT-användarna fritt bestämma och iatt om
vilken utsträckning de vill tillgodogöra sig resultaten det hittills-av
varande säkerhetsarbetet. Frågan kan emellertid ställas inteom man
i datasäkerhetens och brottsförebyggandets intresse borde införa
någon form lagstadgat obligatorium för IT-användarna. Att i lagav
eller författning föreskriva åtgärder skall vidtas förattannan att
skydda datorsystem för lagring, bearbetning eller överföring av
data och där fastslå vilka villkor sådana säkerhetsåtgärderatt måste
uppfylla emellertid inteär invändningsfritt. Rent principiellt skulle
kunna hävdas säkerheten hos enskilda informationssystematt inte
kan samhällets angelägenhet. Från praktisk synpunkt kanvara en
invändas det måste i det omöjligtatt närmaste i författningattvara

kraven på säkerhetsåtgärder. Informationssäkerhet kom-ärange en
plex fråga och den anknyter till dennära dagsaktuella situationen
på område notoriskt under ständigett är och snabb utveckling.som
En värdering säkerheten kan inte enstaka säkerhets-av avse en
åtgärd. Säkerhetens effektivitet kan bedömas endast hela kom-om
plexet åtgärder beaktas. Behovet säkerhet inte heller alltidärav av
givet beror på den betydelse informationssystemetutan har försom
företaget eller organisationen i fråga. Avgörande blir hur starkt
beroende de sina data förär fungera väl och vilken karaktärattav
dessa data har bet. 146.s.

Mot denna bakgrund avvisade utredningen tanken på straffrättsligten
sanktionerad skyldighet vidta säkerhetsåtgärder. Däremot föreslogatt
utredningen det i aktiebolagslagen skulle intasatt bestämmelser om

styrelsen har föratt organisationen och förvaltningenansvaret att av
den automatiska informationsbehandlingen innefattaräven till-en
fredsställande kontroll.

Utredningen uttalade också följande innebörden begreppetom av
informationssäkerhet;

Något förenklat brukar informationssäkerhet beskrivas ettsom
behov informationen tillgänglig inomatt är rimlig tid och iav
användbar form, den bevaras riktig och fullständigatt och baraatt
den behörig fårär tillgång till informationen bet. 147.som s.

Denna summariska redogörelse illustrerar frågorna datasäker-att om
het, sårbarhet och informationsskydd långtspänner över vidareett
fält vår utredningän angår. Den moderna informationsteknologin gör
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riketssådanaavseenden rörandra änmångaisårbartsamhället som
sådantmeningvåremellertid enligthar ettintressesäkerhet. Detta

tvingande be-och kommunermyndigheterskyddsvärde genomatt
innehållerADB-systemsådanaskyddaförmåsbörstämmelser somatt

säkerhet.riketsinformation rörhemlig som
ADB-säkerhetsskyddsâtgärderkonkretavilkabeskriva somFör att

myndighetervidsäkerhetsskyddsverksarnheteniledingåbör ettsom
utdragintagitsutredningtill dennabilaga 8haroch kommuner som

SÄPO inspektionvidhar upprättatinspektionsprotokoll avsomettur
myndighet.statligen

iADB-säkerhetenförrekommendationerinnehållerProtokollet
avseenden:följande

Säkerhetspolicy-
Säkerhetshandbok-

placeringDatorernas-
Behörighetskontrollsystem-

ADB-mediapåtillämpningHanteringsreglernas-
Datakommunikation-

informationhemligUtskrift av-
programdokumentationochSystem--

Nyckelpersonberoende-
katastrofplanochRiskanalys-

RÖSsignalerRöjande-
Utbildning-

Tillträdesbegränsning7.3.3

säker-tillträdesskydd ibestämmelsernakan konstaterasDet att om
bestämmelsernamedsambandhetsskyddslagstiftningen har näraett

ocksådetlagförslagvårtEnligt ärskyddslagen.itillträdesskyddom
lagarna.bådai detillgodosesskallintressenprincipi somsamma

närmare.därför kommenterasförtjänarlagarnamellan attSambandet
ellertilltillträde rättallmänhetensskyddslagen3 §I att omanges

luftfartygellerfartygområde,anläggning, ettutnyttja ettatt en
få;tillgodose,skalllagenändamåldeförbegränsasbehöver som

beslutabestämmerregeringen attmyndigheteller denregeringen som
skydds-skall utgöraluftfartygetellerfartygetområdet,anläggningen,

objekt.
skyddsobjektbeslutframgårordalydelsebestämmelsens attAv om

begränsaförförutsättningautomatik attmed ärsig inteoch föri en
skyddsobjekt ärbeslutEttviss plats.tillträde tillallmänhetens omen

eljest harallmänhetenområdengällersåvitt enförutsättning somen
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uppehålla sig på. Etträtt beslut kan innebära inskränkningatt en av
den sig fritt i samhälleträtt röra människor i allmänhetatt har.som
Beslutet kan exempelvis innebära intrång i allemansrätten. Iett
sådana situationer beslutet skyddsobjektutgör den rättsligaom grun-
den för tillträdesbegränsningen. I andra fall, exempelvis detnär
gäller fartyg, de inre lokalerna i myndighetsbyggnad elleren stats-
chefens residens, allmänheten i och för sig inte har någon ovill-som
korlig vistasrätt beslutet ingen legalutgör förutsättningatt för
tillträdesbegränsningen.

Som tidigare medförnämnts beslut skyddsobjekt vissaett rätts-om
verkningar tillträdesförbudet.utöver Den viktigaste straffansvarär att
inträder för den uppsåtligen eller oaktsamhet brytersom motav
förbudet. Vidare innebär beslutet bl.a. den besöker skydds-att som
objektet skyldig identifieraär sig och underkasta sig kroppsvisita-att
tion.

Sammanfattningsvis kan beslut skyddsobjekt sägasom vara en
kvalificerad form tillträdesbegränsning, alltid medför vissaav som
rättsverkningar bara i vissa fall förutsättningär förmen som en
tillträdesbegränsningen.

Bestämmelserna tillträdesskydd i säkerhetsskyddslagstiftningenom
fyller funktion, nämligen ålägga dem omfattasatten annan som av
bestämmelserna i vilkenpröva utsträckning tillträdesbegräns-att en
ning påkallad ochär i förekommande fall utforma begränsningenatt
på tillfredsställande Denna prövningsätt. kan iett och för sig resul-

i finner den kvalificerade formentera tillträdesbegräns-att attman av
ning påkallad, myndighetenär kan då initiativ till områdetta att
förklaras skyddsobjekt.som

Tillträdesskyddet vid myndighet eller kommun kan utformas påen
olika I vissa fall kansätt. det räcka tillträdesförbudetatt utom-avser
stående, i andra fall kan det behöva omfatta kategorier denmen av

personalen. För känsliga delar kan tillträdesrätten behövaegna mer
begränsas till de medarbetare har oundgängligt behovett attsom av
vistas i de aktuella utrymmena.

7.3.4 Säkerhetsprövning

Med säkerhetsprövning prövning pålitlighet frånavses av en persons
säkerhetssynpunkt. Prövningens syfte hindraär inteatt personer som
bedöms pålitliga få del hemliga uppgifter förhindraatt samt attav att
sådana anlitas i verksamhet känslig terroristsyn-ärpersoner som ur
punkt.
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varjeprövningsåväl densäkerhetsprövning täckerBegreppet som
företa innanarbetsgivare skallegenskapioch kommunmyndighet av

kvalifi-denverksamhetsäkerhetskänsliganlitas inågon som meren
personalkontroll.i dag benämnsprövningcerade som

detadekvatsäkerhetsprövning änuttrycketfunnitVi har vara mer
uttrycket försistnämndainfiltrationsskydd. Detuttrycketnuvarande

utsändaandra ärochtilltankarna avagenternärmast personer som
verksamhet. Detviss ärinfiltreraförfrämmande makt upp-att en

Medså.vidaresyftesäkerhetsprövningens änärenbart personeratt
lömskamedsådanaenbartintepålitligabedömsinte somavsessom

iverksamhet, äveninfiltrerasökeravsikter utan personer somen
förhållandetsäkerhetsrisk. Detskäl kan utgöraframtiden annat enav
sig inteföri ochpålitlig behöverbedömsinte ensatt personen

situationsådanvederbörande. Enomdömenegativtutgöra ett av
handenför närsammanhangipåpekaskan personannat envarasom

lojaliteterdubblagrundpåexempelvis hansårbar närsärskiltär av
påtryck-förellerintressekonflikter utsättasikommariskerakan att

ningar.
deminte barasäkerhetsprövning gällerföretaSkyldigheten somatt

skallSäkerhetsprövning görasregisterkontroll.föremål förskall bli
betydelseharverksamhetiskall deltabeträffande denockså somsom

registerkontrollför ärförutsättningarnasäkerhetriketsför attutan
ivibakgrundkansituationen attuppfyllda. Den mot avsenare -

kretsenbegränsatillsyftarförslagredovisaravsnitt 8 att avsom
bliregisterkontrollförföremålbliskall antas van-sompersoner -

allsidig pröv-består iSkyldigheterna göraframtiden.i attligare en
verksamhetför äranlitasbörvisshuruvidaning avsompersonen

den görinnebärsäkerhetssynpunkt. Dettafrån attbetydelse som
merithandlingar och sättreferenser, annatprövningen genom --

veder-bedömakunnainformation förtillräckligskall inhämta att om
skyddas i lagen,de intressenlojalbörande kan motantas somvara

situationibefinner sigeller utsattsårbar sätthan är annat enom
hansifrågasättaanledningfinnasskäl kandet atteller annatavom

börprövningenVidbefattning.säkerhetskänsligförlämplighet en
allmännasökandesdenbildsigmöjligt skaffalångtså avenman

ocksåsäkerhetsprövningen börlevnadsbakgrund. Ilivssituation och
identitetskontroll.ingånaturligen en



Säkerhetsanalys och säkerhetsskyddsåtgärderSOU 1994:149 157

Utbildning7.3.5 och kontroll

förutsättning för effektivtEn säkerhetsskydd människornaärett att
inom verksamheten har god kunskap säkerhetsfrågor. förstaIom
hand gäller detta naturligtvis dem handlägger de hemliga uppgif-som

eller sin arbetsplats förlagdhar det känsliga området.terna
Grundläggande kunskaper säkerhetsskydd bör dock finnas hosom
varje medarbetare på arbetsplats omfattas säkerhets-en som av
skyddet.

Vi föreslår det nuvarande uttrycket information ersättsatt ut-av
bildning eftersom det bättre understryker kravet personalen haratt
tillräckliga kunskaper säkerhetsskydd.om

Kontrollens syfte bestämmelsernaär utröna säkerhets-att om om
skydd efterlevs vid den myndigheten och skyddsnivån ärattegna
jämn och tillräckligt hög. Kontroller kan många gånger lämpligen
kombineras med inventering hemliga handlingar och nycklar tillav
skyddade Kontrollen bör protokollföras och ikan övrigtutrymmen.
inriktas på följande frågor;

Efterlevnaden bestämmelserna förvaring, kvittering ochav om-
hantering hemlig informationannan av

Hanteringen uppgifter i ADB- och kommunikationssystemav-
Anställningsrutiner och rutinerna i samband med registerkontroll-
Rutinerna för omkontroll-
Rutinerna för utbildning-

vårt lagförslag har bestämmelserI utbildning och kontroll tagitsom
in bland tillsynsbestämmelserna. Någon ändring i sak inte avseddär
härmed.

Finns7.3.6 det behov fler preciseradeav

skyddsåtgärder

Vi ihar utredningen ytterligare åtgärder förövervägt upprätt-om
hållande säkerhetsskyddet bör läggas till de former i dagav som

i säkerhetsskyddsförordningen. fråga iEn detäranges samman-
hanget vad kan kallas personsäkerhet.som

Med personsäkerhet i detta sammanhang kan två saker, delsavses
metod upprätthålla informationssäkerheten, dels metodatt atten en

upprätthålla säkerheten för har nyckelfunktioner inompersoner som
totalförsvaret.

Myndigheter har i dag detaljerat regelsystem det gällernärett
försändelser, förvaring, kvittering, registrering, hemligbeteckning
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handlingar.dokumenterade iuppgifter finnshemliga somm.m. av
vidarebefordrashemliga uppgiftergällerdetRegelsystemet när som

såsjälva verket detknapphändigt. I ärmuntligen attär enmer
samlade isäkerhet finnsriketsuppgiftervitalamängd rörsom

sin arbetsplatslämnarmänniskornamedvetande. Närmänniskors
uppgifterna.kontrollen Personerprincipmyndigheten i överförlorar

säkerhetvitala för riketsuppgifterkännedom ärhar somomsom
vill uppgifterna.någonbyte förlättskulle kunna ett somvara

informationen kunna tvingasden harhot skulleGenom att av-som
intediskuterabakgrund kandennaMotslöja vad han vet. omman

säkerställa skyddomfatta skyldighetbordesäkerhetsskyddet att etten
för sådana personer.

utvidgning säkerhets-sådanförordafunnit skälinteVi har att aven
sådantbehovetfrånAlldeles bortsettinnehåll.skyddets ettatt av

i praktikendetkonstateraklart, kanalldelesskydd inte attär man
personligabefattningshavarnasupprätthållaomöjligtskulle attvara

undantagssituationer kansin arbetsplats. Iintedesäkerhet ärnär
visst skyddbefattningshavarenågonskälfinnaskanskedet ettatt ge

falletbeskrivits. kanDet närsituationerförebyggaför att varasom
uppgifterbetydelsefullasynnerligenfrågadet antasär varasomom

särskildapå grundutomstående, och det omstän-förbegärliga aven
förverkligas.kan kommarisk hotetföreliggerdigheter attatt

situation kan docki sådanpersonskyddåtgärdEn att enarrangera
Åtgärden be-informationsskyddetsåtgärd inomsägas ram.envara

säkerhetsskyddslagstift-benämning isärskildnågonhöver inte ges
ningen.

föreliggapersonskydd kanordna närskälEtt annat att personen
oskad-totalförsvarsorganisationen ochnyckelfunktion ihar etten

funktionsförmåganförsämraallvarligtskulleliggörande honomav
strids-exempel kanverksamheten. Som nämnasden aktuellainom

oskadlig-skulle kunnamotståndareEndataoperatörer.piloter eller
likvidera veder-enkeltheltverksamhetenaktuelladen attgöra genom

börande.
föranstaltaskäl förföreligga godakan säkertDet att person-om

sådana skydds-brott. Beslutundvikande sådanaskydd till omav
deförinombehov liggaemellertid vidfåråtgärder ramenanses

vidta.myndigheterdet åligger olikaberedskapsförberedelser attsom
ihemmamening inteenligt vårskydd hörberedaSkyldigheten att

säkerhetsskyddslagstiftningen.
sak,emellertidillustrerarsituationernabeskrivnaDe annanen

onödigt sårbarsigverksamhet kaninom göranämligen att enman
hoskompetensinformation ellerför mycketsamlar enatt mangenom
infor-denbegränsasäkerhetsskyddssynpunkt börFrån manperson.
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mation delges den enskilde. Från allmän sârbarhetssynpunkt börsom
undvika sig alltför beroendegöra enskild befattnings-attman av en

havare.
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Registerkontroll8

Syftet1 med kontrollen

Enligt det nuvarande personalkontrollenutgör delsystemet en av
inñltrationsskyddet. Vad kontrollen skall bidra till såledesär att
förhindra olämpliga frånär säkerhetssynpunktatt personer som
anförtros uppgifter har betydelse för rikets säkerhet.som

Som har framgått redovisningen för den gällande regleringenav
har det nuvarande personalkontrollsystemet sin bakgrund i de över-
väganden gjordes den parlamentariska nämnden i Wenner-som av
strömaffären. I fråga behovet kontroll anförde nämndenom av en
bl.a. erfarenheterna från Wennerströmaffären visade huratt utom-
ordentligt svårt det upptäcka och avslöja landsförrädiskattvar en
verksamhet den bedrivs i central förtroendeställningom av en person
och den polisiära säkerhetstjänsten inte kunde någonatt utgöraensam
garanti för uppdagande agentverksamhet bedrevs underett av en som
sådana förhållanden rått i Wennerströms fall. Enligt nämndensom

det därför naturligt urvalet de grundattvar av personer som av
sin ställning anförtroddes riksviktiga befattningar skedde med stor

och noggrannheten i urvalet i möjligaste mån fick kom-attomsorg
svårigheten utifrån upptäcka opålitlighet hosattpensera en person

tjänstgör i känslig befattning SOU 1968:4 71.som en s.
SÄPO-kommitténTill slutsats har kommit. Kommitténssamma

uppfattning sålunda det nödvändigtär med någonär formatt av
kontroll pålitligheten hos befattningarmed ärav personer som
viktiga från säkerhetssynpunkt. Spioneri och säkerhetshotandeannan
verksamhet kan åstadkomma allvarliga skador och det därförär
motiverat tillvara varje möjlighet kan förhindra och före-att ta som
bygga sådan verksamhet. Personalkontrollen enligt kommitténutgör

viktigt och ofrånkomligt inslag i skyddet för vårt demokratiskaett
statsskick och för vårt oberoende i förhållande till andra SOUstater

SÄPO-kommitténs1990:51 226. Några invändningar mots. upp-
fattning nödvändigheten för personalkontrollett systemom restesav
inte under remissbehandlingen kommitténs förslag.av

Det ligger inte inom för våra direktiv någongöraattramen genom-
gripande omvärdering och prövning det nuvarande kontrollsyste-av
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bearbetningjuridisk-tekniskVårt uppdrag göranärmastär attmet. en
SÄPO-kommitténs följakt-för arbetetUtgångspunktenförslag. ärav

medpålitligheten hoskontrollförligen att ett system personerav
skall finnas kvar.uppgiftersäkerhetskänsliga

Å har gåtttill dethänsyn änmåstesidanandra attta mernuman
SÄPO-kommittén påpekats iarbete. Somavslutade sittsedanfyra år

radikaltförändratslägetsäkerhetspolitiskahar detföregåendedet
tidigarepåinte längre sättVärldendess.sedan är upp-somsamma

central-varandra.står Deblockmaktpolitiskai tvådelad motsom
ekonomiskaintegrerade i detblir allmerländernaösteuropeiskaoch

förbehållet länderna itidigare väst.samarbetekulturellaoch varsom
harWarszawapaktenupplösta upprättati denMedlemmar numera

omväl-NATO. Deförsvarsalliansenvästligadenmedkontakternära
omedelbarabåde i vårhar sketthotbildeniförändringarnavande som

frågori andraomvärderingarföranlettharglobaltochnärhet av
vi,bakgrunden,finns denkaraktär. Detsäkerhetspolitisk mot anser

vidareutifrån någotkontrollsystemetgranskaanledning ettatt
ocksåVi villdirektiv.framgår våraomedelbartperspektiv än avsom

säkerhetspolitiska läget har letti detförändringarnaunderstryka att
flertaletvästeuropeiska länder. Ii fleraövervägandenliknandetill av

försinainlettbesökt har översynvi har systemländerde avman en
kontrollernaomfattningengäller såvälpersonalkontroll. Det somav

inriktning.deras
be-föreslår vi denanfördatidigaredetframgåtthar attSom av

säkerhetsskyddslagen skallföreslagna görasdenenligtdömning som
säkerhetskänsligaanförtrosföreliggerhinder mot att personenav om

betydelse-säkerhetsprövning. I debeteckningenuppgifter merages
registerkontroll, dvs.innefattasäkerhetsprövningfallen skallfulla en

personalkontroll.dagenspolisregisterkontroll i motsvararsom
underlag förskaffa framregisterkontrollenmed ärSyftet ettatt

säker-uppgifteranförtrosbörbedömningen aven personav om
komplementviktigtkontrollendelenkaraktär. I denhetskänslig är ett

kandärigenompersonbedömningensamladetill den att mangenom
skulleintearbetsgivarenförhållandenupplysningfå annarssomom

i registerslagningomfattarFörfarandetfram.fåkunna som en
huruvidaKännedomtillgång till.inte harnormaltarbetsgivare om

sarnhällsfarligadeltagit iharellerför brotthar dömtsvederbörande
vidpusselbitarviktigasjälvfalletslag utgöraktiviteter annat enav

kanslagUppgifterpålitlighet.bedömning avsettav nupersonsav en
offentlignågoninhämtaknappast änarbetsgivaren annat genom

integritetenskildestill den görhänsynensamtidigtmyndighet som
rättssäkerhetsfrämjandeförenat medförfarandetnödvändigt ärdet att

regler.
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Vid sidan den breddning underlaget för säkerhetsprövningenav av
registerslagningen innebär kan kontrollen också ha betydelsesom

den kontrollen gäller tvingas lämnaatt uppgiftergenom attsom om
sig själv. Visar kontroll dessa uppgifter är detatt ären osanna,
faktum vederbörande medvetet har lämnat vilseledandeatt informa-
tion sig själv omständighet måste in vidvägaom pröv-en som man
ningen hans eller hennes pålitlighet.av

Även registerkontrollen i första hand avsedd förär skaffaom att
fram upplysningar den kontrollerade, kan kontrollen otvivelaktigtom
också ha preventiv funktion. Vet vederbörande hans personligaen att
förhållanden kommer bli föremål för ingående kontroll,att kan det
avhålla har brottsliga avsikter eller andrapersoner som som av orsa-
ker måste bedömas säkerhetsrisker från söka säker-attsom en
hetskänslig befattning huvudöver taget.

Även det kalla kriget slut, betyderär det inte tillståndet iom att
världen sådant vi kanär avskaffa våra säkerhetssystem.attnumera
Som vi har berört i avsnitt 6.1 måste det alltid finnas beredskapen

illegal underrättelseverksarnhet och omstörtandemot aktiviteter. Till
det kommer de gamla hotbilderna delvis haratt ersatts av nya.
Exempel på det det ökande hotetär från konflikter har sittsom ur-

i ekonomiska, etniska eller religiösa motsättningar. Konfliktersprung
det slaget finns också i Sveriges närhet. När det gäller den inreav

säkerheten finns det främst på den högerkanten organisa-extrema
tioner inte står främmande för använda våld för främjaattsom att
sina idéer. Vår bedömning förär förhandsgranskningatt ett system

skall anförtros säkerhetskänsliga uppgifter fortfaran-av personer som
de behövs. Det har också varit den genomgående uppfattning visom
har vid våra besökmött utomlands. Motsvarande synpunkter har vi
också fått vid våra kontakter med myndigheter, kommuner och före-

i Sverige.tag
Samtidigt måste det klara med begräns-man vara systemets

ningar. På enligtsätt dagens registerkontrollenärsamma systemsom
bara del den personbedömning måste vidgöras anställningen av som
på säkerhetskänsliga befattningar. En aldrig så omsorgsfull kontroll
kan inte garantiutgöra blir anställdmot attensam en en person en
sådan Ävenbefattning han från säkerhetssynpunkt inte borde ha.som
i de utländska betonas denna begränsning i kontrollen.systemen Den
del bedömningen resultatet registerslagningen har,utgörav som av

det flera gånger beskrivits vid de olika kontakter vi har haft,som
karaktären garanti ellersnarast slags skyddsnät.extra ettav en

SÄPO-kommitténEnligt bör den principiella utgångspunkten vara
personalkontrollen skall användas med återhållsamhet.att Det är en

ståndpunkt vi ansluter till. För det talar inte bara hänsynensom oss
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skäl.praktiska Ettocksåintegritet stortenskildes renttill den utan
kontrollfall äri demöjligheternaförsvårarkontroller attantal en

kon-noggrannhet. Omochtillräckligmeddenbefogad göra omsorg
antaletgällerdetbegränsad närbörsidanå personertrollen varaena

kontrolldåde fallsidan, iandraåbör denden,föremål förblirsom
förunderlagrelevantverkligeninriktad ettattföretas, gevara

bedömningen.
för kon-förtroendeskapabästadet sättetockså attVi attanser
utsträck-möjligai störstaåstadkomma systemetttrollen är somatt

denviktigt detminst ärkontroll. Inte attochinsynförning öppetär
tillkommamöjlighetharkontrollförföremål attblirenskilde som

uppgifter.felaktigaeventuelltvederläggaochtals att

registerkontrollförKriterierna8.2

Skyddsintressen8.2. l

detendastinteske närkunnaPersonalkontroll skallförslag:Vårt
hänsynhemligauppgifter ärröjandeskyddgäller avsommot av

sabo-skyddetgällerdetockså motsäkerhet närSverigestill utan
regis-förbörFörsvarsmaktenterrorism. utomeller ramentage -

uppgifter värn-inhämtamöjlighetfåterkontrollsystemet att om-
våldsbrott.bl.a.fördömtspliktiga har

överensstämmer frågaSÄPO-kommittén: förslag. Ivårtmedi sak
skullekontrollen görasdockföreslogsvärnpliktiga perso-att somom

nalkontroll.

läm-ellertillstyrktharremissinstanserFlertaletRemissinstanserna:
erinran.förslagen utannat

kontrolltillåterPersonalkontrollkungörelsenförslaget:förSkälen
sekretess-informationtill ärtillgångharendast somsompersonerav

övrigt.isäkerhetriketsellertotalförsvarettillhänsynbelagd av
få ske förbörSÄPO-kommittén personalkontrollföreslagithar att

finnsdetpåpekatKommittén hardag. att attisyftenandravissa än
säker-frånkänsligaarbetsuppgifter ärharbefattningshavare somsom

Dit höruppgifter.hemligadelfårintedehetssynpunkt, även avom
flygplats-ochlivvakterstatsrådsbilar,körchaufförerbl.a. som

personalochinstallatörerexempelAndra ärpersonal. somannan
totalförsvaret.förbetydelseanläggningariarbeteutför av
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Kommittén har också pekat på sådan utvidgning personal-att en av
kontrollen ligger i linje med de förpliktelser Sverige har åtagitsom
sig ansluta sig till olika internationella konventionerattgenom om
terrorism SOU 1990:51 232.s.

SÄPO-kommitténEnligt bör således risken föräven terrorhand-
lingar och liknande säkerhetshotande verksamhet grundutgöraannan
för personalkontroll. Kontroll bör därför enligt kommitténs förslag

möjlig inte bara beträffande kan få tillgång tillvara personer som
hemliga uppgifter och röja kandem sig skyldiga tillgöraattgenom
brott rikets säkerhet också i fråga ifrån säker-mot utan om personer
hetssynpunkt viktiga befattningar kan sig skyldiga till brottgörasom

kan medföra fara för någons liv, hälsa eller frihet eller försom
omfattande förstörelse egendom.av

Utgångspunkten för våra direktiv utvidgning iär överens-att en
SÄPO-kommitténsstämmelse med förslag skall Vår uppgiftgöras. är

utarbeta riktlinjer så den denna grund skallatt att grupp som
omfattas personalkontrollen eller med vår terminologi register-av
kontroll blir så klart och restriktivt avgränsad möjligt. Tillsom
denna fråga återkommer vi avsnitt 8.4.2.senare

Vid våra kontakter med Försvarsmakten har diskuterats om perso-
nalkontrollregisterkontroll bör för kontroll värnplik-utrymmege av
tiga för delvis andra syften för närvarande. Därvid har framhållitsän

det allmänt intresse förhindraär stöld- eller våldsbenägnaatt ett att
från få utbildning i användningen ammunitionattpersoner av vapen,

och sprängmedel och få kännedom det finns förråd medatt om var
sådan materiel. De åren har flera exempel på hur erfa-senaste gett
renheter förvärvats under militärtjänstgöring har utnyttjats försom
brottsliga syften.

SÄPO-kommittén har föreslagit personalkontrollen skall omfattaatt
bl.a. sådana värnpliktiga i fredstid anförtros ellersom vapen annan
militär materiel kan användas för brott SOU 1990:51 316. Isom s.

SÄPO-kommitténlikhet med vi det finns starkt intresseatt ettanser
från samhällets sida kan förebygga dokumenteratattav man att

våldsbenägna får tillgång till kan utnyttjas förpersoner vapen som
allvarliga brott eller får utbildning kan föranvändas liknandeen som
syften. Samtidigt finns det andra samhällsområden också intressen

förhindra får arbetsuppgifter de inte bordeatt haattav personer som
på grund risken för brottsliga handlingar. Till skillnad frånav
SÄPO-kommittén vi detta allmänna intresseattanser attmera av
förhindra skäl här har får anställningatt sagtsen person av som en

han inte lämpad förär detta i föräven och sig kansom om vara-
angeläget inte skall lösas inom för det särskilda kontrollför-ramen-
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syftetförbörDettaregisterkontrollen utgör.farande reserverassom
säkerhet.landetsvitala förintressenskydda äratt som

möjligheter förföreligger17 §polisregisterkungörelsenEnligt
få uppgiftersjukvårdochkriminalvårdarbetsgivare inombl.a. att

anställning inom dessasökerbeträffande denpolisregisterfrån som
Ävenfrån PBR.utdragi formuppgifter lämnasområden. Dessa av

denbeträffandeutdragfåmöjlighetharFörsvarsmakten att som
goda skäldet finnsFN-förband. Vianställning vid attsöker attanser

registeruppgifterfåmöjligheterökadeönskemålentillgodose attom
denocksåsynpunktfrån vårför värnplikt; settdem avtas utsomom

antaletskulle minskaförmodligenmöjlighetsådananledningen att en
förslagframdärförVi läggerinom försvaret.registerkontroller ett

innebörden.denmedpolisregisterförordningenändring itill

Riskfaktorer8.2.2

SÄPO-kommittén inriktningendåvarandedenbedömningengjorde att
betydelsenöverbetonadeutsträckningvisspersonalkontrollen i avav

Erfaren-hänseende.ideologisktiståndpunkterkontrolleradesden
radikala.politisktblandvärvadesspioner knappastvisadeheterna att

Somviktigare.så mycketekonomiska faktorernadeställetI var
blirSpionsammanhang:ihar uttrycktssaken ett annat man av

privat-dåsig i lägeekonomiska skäl utväg ettypparsomsom en
SÄPO-kommittén iborde störreEnligtekonomin vacklar. man

trassligaekonomi,dåligfaktorersig påutsträckning koncentrera som
2480.1990:51missbruksproblem. SOUfamiljeförhållanden och s.

markant änutvecklingenden ännumeningEnligt vår är mernu
kommunistblocketi det fornaomvälvningarnatakt medtidigare. I

gamla höger-vänsterpå denmotsättningarnaideologiskahar de
kallaunder detkonflikt fannsbetydelse. Denförlorat iskalan som

heltfinnsoch högereller mellanochmellan vänsterkriget västöst
färgadeideologiskt motsätt-finns visserligeninte Detenkelt mer.

eller etniskareligiösahardessaslag. Menningar annat snarareav
spion enbartblevsällsyntredan tidigareOm detorsaker. att manvar

för det haförutsättningarnauppfattning, börpolitiskagrund sinpå av
Även vivid de besöktiden.denunderminskat än senaste sommer

framhållit det ärdärländer hari andrahar gjort att numeraman
hän-ideologisktståndpunkt iomständigheterandra än personsen
ellerbedömningen hansförbetydelseavgörandeseende är avsom av

säkerhetssynpunkt.frånpålitlighethennes
ochsamarbetsproblemkontaktsvårigheter,faktorer kanSådana vara

visarutomlandsErfarenheterarbetssituationen.medmissnöjeallmänt
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omständigheter detta slag har utnyttjats framgångsriktatt andraav av
länders underrättelseorganisationer.

Men riskerna ligger inte enbart i någon låter sigvärvaatt av en
främmande underrättelseorganisation. Pålitlighetsbedömningen måste
givetvis påverkas risken för någon oförmåga behållaatt attav av
informationen för sig själv eller slarv sprider hemlig information.av

detI avseendet faktorer alkoholproblemär eller drogmiss-annatsom
bruk intresse. Förutom den psykiska påverkan och den nedsätt-av
ning omdömesförmågan ofta blir följden, kan användningenav som
i synnerhet illegala droger också medföra brukaren blir mål-attav

Äventavla för utpressningsförsök. hot avslöja andra brottsligaattom
handlingar kan utnyttjas i utpressningssyfte.

Otvivelaktigt har uppgifteräven har gjort sigattom en person
skyldig till brott inte alltför bagatellartad beskaffenhet betydelseav
för bedömningen dennes pålitlighet. Det då inte bara frågaärav om
huruvida denne tidigare har gjort sig skyldig till brott som mera

Ävendirekt har med Sveriges säkerhet internationelltgöra. haratt
påpekat betydelsen kriminalitet allmänt slag ochman av av mera

med kriminella kretsar.samröre I vissa fall har bl.a.noteratman
försök från olika ligor infiltrera polisen. Men saken bör ocksåatt ses

något bredare perspektiv. Dokumenterad brottslighet kan enligtettur
vår uppfattning indikation på graden allmännage en av en persons
pålitlighet.

Visserligen bör de politiska förändringarna i Europa ha inneburit
risken för spionage och andra informationsläckoratt traditionelltav

slag har minskat. Men det risk aldrigär kan ignorera.en som man
Samtidigt har vilket vi tidigare har varit inne på ideologiska kon-- -
flikter slag ökat i betydelse. Ett sådant ökande hotannat utgörav
spänningar har sin grund i etniska, nationalistiska eller religiösasom
motsättningar. Det finns också både på höger- och vänsterkanten- -

inriktningorganisationer eller sammanslutningar med extrem som
inte står främmande för använda våld och hot. För särskilt be-att
dömningen risken för sabotage eller andra terroristhandlingar ärav
det intresse få sitt handlande elleratt vetaav om en person genom

har manifesterat hansätt kan beredd begå brottsligaannat att attvara
handlingar för uppnå politiskt uttrycksyfte eller för sinatt ett ge
uppfattning i någon viss fråga.

några försökUtan till inbördes rangordning eller till uttömman-en
de uppräkning kan sammanfattningsvis peka på rad omstän-man en
digheter olika slag kan relevans vid säkerhets-av som vara av en
mässig prövning. Dit hör bl.a. personliga förhållanden kansom
utnyttjas i utpressningssyfte, dålig ekonomi kan fresta till brotts-som
liga handlingar, redan dokumenterad kriminalitet eller medsamröre
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iochutlänningarförbindelser medsådanakretsar,kriminella resor
främmandemedkontakteriresulterathakanländerandra som

faktorkanvilketeller,underrättelseorganisationer antas avvara en
organi-inhemskaellerutländskamedförbindelserbetydelse,ökande

påellerterrorismvåld ochtillsig annatbekännersationer somsom
faktoreringalunda givetsamhållsordningen. Däremot är atthotarsätt

fallet. Vienskildadetdiskvalificerande iskallslagnämnt varanuav
bedömning.schablonmässigfaranunderstrykagångvill än av enen

frågaintedet ärpåpeka attockså värt attkan omDet att nuvara
börför vadallmänna accepterasnågrafastställa somnormermera

bedömningenförkriteriernågragällerVad det ärinte.eller att ange
särskiltarbetsuppgifteranförtrolämpligheten avatt personenavav

säkerhetskänslig art.

bedömningenslutligadenförAnsvaret8.3

uppgif-demellangränsdragningennuvarandeVårt förslag: Den
deochuppgifterlämnarpå det utankommer somorganter som

behålls.kontrollenbegärtharmyndighetdenvilar somsom
självständigtskall såledeskontrollenbegärtmyndighetDen som

verksamhetför denanlitasfåskallkontrolleradedenpröva om
kontrollen.föranlettharsom

överensstämmerSÄPO-kommittén: vårt förslag.medi sak

kommitténsgodtagitharRemissinstansernaRemissinstanserna:
förslag.

detpersonalkontrollkungörelsen ärEnligt 20 §för förslaget:Skälen
självstän-personalkontrollbeslutatharmyndighetden somomsom

frånhar lämnatsuppgifterdebetydelsen utskalldigt pröva somav
beaktamyndighetenskallbedömning artenVid dennapolisregister.

berördadeninnehavarenankommerverksamhetden avsomav
uppgiftendenkännedommyndighetens avsertjänsten, somomegen

myndighetenprincipenmedenlighetI attomständigheter.övrigaoch
uppgift§föreskrivs i 14prövningen attskallsjälvständigt göra en

åtföljasfårintemyndighet annat yttran-tilllämnarRPS avut ensom
uppgiften.tillförtydligande kommentarRPSfrånde än en

beslutathardetdetsåledes ärHuvudregeln är omatt somorgan
kontrol-denbedömningenockså har görapersonalkontroll att avsom

för dettaMotiven ärsäkerhetssynpunkt. attfrånpålitlighetlerades
deharanställningsmyndighetenregelidettadet somär organ --
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förutsättningarnabästa för prövningen, eftersom det kan bygga pröv-
ningen inte bara på vad har kommit fram vid personalkontrollensom

också på den kunskap i övrigt har den kontrollera-utan som man om
de, antingen den personliga kännedomen eller betyggenom genom

referenser.och Det också myndigheten bäst vilkaär säker-vetsom
hetskrav bör gälla i det konkreta fallet och kan uppgifternavägasom

pålitlighet möjligheterna vidta andra säkerhets-mot attom en persons
åtgärder.

Till utredningen frånhar vissa håll framförts uppfattningen att
SÄPO eller något med särskild kompetens i säkerhets-annat organ
frågor borde få framträdande roll vid prövningen. De mesten mera

SÄPOlångtående förslagen har gått på i egenskap specia-ut att av
listorgan borde den instans fattar beslutet den kontrolle-vara som om

skallrade godkännas från säkerhetssynpunkt. skäl förEtt detta är att
myndigheterna kan ha svårt självständigt värdera betydelsen deatt av
uppgifter har lämnats RPS. Redan det faktumut attsom av en upp-
gift har lämnats kan uppfattas diskvalificering. Ytterligareut som en

skäl för lösning innebär prövningen bör överlämnas tillett atten som
utomstående berättigade krav på likformighet ochärett attorgan

enhetlighet i bedömningen skulle tillgodoses bättre. Det har även -
bl.a. från försvarsindustrin framförts det skulle fördel iatt vara en-
den internationella konkurrensen kan peka på bedöm-attom man
ningen personalens pålitlighet från säkerhetssynpunkt prövatsav av

myndighet med särskilda specialistkunskaper. Ett alternativ är atten
SÄPO i alla händelser skall lämna rekommendation eller ett ytt-en
rande till vägledning för myndighetens prövning.

SÄPO-kommittén har för sin del avvisat lösning innebär atten som
skulle gå ifrån den gällande ordningen, bl.a. det skälet attman av

SÄPO inte har tillgång till alla uppgifter relevanta förärsom en
bedömning SOU 1990:51 271. Kommitténs uppfattning har intes.

invändningar från remissinstanserna.mött
Frågan skall den slutliga bedömningengöra harom vem som an-

knytning till den punkt i direktiven gäller övergång till ettsom en
för security clearance. Denna fråga behandlas särskilt isystem ett

avsnitt avsnitt 8.12. Det kan emellertid redan här slås fastsenare
varken internationella jämförelser eller några andra omständig-att

heter anledning bedömning dengöra änattger nu en annan som
SÄPO-kommittén Ävenhar redovisat. ibland har föres-om som-

SÄPOlagits för prövningen pålitlighetsfrågan skulle få tillgångav-
till det material den kontrollerade hans arbetsgivare harom som
tillgång till, framstår intedet realistiskt med modell med RPSsom en

SÄPOeller bestämmande instans. För förtroendet för kontroll-som
det viktigt för den slutliga bedömningenärsystemet att ansvaret
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kontrollen. Uppgiftenbeslutatmyndighet hardenförbehålls omsom
bedömning uppgifternasställetiför RPS bör göraatt avvara en

skallanställningsmyndighetenprövning göra.för denrelevans som
Även till Hursärskilda kompetenspolisenspå det sättet tas vara.

bedömningen skallden slutligaoch hurskalluppgifterna vägatungt
myndighet har be-uppgift för denbör däremotutfalla somvara en

förtill fördelordningen bör ävenkontrollen. Denslutat varaom
utländskaenligt dedetockså pekaVi vill ävenRPS. systematt

uppgift för säker-intedetundersökt betonas ärvi har att ensom
låt säker-avvägningen,slutligadenhetstjänsten attgöraatt vara

utlåtande.lämnarnågraenligthetstjänsten ett egetsystem
den kon-sammanhangetroll iRPSminskaEtt attsätt att vore ge

polis-Enligttill uppgifter i PBR.tillgångmyndighetentrollerande
myndigheter ochvissaredanharregisterkungörelsen nämntssom --

för olikauppgifter i PBRtillgång tillenskildafalli några även
dock inte kunnaordning skullesådananställningsärenden. En genom-

brottsmiss-uppgifterutlämnandeFråganföras fullt ut. omavom
SÄPO-registret skulle behövauppgifter iframför alltochtankar

iheller inteintegritetsskäl börsärskild ordning. Aviprövas man
tillgång tilltillarbetsgivareutsträckning rättalltför stor egenge

självainnehåller iordningennuvarandebelastningsuppgifter. Den
prövningenrättssäkerhetsgarantier det sättetsärskildaverket att

polisregister kanuppgift iRPSi två Först prövargörs steg. enom
andrasållning. lsker såledesRedan däri ärendet.ha relevans etten

omständig-uppgifterna övrigautlämnadedeslutligenvägs motsteg
vi detfördelar ochordning har klarai ärendet. Dennaheter attanser

skallFörsådantbehållastarka skälfinns systemetattsystem.att ett
företaharviktigt dedet dockfungera sätt är attattavsett som

säkerhetsmässiga kompeten-nödvändigahar densäkerhetsprövningen
och erfarenheten.sen

uppgifter skall lämnasviktigt beslutsåledesDet utär attatt ett om
betydelseuppgifternaprövningingående ärföregås avav omenav

Fråganskallkontrollerandedet göra.prövningför den organetsom
behandlasfrån polisregisteruppgifterutlämnandeförformerna avom

8.6.avsnittsammanhanginärmare ett senare
den instansviktsagda detdetframgått ärSom har attstoravav

frånlämplighetbedömningenslutligadengör en personsavsom
omständig-till alla relevantatillgångockså harsäkerhetssynpunkt

anställdkontrolleradedenmyndighet där ärdenregel detheter. I är
personalkontroll ochbeslutaranställningeller har sökt somomsom

emellertidtillämpasprövningen. Dettaslutligaför den systemsvarar
huruvidamyndigheterupphandling det avgörVidfullt ärinte ut. som

upphandlingenanlitas förskallföretagenskiltanställd i ett somen
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kan godtas eller inte. Vid våra kontakter med företrädare för för-
svarsindustrin har betonat arbetsgivaren bör störreatt ettman ges
inflytande vid prövningen det nuvarande tillåter i fallän detsystemet
kontrollen gäller redan anställd. Det viktigt inte minst frånären
fackliga utgångspunkter. Denna synpunkt sig särskilt starkt gäl-gör
lande då fråga uppkommer vederbörande bör skiljas från sinom
anställning på grund vad har kommit fram vid personalkon-av som
trollen. Liknande problem uppkommer också i det fall enskiltett
företag anlitas för uppgifter inom totalförsvaret det frågaärutan att

Ävenupphandling. här ligger för prövningen påansvaretom en
myndighet 4 § personalkontrollkungörelsen.

Vi vill i detta sammanhang åter slå fast vi det iävenatt attanser
fortsättningen i första hand bör myndighetsuppgift be-attvara en

arbetsuppgifterna sådan registerkontrollstämma är börart attom av
Ävenske och besluta kontroll i det enskilda fallet. det slutligaom

för prövningen bör i enlighet med detta ligga påsynsättansvaret en
myndighet, låt vissa undantag från denna princip kan före-attvara
komma. det allmänna gäller särskildaFör sekretess- och ansvars-
regler. kontrollen sköts offentliga innebärAtt därför ocksåav organ

viss garanti för hänsynen till den enskildes integritet kanatten upp-
rätthållas så långt det möjligt. Vi således detär slutligaattanser

för prövningen också i upphandlingsärenden och vidansvaret an-
litande enskilda för totalförsvarsuppgifter i regel bör ligga påav
allmänna Däremot delar vi uppfattningen arbetsgivarensattorgan.
synpunkter bör kunna få ökat inflytande i dessa situationer. Dennaett
fråga behandlas i samband med övriga frågor betydelsenärmare av
för upphandling avsnitt 8.10.

8.4 Anknytningen till befattning

Klassningssystemet8.4.1 det tillgånggäller tillnär

hemlig information

Vårt förslag: Huvuddragen det nuvarande behålls.systemetav
Knytningen till befattningen behålls. Någon uppdelning skydds-av

SÄPO-kommitténsklass enligt2 förslag bör inte ske. Däremot
bör förgrunden placering i den lägsta klassen restrik-göras mera

Äventiv i syfte minska antalet kontrollerade. grunden föratt
placering i skyddsklass förändras.1 Grunderna för indelningen i
olika klasser skall i lagen. Begreppet skyddsklass ersättsanges av
säkerh etsklass

.
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SÄPO-kommittén: skyddsklassindel-nuvarandeGrunderna för den
förkategorier. Grundernai tvåSkyddsklass 2 indelasbehålls.ningen

för-ikan bestämmasi lagenintebehöverindelningen utananges
ordning.

RÅochbl.a. JO, JKremissinstanserVissaRemissinstansema: --
fram-skyddsklassindelningen börförgrundernasig föruttalathar att

godtagits.har förslagetövrigtlagen. Iredan av

dag tjänsterräknas iskyddsklass 1Aförslaget: TillförSkälen som
sådanaomfattning fâr delibefattningshavareninnebär storatt av

säkerhetbetydelse för riketssynnerliguppgiftersekretessbelagda av
totalförsvaret.väsentlig delsärskiltellerberör större avensom

ibefattningshavarendäromfattar tjänsterSkyddsklass 1B enannars
sekretessbelagdadelobetydlig fårinteomfattning är upp-avsom

säkerhet.för riketsbetydelsesynnerliggifter av
där befattnings-tjänsterskyddsklass hörklassen,Till den lägsta

sekretessbelagdaomfattning får delobetydligiantingenhavaren av
omfatt-eller iför rikets säkerhetbetydelsesynnerliguppgifter enav

uppgiftersekretessbelagdafår del andraringaintening är avavsom
säkerhet.för riketsbetydelse

SÄPO-kommittén 000fanns det lgjordeenkätEnligt casomen
och10 000 i 1Bskyddsklass 1A,motsvarande iellertjänster

2.skyddsklass000 i400
SÄPO-kommitténansågochskyddsklasserna 1A 1BgälldedetNär

motiveradenågra omständigheterframkommitintedet enatt som
kommittén,fanns det, enligttjänster. Tvärtomantaletminskning av

bordei skyddsklass 2antal tjänsterpåtyddeuppgifter att ettsom
konstaterade kommitténskyddsklass. Däremot attflyttas till högreen

framför allt i frågatali absolutakontrollerantalet stort, omvar
antaletangeläget få neddetkommitténEnligtskyddsklass 2. attvar

kontrollerade.
ändraanledningnågonkommitten inteenligtSamtidigt fanns det att

kommittén ienligtskyddsklassindelningen. Defördefinitionerna var
gränsdragningen mellangälldedetavvägda såvälhuvudsak väl när

och 2.mellan 1Boch 1Bskyddsklasserna 1A som
synpunktergrundval dekommitténföreslogDäremot somav-

ÖB i tvâ olika katego-skulle indelasskyddsklass 2framförts attav -
möjligheternaindelning skulleoch 2B. Denna attrier, 2A styra

skulleskyddsklass 2 Apolisregister. Ifrånuppgifter samt-lämna ut
skulleSkyddsklass 2 BFörlämnasi PBR kunnauppgifterliga ut.

begränsa-registeruppgifter från dettafåmöjligheterna att vara mera
SÄPO-uppgifter från2B skulle2A ellerbeträffandeVarkende.

skyddsklassindelningen mellanDenfå lämnas närmareregistret ut.



SOU 1994:149 Registercontrol 173

2A och 2B fick efter vilkenavgöras kontroll ansågs befogad isom
det enskilda fallet.

Enligt kommittén kunde avgränsningen mellan de olika skydds-
klasserna regleras i föreskrifter regeringen.av

En huvudfråga för har varit huruvida med anknyt-ett systemoss
ning till tjänster skall behållas. Ett alternativ placeringen iär att
stället hänförs till Enligt våra direktiv ligger sådantpersonen. ett
alternativ i linje med utvecklingen inom arbetsrätten, bl.a.mera som
inneburit tjänstebegreppet har avskaffats påatt den offentliganumera
sektorn.

Det emellertid svårtär hur någon anknytningatt ett system utanse
till befattningens eller arbetsuppgifternas skulle kunna realiseras.art
En fråga då måste lösas hur skyddsklassplaceringär ellersom mot-
svarande skall initieras. Man kan visserligen tänka sig låteratt man

antal genomgå kontroll. I denett utsträckning det sedan blirpersoner
aktuellt tillsätta säkerhetskänslig befattning skulleatt en man vara
hänvisad till välja någon denna krets. Men viatt det ärur ettsom ser
sådant möjligt endast i teorin. I praktiken måstesystern säker-
hetsprövningen ovillkorligen knytas till de krav befattningensom
eller verksamheten ställer i det särskilda fallet. Dessutom måste en

allmänna lämplighet för befattning avgöras utifrånävenpersons en
Ävenandra kriterier säkerhetskontrollen.än i de utländska systemen

finns koppling till befattningen på det arbetsuppgiftenssätteten att
i det konkreta fallet bestämmer på vilken nivåart säkerhetsklare-

ringen skall ske och vilka krav skall ställas på denna. Enligt vårsom
mening den ordning innebär i förväg bestämt vilkaattger som man
verksamheter aktuella för kontrollär och på vilken nivå dennasom
skall ske stadga och fasthet Liknande finnssystemet. ävensystem
i andra länder. Avgörande skäl talar enligt vår mening för skydds-att
klassplaceringen eller motsvarande i fortsättningenäven knyts till
befattningen eller verksamheten. En sak tjänstebegreppetär attannan
inte längre lämpligtär anknytningsfaktum måste ersättas.utansom

fråganDen behandlas i avsnitt 8.12.
Som vi tidigare har berört vill vi dock föreslå beteckningenatt att

skyddsklass avskaffas, eftersom denna benämning inte kan anses ge
alldeles klart uttryck för vad det sakligtett fråga Denärsett om. nya

beteckningen bör säkerhetsklass. De nuvarande klasserna 1A,vara
1B och 2 delvis resultatetär ändringar i det ursprungliga syste-av

Vi föreslår för enkelhetens skull indelningmet. i säkerhetsklasser-en
2 ochna

SÄPO-kommitténlikhetI med har vi funnit några ingri-att mera
pande förändringar inte behövs i de nuvarande grunderna för place-
ring i olika klasser. Med några undantag, vi återkommer till,som
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fort-igällakunnadärför ävendefinitionernanuvarandedebör
tillgångensig tillhänförregisterkontrollgällerdetsättningen när som

bådeavgörande betydelseIndelningeninformation. ärhemligtill av
för hurskall ske ochhuvudregisterkontroll övergällerdetnär om

medblir. likhetkontrollen Iintegritetskänsligdärmedochomfattande
JO,remissbehandlingen bl.a.underframförtsuppfattningden avsom

RÅ i lag.börindelningenförgrundernaviochJK angesattanser
SÄPO-kommittén skyddsklass 2uppdelningenföreslagnaDen avav

register-omfattningenhandi förstavisserligenberörtvåi avgrupper
kommitemellertidharViföljande.i detbehandlasslagningen som

våraEnligtske.böruppdelning intesådannågonslutsatsentill att
SÄPO-kommittén begränsningarnaföreslagnadeskall intedirektiv av

SÄPO-registretfrånuppgifterfåmöjligheternafrågai genom-attom
skälformellaintedetförslagetinvändning är attföras. En avmot

uppgift harlämnahindernågotfinnas utatt upp-bör mot somen
måstepålitlighet. Detprövningenförrelevansenbar personsav en

utgångspunktdenMedkategorin 2B.föreslagnadengälla förockså
grundläggan-ocksåmeningvårenligtfallerdirektiv harvåra ensom

skydds-nuvarandedenuppdelningförförutsättning görade att aven
Enligt vårsäkerhetsklassförslag,vårtenligt2 eller,klass upp-

i PBRuppgifteri frågarestriktionernaintebehöverfattning varaom
polisregister, bl.a.andrauppgifter igällerdetlika rigorösa närsom

denkändaredanuppgifter ärfrågadetskäletdet är avatt somomav
jämförelserinternationellatilläggaocksåVi kankontrollerade. att

formella begräns-någrafinnsregel inteiutomlandsdetvisar att
Vårtstraffregister.iuppgifterlämnamöjligheternainingar utatt

föregående hardetvi iocksåbakgrundskallförslag attmot avses
vissatillgång tillFörsvarsmaktenförmöjligheterföreslagit att

antaletminskasyfteivärnpliktigafrågai atti PBRuppgifter om
registerkontroll. Somförföremålblirhuvudöversompersoner

dessutomvårt förslaginnebärföljande attdetframgåkommer att av
bliruppgifter i PBRlämnamöjligheterna somut personeromatt

skyddtill behovetmed hänsyn motregisterkontrollförföremål av
sagdasäkerhetsklass Dettillförhållandeibegränsasterrorism nu

motsvarande begräns-innebärpraktikeniregleringvårinnebär att
SÄPO-kommitténs förslag.ningar som

någratorde intetjänsterskyddsklassadeantaletdet gäller meraNär
SÄPO-kommitténs arbetesedanskettförändringar habetydande

personalkontroller,000drygt 87gjordesår 1991Underavslutades.
skydds-50080och700 1B6skyddsklass 1A,gällde480cavarav

kontroller.flerbetydligtgjordes199293Verksamhetsåret2.klass
data-försvaretsomläggningarberodde ökningenuppgiftEnligt av

429 kon-gjordes 133199394verksamhetsperiodenUndersystem.
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troller, 924 i skyddsklass 1A, 6 026 i skyddsklassvarav 1B och 126
479 i skyddsklass

Vi har inte underlag för påstå det med hänsynatt till denatt nu-
varande regleringen i något konkret fall har gjorts personalkontroll i

SÄPO-kommitténonödan. Däremot vi i likhet med redananser att
antalet personalkontroller det angelägetgör få till stånd minsk-att en
ning. Minskningen bör framför allt ske i den föreslagna säker-
hetsklass Detta destoär angeläget kontrollerna kommermera som

öka till följd kontroll föreslåsatt ske föratt även anställda inomav
kommuner och landsting till skydd terrorism.samt mot

Som vi tidigare har anfört detär sannolikt möjlighet föratt en
Försvarsmakten få tillgång till uppgifteratt i PBR för bedömaatt
pålitligheten hos värnpliktiga skulle minska antalet personalkontroll-
ärenden inom försvaret. Detta dock inteär tillräckligt.

Den nuvarande grunden för hänföra tjänst till skyddsklassatt 2en
befattningshavarenär antingen iatt obetydlig omfattning får del av

hemlig information är synnerlig betydelse för rikets säkerhetsom av
eller i omfattning inte ringa får delär uppgifteren harsom av som
betydelse för rikets säkerhet. Definitionen bör någotgöras mer
restriktiv och sikte på vilka följderta röjande de hemligaett av
uppgifterna skulle få i det konkreta fallet. Försök på liknandeatt sätt

kriterierna för kontrollstrama har skett även utomlands.upp
Självfallet kan det svårt i det enskilda fallet bestämtatt uttalavara

sig vilka konsekvenser för landets säkerhet skulleom uppståsom om
uppgifterna avslöjades. Alltför krav på konkretionstora bör därför
inte ställas Vi föreslår placering i säkerhetsklassatt 3upp. dvs.
nuvarande skyddsklass 2 skall ske befattningshavaren får delom av
hemliga uppgifter betydelse för rikets säkerhet och röjandeav ettom

de hemliga uppgifterna kan medföraav förantas riketsett men
säkerhet inte endast ringa.ärsom

Det tänkbartär effekterna förslaget bliratt begränsade. Redanav
uppgifterna hemligstämpladeatt är innebär naturligtvis be-att man

dömt det finns risk för skadaatt uppgifterna röjs för obe-en om
höriga. Förslaget innebär dock skadan måsteatt vissantas vara av en
storlek. Samtidigt skulle i alla händelser uppnå myndig-man att
heterna tvingades på och utifrån någotatt ändrade förutsättningarnytt
göra omprövning behovet säkerhetsplacering.en Redanav av en
sådan omprövning bör enligt vår mening kunna leda till antaletatt
kontroller i den föreslagna säkerhetsklass 3 blir begränsat iänmera
nuvarande skyddsklass 2.

Det kan diskuteras inte motsvarande skaderekvisit borde ställasom
i de högreäven klasserna. Dessa gäller emellertidupp uppgifter av

synnerlig betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt.
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skadabetydandeförriskföreliggeralltid omdetfårDet att enantas
obehöriga.röjs fördennauppgifthemlig artaven

förändring.föreslådockvivill1säkerhetsklassgäller endetNär
endastskyddsklass 1Agällerordningennuvarande upp-denEnligt

skyddsklassernaövrigatvådemedantotalförsvaretberörgifter som
någrainteVi kansäkerhet.riketsförbetydelse seuppgifter avavser

motsvarig-Tillskyddsklass 1A.begränsningenförskälbärande av
uppgiftertilltillgånghänförasdärförbör somlsäkerhetsklassheten

ellertotalförsvaretgällerdeoberoendesäkerhet,rikets omrör av
inte.

terrorismskyddtillRegisterkontroll mot8.4.2

inteskall görassäkerhetsklasseriindelningNågonVårt förslag:
grundpåkontrolleraspersonkategorier avdegällerdet somnär

skallkontrolltillMöjligheternaterroristhandlingar.förrisken
ifåkontroll bara görasnärvarande börförochrestriktivavara

anläggningar utgörvidochflygplatservidpersonal somfråga om
anlägg-samhällsviktiga1990:217lagenenligtskyddsobjekt om

skyddslagen.ningar m.m.

motsvarandeSÄPO-kommittén: sättskebörSkyddsklassning som
information.hemligtilltillgångengällerdetnär

förslaget.godtagitallmänhetiHarRemissinstarlserna:

direktivvåra ärenligthuvuduppgift attEnförslaget:förSkälen
medenlighetipersonkrets,denrestriktivt avgränsaoch somklart

anled-kontrollerasSÄPO-kommitténs kunnaskallförslag annanav
information.hemligtilltillgångfårkontrolleradedening än att
uppfattningenprincipiella attfast denslagitföregåendei detharVi

talar,detrestriktiv. Förskallregisterkontrollanvändningen varaav
integri-personligatill densåväl hänsynenanfört,hartidigarevisom
hemligtilltillgånggällerdetNärskäl.praktiskarentteten som

ingaföreligger störresäkerhetSverigesförbetydelseinformation av
ellerinformationsig person-artenavgränsasvårigheter avatt vare

ocksåkontrollför ärföremålblikanAntaletkretsen. sompersoner
terrorismskyddtillutvidgningen motförbegränsad. Däremoträtt

samtidigtinnebärochgränsdragningsproblem enbesvärligasigmed
registerkontroller.antaletökningbetydanderisk för aven

SÄPO-kommitténs förslagenligtpersonalkategorierdeTill somnya
antaletså tillkontroll hör utöverföremål förtillskulle kunna göras -
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relativt begränsade personalkategorier livvakter och statsråds-som
chaufförer flygplatspersonal och installatörer och liknandeannan-
personal utför arbete i anläggningar betydelse för totalför-som av
svaret.

Redan det gäller flygplatsernär finns rad olika yrkesgrupperen
skulle komma beröras utvidgad kontroll,att mekani-som t.ex.av en

ker, lastnings- och cateringpersonal. Registerkontroll installatörerav
och personal arbetar i anläggningar känsliga frånärannan som som
säkerhetssynpunkt innebär vidsträcktaännu möjligheter tillmera
kontroll. Till sådana anläggningar kan räknas förutom militärarent
byggnadskomplex kraftverkäven och installationer för elöverföring,
telefonväxlar och andra telekommunikationsanläggningar olikasamt
mediaföretag Från olika håll har pekat på svårigheternam.m. man att
skilja befattningar känsligareut är andraän det gällernärsom att
förebygga terroristinfiltration och det i och för sig föreliggeratt
motiv för kontroll i alla kan sig frittstort inomsett röraav som
anläggningarna, såväl fast anställda tillfälligt engagerade.som
Registerkontroll i sådan omfattning framstår olämplig såvälen som

praktiska skäl uppenbara integritetsskäl.av som av
Ett problem gäller placeringen i säkerhetsklass.annat När det

gäller tillgången till hemlig information gränsdragningenär mellan
olika klasser förhållandevis lätt Gränsengöra. kan dras efteratt
karaktären den sekretessbelagda informationen och efter mängdenav
hemlig information vederbörande har tillgång till. Detta detärsom

reglerna i personalkontrollkungörelsensystem bygger på. In-som
delningen i olika klasser kan också grundvalgöras konse-av en
kvensbedömning, dvs. efter graden den skada röjandeettav som av
informationen kan medföra. Detta används på sina hållsystern utom-
lands. kombinationEn också tänkbar.är Ettsystemen exempel påav

sådan kombination vårt förslag iär fråga grunden för place-en om
ring i säkerhetsklass När det gäller terroristinfiltrationen finns inga
sådana eller mindre naturliga gränsdragningskriterier. Infiltrationmer
kan lika ske högtgärna i organisations hierarki i bottenuppe en som

den. Erfarenheterna har visat det möjligtär relativtattav att genom
enkla ingrepp slå tele- och kommunikationsanläggningar.ut t.ex. I
själva verket riskerna likaär i fråga varje harstora om person som
tillträde till känslig anläggning.en

Å SÄPO-kommitténssidanandra det osäkert vilkenär utvidgning
förslag skulle medföra i praktiken. I många fall torde personal som
skulle komma omfattas den föreslagna utvidgningenatt bli före-av
mål för personalkontroll redan i dag. Personer har tillträde tillsom
anläggningar betydelse frånär säkerhetssynpunkt ochsom ärav
känsliga för sabotage får samtidigt inblick i anläggningens utform-en
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sekretessbelagda. Perso-regeliuppgifter ärutrustning,ochning som
i dagredanförekommergrund. attDetpå dennaskekannalkontroll

fåkandeeftersompersonalkontrollerade,blirstatsrådsbilarförare av
uppgifter.hemligasamtal rörhöratillfälle att som

lagtföregående inteSÄPO-kommittén detframgåtthar avsom --
Däremotskyddsklasser.indelning itillförslagbestämdanågrafram

böravgränsningenhurförriktlinjervissaföreslagitkommitténhar
315f..1990:51,SOUföljandeinnebärFörslaget s.göras.

omfattandeinnehavarenBefattningar1A:Skyddsklass engersom
inriktningenochutformningeneller iförsvarsförberedelseriinsyn

besluts-påverkadirektmöjlighetoch atttotalförsvaret gersomav
innebärförsvarsmaktenSåvittområden.dessainomfattandet avser

påbefattningarinformationhemligpå atttillgångenochdetta --
operativmedförenadenivåregional ärhögreochcentral som

förellersäkerhetstjänstochunderrättelse- ansvarplanläggning,
Det-skyddsklass 1A.iskall placeraskvalificerade vapensystem

iförvaltningenellerpoliseninombefattningshavaregällersamma
säkerhetstjänstellerunderrättelse-uppgifter inomharövrigt som

ellertotalförsvaretföruppgiftercentralaharpå sätteller annat
befatt-känsligaharOcksåterrorismbekämpningen. sompersoner

skydds-högstai denplacerasförsvarsindustrin börinomningar
dettasådan ärinformationhemlig är attpåtillgångenklassen, om

motiverat.

innehavarenvisserligenBefattningar enJB:Skyddsklass gersom
terrorismbekämpningenellertotalförsvareti meninsynomfattande

beslutsfattandetpåverkadirektmöjlighetnågoninnefattar attinte
detgällerdelförsvarsmaktensFörskydsklass 1B.iplacerasbör

ifår insyn väsent-nivåregionaloch högrecentralpå sompersoner
för-ochpolisenFörviktigaellerplanläggning vapensystem.lig

direktharintepå sättbörövrigtivaltningen personer somsamma
ändåarbetetoperativadetbeslutpåverka sommöjlighet menatt om
ellertotalförsvaretförhållanden röriinsynomfattandefår somen

skyddsklass 1B.iplacerasterrorismbekämpningen

befattningarsådanaskallskyddsklassdennaI2A:Skyddsklass
totalförsvaretinomförsvarsförberedelseriinsynplaceras gersom

Hitterrorism.skyddetförbetydelse motsärskildeller är avsom
isin platsharintepersonalmilitäraanställdafastdenhör som

befattningshavareandraliksomskyddsklasserna,högredenågon av
uppgifterharövrigtiförvaltningeneller avtotalförsvaret sominom
skyddetförsäkerhetssynpunkt, motfrån t.ex.betydelseväsentlig

flyg-vidanställdabevakningspersonal,räknasHit kanterrorism.
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platser och anställda inom försvarsindustrin inte skallsom vara
placerade i högre skyddsklass.en

Skyddsklass 2B: Den lägsta skyddsklassen, 2B, är avsedd huvud-
sakligen för sådana värnpliktiga och frivilliga inom försvaret som
har från sekretessynpunkt känsliga befattningar i krigsorganisa-
tionen eller i fredstid anförtros med eller militärsom vapen annan
materiel kan användas för brott. Det kan gälla hemvärnsmänsom
och frivilligpersonal värnpliktiga med sambands-annan samt eller

ibevakningsuppgifter.

SÄPO-kommitténsMot förslag kan invändas det inte någonatt ger
egentlig vägledning för självständig gradering i fråga terrorist-en om
skyddet och andra befattningar betydelse från säkerhetssynpunkt.av
De två högsta skyddsklasserna innefattar knappast någon utvidgning
i förhållande till vad gäller i dag. Det övervägande flertaletsom av
de angivna befattningskategorierna skulle sannolikt bli personalkon-
trollerade redan med dagens den anledningensystem befatt-av att
ningarna också medför tillgång till hemlig information betydelseav
för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Vad gäller klass 2
torde den egentliga utvidgningen i förhållande till dagens system
gälla endast flygplatspersonal värnpliktiga och frivilligasamt inom
försvaret i fredstid anförtros eller militär materielsom vapen annan

kan användas för brott.som
När det gäller den sistnämnda kategorin bör vi redan harsom

påpekat allmän lämplighetskontroll militär personal skeen av
registerkontrollsådansätt änannat här.genom som avses

SÄPO-kommitténföreslagnaDe riktlinjerna från visar på svårig-
heterna göra motsvarande avgränsningatt i de fall det gälleren som
tillgång till hemlig information. Till detta kommer utvecklas isom-
det följande omständigheter betydelseatt för bedömningenav- av
risken för skulle kommaatt sig skyldiggöra tillen attperson terro-
risthandlingar sannolikt skiljer sig från faktorer kan viktsom vara av
vid bedömningen kan komma röja hemlig in-av om en attperson
formation. Vad vill presumtivaär terrorister.stoppa Dokumen-man
terad våldskriminalitet eller medsamröre terroristorganisationer är
säkerligen viktigare bedömningsgrunder ekonomiskaän trassligheter
och eventuella missbruksproblem inte avspeglas i kriminal-som
registret. Som vi redan har varit inne på har däremot faktorer detav

slaget erfarenhetsmässigt visat sig kunna betydelsefullasenare vara
för villighet låta sigt.ex. främmandevärvasatt länderspersoners av
underrättelseorganisationer. Registerslagningens omfattning behandlas
i avsnitt 8.5.3.
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visarskyddsklassindelningSÄPO-kommitténs tillförslagSom
där-ochsäkerhetskänsliga posternadeinneharde mestskulle som -

två högstadenågontillhöraskulleförslagkommitténs avenligtför
enligt dagensredankontrolleradeblisannoliktskyddsklasserna -

information. Dethemligtilltillgångde hargrunddenpå attsystem
terroristhandlingarskyddtillsärskiltkontroll motbehov ensom

skydds-i lägregällahuvudsakidärförtordefylla personerskulle
grundpåkontrollgradi högre änskullekontrollsådanEnklasser.

generellt in-kunnainformation görashemligtill meratillgångav
för dennajustbetydelsesärskildomständigheter grupp.påriktad av

kontrolldärochbesöktharviländeri detilläggaskan att somDet
vanligenkontroll görsdennaförekommerterrorismskyddtill mot

personalkontrollensegentligadenutanför ram.
inriktningennuvarandedenslutsatsentill avleder attanfördaDet

huvudregelSomframtiden.ibehållas ävenbörpersonalkontrollen
påi frågaskefårendastkontroll sompersonergälla ombör att

informationhemligtilltillgånghararbetsuppgifter avsinagrund av
förbe-börSäkerhetsklassningensäkerhet.rikets varaförbetydelse

frågaibörkontroll göras terro-Den omdessahällen somgrupper.
kontrollkontroll. Dennaformsärskildskebörristskyddet avensom

förbetydelsesärskildomständigheter ärpåinriktad avsombör vara
terroristaktioner.förriskenbedömningen av

register-övrigadenfrånterroristkontrollenÄven lösgörmanom
säkerhetsklasser,iindelningtankensloparochkontrollen en

dennatillhänförasskallvilkafrågan grupp.givetvisåterstår som
generelltföregående ut-deti attberörtshar enProblemet är som

antalmycketinkludera storttenderar ettavgränsning attformad
vissapekardirekt utinnebärmetodEn att meramansompersoner.

föredra.därföranläggningar är attskyddsvärdaspeciellt
terroristaktioner varit närför storariskernaharErfarenhetsmässigt

Även kommunikationsan-andrafinnsdetflygplatser.gällerdet om
flygplanochflygplatseraktionerbetydelse, är motläggningar storav

spektakulära.särskilt
påkontrollsärskild1970:926lagengällerflygplatser omFör

vidtaskontrollâtgärdersärskildavissafårEnligt lagenflygplats.
förfaraallvarligutgörbrottförekommandetillflygplatser somav

andraellereftersökaFör§.luftfart 1vid att vapensäkerheten
vid brottanvändning mottillkommaägnadeföremål är attsom

inomförvaringsställenslutnaandraochväskorfårluftfartssäkerheten
ochflygpassagerarefårVidareundersökas.områdeflygplatsens

kroppsvisiterasområdetsig inomuppehållerandra sompersoner
3 §-
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Särskilda åtgärder till skydd terrorism kan således vidtas enligtmot
lagen. framstårDet inkonsekvent mycket rigorös kontrollattsom en

bagage och kan ske medan däremot så viktigav passagerare en
säkerhetsåtgärd personalkontroll de anställda inte tillåten.ärsom av

Skyddet för terroristhandlingar bör emellertid inte begränsas till
enbart flygplatser.

Som tidigare har i skyddslagen bestämmelser vissanämnts ges om
åtgärder till skydd sabotage, användning våld, hot eller tvångmot av
för politiska syften terrorism, spioneri och andra fall röjandeav av
hemliga uppgifter totalförsvaret. Om allmänhetens tillträde tillom
eller utnyttja anläggning,rätt område, fartyg elleratt ett ett etten
luftfartyg behöver begränsas för något dessa ändamål, får bestäm-av

anläggningen, området, fartyget eller luftfartyget skallatt utgöramas
skyddsobjekt 3 §. Som skyddsobjekt får förklaras bl.a. statliga
förvaltningsbyggnader, statschefens residens, försvarsmaktens an-
läggningar, militära fartyg luftfartygoch anläggningar ellersamt
områden avsedda för energi- och Vattenförsörjning,är radio-som

telekommunikationeroch eller försvarsindustriella ändamål §.4
Möjligheter finns förklara andra anläggningar och områdenävenatt

skyddsobjekt, de betydelse för totalförsvaretär ochsom om av
Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller det råder andraom
utomordentliga förhållanden 5 §. Ett beslut skyddsobjekt inne-om
bär normalt obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet 7 §.att
Bevakningspersonalen får för fullgöra bevakningsuppgiften beslutaatt

kroppsvisitation och undersökning egendom avvisa,samtom av
avlägsna eller, sådana åtgärder inte tillräckliga, tillfälligtärom om-
händerta vid överträdelse något förbud med-t.ex.en person av som
delats enligt lagen och11 12 §§.

framstårDet lämplig avgränsning tillåta särskilda kon-attsom en
trollåtgärder frågai personalen vid flygplatseräven och vid andraom
sådana särskilt känsliga och för totalförsvaret betydelsefulla anlägg-
ningar har förklarats skyddsobjekt enligt skyddslagen. Närsom som
det gäller skyddsobjekten har vid beslutet förklara demattman om

skyddsobjekt gjort prövning deras betydelse för totalför-som en av
Genom kopplingen till skyddslagen skulle registerkon-svaret. även

troll till skydd terrorism få inriktning gäller anläggningarmot en som
installationeroch betydelse för rikets säkerhet.är Genom attsom av

kunna förordna personal vid anläggningar skyddsobjektutgöratt som
enligt skyddslagen och vid flygplatser får underkastas registerkontroll
kan på relativt tydligt åstadkomma den begränsningsättettman som
SÄPO-kommittén föreslagit, nämligen registerkontrollen skallatt
gälla endast personal med arbetsuppgifter har särskild betydelsesom
från säkerhetssynpunkt.
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närvarandeförflygplatser utgörsamtligaSverigesEftersom
tillräckligt låtaintedetdiskuteraskan attskyddsobjekt voreom

detuppfattningEnligt våravgränsning. ärskyddslagen utgöraensam
beträffandedetomfattas ochflygplatserviktigtemellertid även attatt

framtiden kommerihuruvida deavgörande äveninte bördem vara
skyddslagen.omfattasatt av

Även det inteslaget börangivnadetbegränsningmed av nuen
anlitasallaregisterkontrollföranstaltafrågaikomma somatt avom

Även inomflygplats.skyddsobjekt ellervidverksamhetför ett en
urskillning.användas medochkontrollen begränsasmåstedenna ram

vilkai författningpreciseraomöjligt närmaretorde dockDet attvara
får i stället avgörasför kontroll. Deti frågakan kommasomgrupper

fallet.enskildai det
medkontroll skallbehovet prövassåledesUtgångspunkten är att av

personalenregisterkontrolltillMöjligheternarestriktivitet.särskild av
måsteskyddsobjekten. Detbetydelsefullaför debör mestreserveras

behovetbör begränsaförsta handibetonasockså kraftigt avatt man
påvill pekavi ärmetodåtgärder. En attandrakontroll somgenom

allratill detillträdetoch begränsarolikaområdet iindelar zonerman
behörig-samtidigt utövarområdenakänsligaste noggrannasom man

inomtillfälligt vistasfrågahetskontroller. I merapersoner somom
medräckauppgift kan detbegränsadutföra attförområdet att en

vistelsentiddenuppsikt underunderhålls varar.sompersonen
Även skyddsobjekt förochflygplatserpersonal vidkontroll avom

endast deninteangelägna, bördeframstårnärvarande mest nusom
förändrashotbildenmiltitäraOm denbeaktas.situationengällande
andrablirterroristorganisationer änfrånaktionerförmåleneller om
utsträckasnabbtmöjlighetfinnasdetbörnärvarandede för är, att

i lagendetkonstruktionendenföreslår därförVikontrollen. att anges
får skeavseendenaaktuellai deregisterkontroll sompersoneravatt

terrorism. Rege-skyddetförbetydelseuppgifterföranlitas motav
tillämp-föreskrifterutfärdabemyndigandebörringen att omges

skallgällarestriktivitet bördenuttryck förningen. För somatt ge
närvarandeskäl. Försärskildafinnsdetbarakontroll få göras om

frågaiendastfåkontrollanförda görasmed detenlighetbör i om
skyddsobjekt.känsligasärskiltochvid flygplatserpersonal

omfattningRegisterslagningens5

Utgångspunkter8.5. l

personalkontrollvid utgörsskaffas inpersonutredningDen som
två högstagäller dedetpolisregister. Näruppgifter ialltframför av
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skyddsklasserna gäller inga särskilda begränsningar allautan upp-
gifter finns i något polisregister får lämnas förutsattut,som att
uppgifterna bedöms relevanta för prövningen. Vid kontroll ivara
skyddsklass 2 gäller däremot vissa begränsningar på det sättet att
uppgifter bara får lämnas i fråga vissa särskilt angivna brott.ut om

SÄPOVid kontroll i skyddsklass 1A skall i regel också göra en
särskild personutredning. Någon sådan inte vid kontrollgörs i övriga
skyddsklasser.

I det följande behandlas frågan i vilken omfattning uppgifterom
vid registerkontroll skall få lämnas från polisregister och vilkenut
ytterligare personutredning bör vid kontrollen.göras Som harsom
framgått det föregående avsnittet har vi uppfattningen kontrol-attav
len inte nödvändigtvis behöver ha inriktning det gällernärsamma

har tillgång till hemlig information det gällernärpersoner som som
kontroll till skydd terrorism. Det finns därför anledning hållamot att
isär de olika slagen kontroll.av

8.5.2 Tillgång till hemlig information

SÄPO-registret8.5.2.1 Uppgifter i

SÄPO-registretVårt förslag: Uppgifter från skall kunna lämnas
vid registerkontroll i alla säkerhetsklasser.ut

SÄPO-kommittén: SÄPO-registretUppgifter från skall lämnas ut
endast vid kontroll i skyddsklass 1A och 1B.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget
eller lämnat det erinran. Några instanser, bl.a. JK, har dockutan
anfört det bör möjligt lämna relevanta uppgifter frånatt att utvara
SÄPO-registret det gäller skyddsklassäven när

Skälen för förslaget: Som har påpekats tidigare vår uppfattningär -SÄPO-kommitténsi likhet med ståndpunkt i politisktatt en persons-
eller ideologiskt hänseende har förlorat i betydelse för prövningen av
dennes pålitlighet. En sak det i det enskilda falletär påannan om
grund faktiska handlande finns anledningav en persons att anta att
han politiska eller ideologiska bevekelsegrunder beredd deltaärav att
i brottsliga handlingar. Det sig självt dettasäger frågaäratt en av
central betydelse för den säkerhetsmässiga prövning register-som
kontrollen syftar till och den eventuella förekomsten sådanaav om-
ständigheter bör därför bli föremål för kontroll.
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SÄPO-registret förregister ärhar avsettnämntsär ett somsom --
uppdagandehindrande ochförpolisverksamhetensärskildaden av

ändamåletdubblaRegistret har det attsäkerhetriketsbrott mot m.m.
SÄPO:s ochverksamhetförspaningsregister atttjäna varasom

registretin iuppgift får föraspersonalkontroll. Innanförunderlag en
börtillförlitlighet Detuppgiftens göras.bedömningalltidskall aven

anteck-haruppgiftomständighetendenunderstrykas attockså att en
personalkontroll-ilämnasdenbetyderinteregistret ut etti attnats

har intespaningsarbeteförintresseuppgift ärärende. En avsom
utläm-Fråganpersonalkontrollen.förbetydelsealltid omsamma

därför utifrånpersonalkontrollärende avgörsuppgifter inande ettav
regi-antecknas iuppgift skallfråganförutsättningar änandra enom

stret.
med-anteckningarfårregeringsformen3 §kap.Enligt 2 om en

politiskapåenbart hansgrundasinteregisterallmäntiborgare ett
sker.anteckningtillsamtyckesittinte harhan attåskådning, gettom

föreskrivsåsiktsregistreringpolitiskförbuddettamedenlighetI mot
ianteckningstycketandra2 §personalkontrollkungörelsen atti

SÄPO-registret någonskäletdetenbartfår skeinte att genomav
föruttrycknågotorganisation eller sätttill getttillhörighet annat

iharbestämmelse nämntsuppfattning. Dennapolitiskviss somen
föreskrifterhemligaochmedkompletterats öppnaavsnitt 2.2 som

meddelat.harregeringen
SÄPO-regi-ianteckning skeskallföreskrifternadeEnligt öppna

organisationerisympatisörerellermedlemmaruppgifterstret omav
bedrivaandraeller ii riketbefaras härkan stateroch grupper som

vari ingåromstörtningsverksamhet,politisk utnytt-bedrivithaeller
terrorist-bl.a.hörTill dessatvång.hot ellervåld,jande grupperav

organisationer.
i sittorganisationtillhörnågonuppgiftEnbart att somenomen

samhälletomvandlaförskall verkadenhar attattangettprogram
får baraAnteckningregistrering.förtillräckligdock intevåldmed är

åtgärder harsinasympatisörellermedlem gettnågonske genomom
i verksam-beredd deltakanhanmisstanketill attanledning att vara

syftar tillsäkerhet ellerriketsför attfarainnebärhet yttre somsom
statsskicket.demokratiskadetförändravåldmed

för ianvisningarpreciseradeföreskrifternahemligadeI ges mer
sympatisörerochmedlemmarfår skeregistreringvilka fall somav

kategorin.nämndasisttill denhör
stödmedanteckningarangående deövervägandenVid sina avsom

SÄPO-registret konstateradeiregistrerasriktlinjernaangivnade nyss
SÄPOSÄPO-kommittén sitt registeriinte funnitkommittén attatt

ovidkommande elleruppgifterpå sigsamladegenerellt som var
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mindre betydelsefulla. Kommittén fann inte stöd för det skulle haatt
förekommit någon otillåten registrering. Samtidigt konstaterade kom-
mittén anteckningarna i registret inhemsk extremistverksamhetatt om
ofta hade sitt i aktiviteter låg relativt långt tillbaka iursprung som
tiden och uppgifterna inte sällan föreföll tämligen harmlösa.att vara
Enligt kommittén borde möjligheterna till registrering på grund av
subversiv verksamhet begränsas så endast verkligt påtagliga riskeratt
registrerades. Vidare borde enligt kommittén gamla anteckningar
gallras efter det inte alltför lång tid förflutit sedan registre-ut att en
ringen gjordes SOU 1990:51 f..251s.

SÄPO-kommitténs SÄPO-registretförslag till reglering förärav
närvarande föremål för beredning inom för pågående över-ramen en

polisregisterlagstiftningen i sin helhet. liggerDet utanför vårtsyn av
SÄPO-registret.uppdrag lämna förslag gäller Vad kanatt som som

SÄPO-registret,konstateras emellertidär det också harävenatt om
andra ändamål tjäna underlag förän personalkontrollen,att som
innehåller uppgifter i hög grad relevanta för den säker-är ävensom
hetsmässiga prövning registerkontrollens syfte.ärsom

Gäller prövningen någon frånde säkerhetssynpunkt känsligasteav
befattningarna, dvs. enligt vårt förslag någon säkerhetsklasserna lav
eller bör det inte råda någon tvekan uppgifter bör kunnaattom

SÄPO-registretlämnas från i utsträckning i dag,ut samma som
nämligen det framstår antagligt uppgiften har relevans förattom som
bedömningen den kontrollerades pålitlighet.av

SÄPO-kommittén SÄPO-regi-Däremot föreslog uppgifter frånatt
inte skulle få läggas till grund för bedömningen i personal-stret ett

kontrollärende i andra fall då det gällde någon skyddsklassernaän av
1A eller förslaget1B. Mot invändes under remissbehandlingen detatt
i praktiken skulle innebära uppgifter med utländskasamröreatt om
underrättelseorganisationer eller med kända terrorister i vissa fall inte
skulle kunna lämnas vid prövningen lämpligut av om en person var

inneha säkerhetskänslig befattning. Enligt våra direktivatt bören
förslaget i denna del inte genomföras.

SÄPO-kommitténsBakom förslag låg bl.a. syftet åstadkommaatt
bättre differentiering och renodling samtidigtsystemeten av som

SÄPO skulle kunna koncentrera sig helt på de från säkerhetssynpunkt
känsliga befattningarna. Kommittén framhöll samtidigtmest att per-

sonalkontrollen inte den enda möjligheten stod arbetsgivarenvar som
till buds för kontrollera pålitlighet SOU 1990:51att en persons s.
237.

SÄPO-registretVisserligen kan uppgifterna i särskiltvara av
integritetskänslig Men å andra sidan framstår det framhållsart. som-
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lämnasuppgifterna inte kanolämpligtdirektivi våra utatt omsom-
ärende.enskilti visstrelevansde har ett

SÄPO-kommit-tillalternativlösningar. EttolikaVi har övervägt
SÄPO-registret vidfår lämnasfrånuppgifterténs förslag utär att en

finnsendast detsäkerhetsklassklassen,lägstaprövning i den om
skallpolisregister lämnasuppgifter frånskäl. Innansärskilda ut

relevans. Enuppgifternasbedömningalltidemellertid göras aven
intryckskulle kunna pröv-slagetangivnadetreglering attavgeav

fall.noggrannhet i andra Dess-medbehövde skeinteningen samma
för detsvår bedömauppgiftvissbetydelsenkan attutom varaav en

eftersomuppgift skall lämnashar besluta ut,att om ensomorgan
allmänhet inteiredan harvadenlighet medidär sagtssomman --

i ärendet.betydelsekantill alla faktorerkänner vara avsom
någratill slutsatsenvi kommitanförda hardettillMed hänsyn att

övriga säker-förgällervadbegränsningar ävensärskilda utöver som
gäller3 detsäkerhetsklassgälla för närheller börintehetssklasser

landets säkerhet.riktadverksamhet äruppgifter motsomom
SÄPO-registretÄven utanför vårtliggerfrågor rör upp-somom

personalkontrollkun-i 2 §bestämmelsernapåvill vi pekadrag, att
måste uppmärk-registretanteckning iförförutsättningargörelsen om
polisregisterlag-pågåendedensamband med översyneni avsammas

i för-bestämmelsemotsvarandemed någoninteVi harstiftningen.
till polis-överflyttasBestämmelsen börsäkerhetsskyddslag.tillslaget

hör hemma.sakligtdär denregisterlagstiftningen sett

polisregisteruppgifter8.5.2.2 Andra

skyddsklasser-de båda högstabegränsningar iVårt förslag: Inga
behövsuppgifterallasäkerhetssklass 3 börfrågaI somomna.

belastningsregistret.ochfrånlämnaskunna ut person-

SÄPO-kommittén: skydds-uppdelningKommittén föreslog aven
uppgifterskulle allaskyddsklass 2Afrågaoch 2B. I2 i 2Aklass om

skyddsklass 2BIkunna lämnasbelastningsregistretochi ut.person-
SÄPO-övrigtbegränsningar gälla. I överensstämmervissaskulle

vårt.förslag medkommitténs

godtagit förslagetHarRemissinstanserna:

islagning förutompersonalkontroll skerVidför förslaget:Skälen
SÄPO-registret alltuppgifter framförinnehållerPBRockså i PBR.

uppgifterini registretförs ävenpåföljder. Dessutomådömda omom
personalkontroll iVidför brott.misstänktskäligennågon äratt
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skyddsklass eller1A 1B får alla uppgifter i polisregister som anses
relevanta lämnas I skyddsklass 2 gäller däremot vissa begräns-ut.
ningar. Tidigare gällde uppgifter fick lämnas någonatt ut attom
dömts eller misstänkt för brott i lagen l952:98 medvar som avses
särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål eller förom
brott 13 kap. 7 eller 8 § brottsbalken spridande giftsom avses av
eller smitta förgäring eller försök, förberedelse ellersamt stämpling
till sådant brott. Uppgifter fick också lämnas den kontrolle-ut attom
rade dömts eller misstänkt för sådan handling eller försökannars var
eller förberedelse därtill innefattar brott rikets säkerhet ellermotsom

syftar till och ägnad med våld förändraär det demokratiskaattsom
statsskicket eller påverka rikets ställning oberoende ellerstat,som

sin verksamhet eller kunde befarassätt bereddannatgenom vara
delta i handling tidigare angivet slag. Om befattningenatt en av var

förenad med vissa särskilda uppgifter, bl.a. bevakning eller kassaför-
valtning, fick uppgifter brott lämnas i omfattning.störreutom

SÄPO-kommittén konstaterade begränsningarna i skyddsklass 2att
kunde missvisande bild den kontrollerade. Det sålundage en av var
inte möjligt enligt reglerna för personalkontrollen lämnaatt ut upp-
gifter blivande hemvärnsmän gjort sig skyldiga tillatt t.ex. vålds-om
brott. Kommittén föreslog därför ökade möjligheter lämnaatt ut
uppgifter från PBR i skyddsklass Gällde kontrollen den kom-av
mittén föreslagna skyddsklass 2A borde det möjligt lämnaatt utvara
samtliga uppgifter från PBR ansågs nödvändiga. I skyddsklasssom

skulle2B uppgifter våldsbrott, allmänfarliga brott, narkotikabrottom
och rattfylleri kunna lämnas Om det oundgängligen nödvän-ut. var
digt, skulle andra uppgifteräven i PBR få lämnas ut.

Mot bakgrund kommitténs synpunkter har personalkontrollkun-av
görelsen ändrats så fler uppgifter från kanPBR lämnasattnumera ut

i skyddsklass 2.även Det gäller framför allt uppgifter våldsbrott.om
När det gäller de båda högsta klasserna har vi ingen annan upp-

SÄPO-kommittén.fattning än De befattningar hör hit ärsom av
sådan säkerhetskänslig tillgängliga uppgifter i polisregister börattart
kunna lämnas Det bör påpekas det i likhet medut. vadatt som-
gäller i dag också innefattar uppgifter i andra register PBR, bl.a.än-

Ävenolika spaningsregister. för säkerhetsklass ochl 2 måste natur-
ligtvis gälla endast uppgifter bedöms relevanta får läm-att som vara

ut.nas
Vi har i tidigare avsnitt 8.2.2 diskuterat vilken betydelse detett

från säkerhetssynpunkt kan ha skall anförtrosatt en person som
hemliga uppgifter har gjort sig skyldig till kriminalitet all-av mera

och inte alltför bagatellartatmänt slag. Bedömningen dettaattvar
måste tillmätas relevans. Trots den utvidgning har skettsom numera
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inte tillåterregleringenbegränsningarnanuvarande attdeinnebär att
Sombedömningen lämnasbetydelse förhakanuppgifter ut.som

SÄPO-kommittén hin-föreligga någradärför inteföreslagit börhar
nödvändiga iuppgifter i PBR ävenärallalämnader ut somattmot

säkerhetsklassklassen,lägstaden
SÄPO-kom-långtgående änsamtidigt sättFörslaget är ett mera

kom-ändringföreslår någonvi inteeftersom motsvararmitténs, som
Begränsningarskyddsklass 2.uppdelningförslagmitténs avavenom

SÄPO-kommittén i visskan dockföreslog ut-ettslagdet gesom
inte hellerocksåbörPåpekasutfall.slumpmässigt attsträckning

SÄPO-kommitténs förbudovillkorligtnågotinnebarförslag mot att
föreslag-kontroll i denvidfrån PBRuppgifterfullständigalämna ut

naturligtvisskallvårt förslagenligtOch2B.skyddsklass även enna
uppgifteruppgifter ellergamlasårelevansbedömning göras, att t.ex.
framhållaviktigtdetDessutomlämnas ärinte attbagatellbrott ut.om

skyddkontroll tillviduppgifterlämna motmöjligheterna utattatt
8.5.3,avsnittbehandlas i ärkommervilketterroristhandlingar, att

begränsade.kraftigt
densådanafinns i PBR äruppgifterdebörTilläggas somatt som

ådömdauppgifterUtöverkännedomsjälv harkontrollerade omom.
23Enligtbrott.misstankeskäliguppgifterfinns därpåföljder omom

brottmisstänkt förskall den ärrättegångsbalken18 §kap. som
detstadiumtill detkommitförundersökningen attunderrättas när

kon-deninnebärsagdaDetbrott.misstanke attskäligföreligger om
PBRfrånuppgift lämnasfåbör kunna uttrollerade alltid attveta en

sinframläggaprövningenvidmöjlighetalltiddärförharoch han att
betydelse.uppgiftensuppfattning om

särskilda undan-itillmöjlighetocksåemellertid öppnavill attVi
harutsträckningi änuppgifter sagts.störretagsfall lämna som nuut

registerkontrollensmedlinjeligga iintenämligenkanDet anses
förhindrad lämnaskulleskälformella utattsyfte envaraatt man av

Åkontrollärende. andrairelevansharuppenbarligenuppgift ettsom
restriktivitet förmedförenas strängundantagsregeln attsidan bör

utläm-reglerna förvanligadeskall kunnavidare sättainte utanman
synnerligaföreliggerdetdärförbörvillkorspel. Ett attnande varaur

omständigheternabedömninggrundasskallPrövningenskäl. aven
undantags-någrautfärdamöjlighetNågonfallet.särskildai det att

varjebör iPrövningenfinnas.intekaraktär börgenerellregler av
regeringen.enskilt fall göras av

säkerhetsklasserna närolikademellanföreliggerskillnadDen som
enligt vårtblir mindrepolisregisteruppgifterutlämnandegällerdet av

SÄPO-kommitténs. ofrånkom-emellertidDet ärenligtförslag än en
frånuppgifterlämnaförbudnågotkonsekvens utmot attlig attav
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SÄPO-registret inte skall gälla i någon klass. Samtidigt avsiktenär
den ändring vi har föreslagit grunderna för placering iatt som av

förhållandesäkerhetsklass 3 i till den nuvarande skyddsklass 2 skall
medföra minskning antalet kontroller.en av

8.5.2.3 förhållandenEkonomiska

Vårt förslag: Personutredningen i de två högsta klasserna bör
omfatta viss undersökning den kontrollerades ekonomiskaäven av
förhållanden.

SÄPO-kommittén: överensstämmer med vårt förslag.

SÄPO-kommit-Remissinstansema: inte haft någonHar erinran mot
téns förslag.

Skälen för förslaget: Enligt 2 § personalkontrollkungörelsen skall
vid kontroll vid skyddsklass särskild1A personutredning företas,en

intedetta med hänsyn till omständigheterna obehövligt. Deärom
uppgifter kommer fram vid sådan utredning skall tillförassom en
SÄPO-registret. förInom personutredningen också enligtgörsramen
den nuvarande ordningen viss undersökning den kontrolleradesen av

SÄPOekonomiska förhållanden. därvid kontroll eventuellagör en av
betalningsamnärkningar.

det föregående har betonats viktenI kontrollen inte blirattav
schablonmässig i det enskilda fallet inriktas omständigheterutan

vikt vid bedömningen pålitlighet frånär säker-som av av en persons
hetssynpunkt. tillMed hänsyn den betydelse ekonomiska fakto-som

erfarenhetsmässigt har, saknas det anledning invändaatt motrer
SÄPO-kommitténs uppfattning utredning den kontrolleradesatt en om
ekonomiska förhållanden bör i utsträckning förgöras större än när-
varande. Kommittén föreslagit utredninghar den kontrollera-att om
des ekonomi vid kontroll i bådaskall de högsta skyddsklasser-göras

och inte för närvarande endast i skyddsklass 1A.na som
kan diskuteras inteDet ekonomisk utredning bordeom en vara

obligatorisk i andra fall gäller de två högsta klasserna.även än som
Av resursmässiga skäl framstår det emellertid nödvändigt attsom
begränsa sådan kontroll till de fall där den särskilt viktig. Enären
ekonomisk utredning bör obligatoriskt inslag endast såvittettvara

känsligagäller de befattningarna eller med vårt förslag vidmest
registerkontroll i säkerhetsklasserna 1 och 2.

fråga där det kan finnas för skilda uppfattningarEn utrymmeannan
i vilken utsträckning utredningen den kontrollerades ekono-är om
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SÄPO. för säkerhetspröv-Ansvaretbörförhållandenmiska göras av
liggeri linje med dettadärom ochbeslutatharåvilar denningen som

för under-huvudsakligaockså har detinstansdenna ansvaret attatt
första hand börkrävs. Iså fylligtblirför prövningenlaget som

ligga på detutredningenekonomiskaför dendärför ansvaret organ
finnas vissSamtidigt bör detregisterkontroll.beslutathar enomsom
utförd. Medockså blirbehövsutredningdengaranti för att som

SÄPO utredning ekono-förocksåhärtill börhänsyn att omsvara en
dubbelarbeteonödigtundvikagjord. Förförhållanden blirmiska att

SÄPO del detmöjlighetinförasregelbör att ta avsom geren
registerkontroll.hos detfinns görmaterial somorgansom

kontrolleradedenbörför kontrollenUtgångspunkten att an-vara
förhållanden.ekonomiskasinauppgifterlämnasjälvmodas att om

Även blirförhållandenaekonomiskadeutredning ettomom en
klasserna,för båda högstaregisterkontroll deinslag vidobligatoriskt

ingåendeeller mindreutredningenomfattningen görasbör merav
säkerhetsklass det gäller.på vilkenberoende

samtycke till kon-uttryckligtskallföljandeutvecklas i detSom ett
skalldärmedenlighetkontrollerade. Ifrån dentrollen inhämtas

förhållandenaekonomiskautredning deomfattasamtycket att omen
hinderfinnas någradet intesamtycke, bör attFinns motgörs. ett

motiverad.utredningdenföretar ansersom manman

förhållanden i övrigtpersonligaUtredning8.5.2.4 om

i regelskyddsklass 1A börkontrollVidVårt förslag: avsersom
skyddsklassprövning i 1BVidpersonutredning ske.särskilden

särskilda skäl.finnsdetutredningsådanbör göras omen

SÄPO-kommittén: överensstämmer vårt förslag.medi sak

godtagitsförslagetremissbehandlingen harVidRemissinstanserna:
erinran.eller lämnats utan

SÄPO inomordningEnligt nuvarande görförslaget:förSkälen
i frågaskallpersonutredning görassärskildaför den omsomramen

personliga för-vederbörandesutredningviss1Askyddsklass omen
polis-slagningen iomfattarkontrollen utöverhållanden. Den -

personliga data,uppgivnakontrollnormaltregistren även enaven-
blivitvederbörandekontrollkörkortsregistret förslagning i av omen

omhändertagande1976:511lagenenligtomhändertagen avom
därtill förekommeranledningberusade samt omm.m.personer --

referenter.samtal med



SOU 1994:149 Registerkontroll 191

SÄPO-kommittén har föreslagit särskild personutredningatt en -
avseende ekonomiska förhållandenän bör ske i skyddsklassannat -

inte1A det obehövligt. skyddsklassär I 1B skall sådanom ut-en
redning ske endast det föreligger särskilda skäl.om

En utredning någons personliga förhållanden den artom av som nu
har särskilt integritetskänslignämnts är och bör komma i fråga en-
dast i fallde det framstår nödvändigt. Vi ansluter därför tillsom oss
SÄPO-kommitténs uppfattning.

Pâ det gällersätt utredningennär ekonomiskasamma som om
SÄPOförhållanden kan diskutera vilket skall ha för attman ansvar

erforderlig personutredning Utgångspunktengörs. måste enligt vår
mening huvudansvaret för skaffa fram underlag föratt att ettvara
bedömningen måste vila på det beslutat register-organ som om
kontroll. För förståelsen för kontrollsystemet bör det ha vissen
betydelse underlaget i fråga förhållandenatt personligrent artom av

i enlighet med vad gäller allmänt i första hand inhämtassom mera- -
den kontrollerades arbetsgivare eller tilltänkta arbetsgivare. Sam-av

SÄPOtidigt kan ha tillgång till material den kontrolleradeom som
inte tillgängligt förär utomstående. Det också viktigtär utred-att
ningen personliga förhållanden inriktas på omständigheterom som

erfarenhetsmässigt kan ha betydelse för bedömningvetman en av en
pålitlighet. I det föregående avsnitt 8.2.2 har berörts olikapersons

sådana faktorer. För kontroll någon särskild riskfaktor kanen av om
SÄPO:sför handen bör kompetens till Det innebär intetasvara vara.

SÄPOför den slutliga prövningen överflyttas påatt ansvaret utan
endast viss försäkran förhållanden kan rele-atten om som vara av

i detta sammanhang blir belysta. Med hänsyn till det härvans att
gäller på från säkerhetssynpunkt särskilt betydelsefullapersoner

det viktigt sådanär garanti finns. Det heller inteposter att är utanen
SÄPObetydelse i fråga så känsliga befattningar skaffaratt sigom

Åkännedom den kontrollerades bakgrund. andra sidan måsteom -
SÄPOinte minst praktiska skäl den utredning skallav som svara-

för begränsas. Det måste därför åter betonas den utredningatt som
SÄPO måste kompletteringgör till den utredning detses som en som

beslutat kontrollen själv införskaffar. På sättorgan som om samma
SÄPOi fråga de ekonomiska förhållandena bör ha möjlighetsom om

del arbetsgivarens underlag.att ta egetav
SÄPO:sI utredning bör ingå samtal med kan lämnapersoner som

upplysningar den kontrollerade, både sådana referenspersonerom
SÄPO-den kontrollerade själv har och andrauppgett samt,som som

kommittén föreslagit,har samtal med den kontrollerade själv. Viett
vill påpeka motsvarande samtal kan hållas vid kontroll iatt ett även
övriga säkerhetsklasser, något anmärkningsvärt har kommit framom
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oklarhetnågonföreliggerdetellerregisterslagningenvid annarsom
samtalböromständighetersådanaUnderredas ettbehöver ut.som

personutredning görs.någonoberoendeäga annanomavrum
säkerhetsklasskontrollerad iblivithardenbörDessutom som
SÄPO:s försorgfråga,iverksamhetenförgodtashan genomom

försiktighetsåtgärder bördesamtalvidinformerasalltid somett om
skyddssamtals.k.Sådanasäkerhetsaspekter.övrigaochtillämpas

i dag.förekommer även
SÄPO:s i regel börförsorg görasutredningsärskildAtt genomen

förtill intäktfår intesäkerhetsklassen atthögstai den tasendast
prövningvidskall beaktasinteförhållandenpersonligauppgifter om

den instans görfall måsteandrailikavälfall. Häri andra somsom
material.relevantin alltbedömningenslutliga vägaden

uppgifterskallpersonalkontrollkungörelsenstyckettredje§Enligt 2
SÄPO-registret.föras in ipersonutredningvidframkommitharsom

fram-ibehövsregelmotsvarande ävennågonVi har övervägt om
stället börfallet. Idet inte ärslutsatsenkommit tillhartiden attmen
uppgiftersådanai frågaanteckningför ävenförutsättningarna om

SÄPO-registret.anteckning iförgällerreglerallmännadefölja som
sekre-§ 29 kap. 17följersekretessomfattasuppgifternaAtt avav

tesslagen.

anhörigaKontroll8.5.2.5 av

skyddsklasser-två högstai depersonalkontrollVidVårt förslag:
kontrolleradesgäller denpolisregisteruppgifter ibör även somna
oundgängligendet ärlämnaskunnasamboellermake ut, om

kunnaregeringenundantagsregel börstödMednödvändigt. enav
skall lämnasanhörigauppgifterandra ut.besluta ävenatt om

överensstämmerSÄPO-kommittén: vårt förslagmedi sak attutom
föreslagen.undantagsregel intenågon var

SÄPO-invändningarnågrahaftinteHar motRemissinstansema:
kommitténs förslag.

bedömningenfrågasärskild ärförslaget: Enför av enSkälen om
förhållan-påverkassäkerhetssynpunkt kanfrånlämplighet avpersons

regelanhörig. Isjälvkontrolleradedengäller utaninteden ensom
anhöriga.andraellersammanboende näraellermakedådetgäller
uppgifter idetförekommerordningennuvarande attdenEnligt

kontrollerade lämnastill denanhörig utgällerpolisregister ensom
intefinnsdettalagstöd föruttryckligtNågotpersonalkontroll.vid
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förfarandet har ha stöd i upplysningar får lämnasansetts attmen ut
beträffande den kontrollerade.

sak uppgiftEn rörande vissär kan innefattaatt en en person upp-
gifter andra. Särskilt i spaningssammanhangäven förekommerom
det olika kontakter och med andrasamröre bedömsatt personer som
viktiga för utredningen och uppgifter sådana förhållandenatt om
därför iantecknas spaningsregister. På det gällersätt närsamma som
registrerade spaningsuppgifter slag förgrunden anteck-ärannatav
ning sådana uppgifter de har något den gradutsägaatt ansettsav om

Ävenmisstanke kan riktas den registrerade. uppgif-motav som om
också någon kan de självfalletrör betydelse förterna annan vara av

bedömningen viss pålitlighet och uppgifterna bör där-av en persons
för kunna lämnas i registerkontrollärende i utsträckningut ett samma

andra uppgifter den kontrollerade. Något däremotärannatsom om
självständiga anteckningar någon t.ex.om mera om annan person,
anhörig dömts för brott, bör få lämnas i registerkontroll-att utom en

ärende. uppgifterDet det slagetär i den fort-av senare som avses
diskussionen.satta

Frågan bedömningen viss lämplighet huvudöverom av en persons
bör påverkas förhållanden i första hand gäller någonav som annan
kan givetvis diskuteras. Ibland har det nuvarande kritiserats,systemet
dels därför uppgift finns antecknad någon inteatt en som om annan

något pålitligheten hos densäger kontrollerade själv, dels därförom
det måste särskilt integritetskränkande lämna uppgifteratt att utanses
någon inte själv berörd prövningen.ärom som av

Uppgifter någon utanför den allra familjekretsen fårnärmasteom
sakna sådan betydelse uppgifter finns antecknade iattanses som

polisregister sådana bör få lärrmas Att före-ut.om personer som
kommer på något håll utomlands eller mindre schablomnässigtmer
sträcka kontrollen den kontrolleradesutöver anhöriga börnärmasteut

SÄPO:ssåledes inte förekomma inom för handläggning. Iramen
regel torde också uppgifter till kan finnas i polisregisteräventyrssom

föräldrar eller barn till den kontrollerade sakna betydelse. Där-om
föreligger normalt särskilda lojalitets- och beroendeförhâllandenemot

Ävenmake eller sambo. i andra sammanhang tillmätsgentemot
sådana släktskapsförhållanden särskild relevans. Det går därfören
inte bortse från relation detta slag ibland kan innebäraatt att en av
risker för påverkan det eller andra slaget och därför bör vägasav ena
in vid bedömningen. Det måste därför finnas för medutrymme att ta
uppgifter makesambo i prövningenrör pålitlighetsom av en persons

SÄPO-kommitténfrån såkerhetssynpunkt. Samma bedömning har
gjort. principI bör uppgifter kunna inhämtas beträffan-artav samma

Ävende makesambo i fråga den kontrollerade själv. uppgif-som om
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SÄPO-registret själva verketIlämnassåledes kunnabörfrån ut.ter
betydelsefulla. Ut-deden karaktärenuppgiftertorde mestvaraav

restriktivitet bör gällasärskildmåste dockgångspunkten att envara
någongällerpolisregister äniuppgifterför lämna annanutatt som

makeuppgifterUtlämnande rörkontrollerade själv.den somav
SÄPO-kommitténs förslagmedenlighetdärför iskallsambo --

kontrollförnödvändigtdetske baranormalt kunna somenansesom
känsligastetvådegäller någon grupperna.av

makesambo bör företasbeträffandedetdiskuteraskanVidare om
närvarandepolisregister. Förikontrollutredningnågon utöver en

uppgifter bl.a.lämnai skyddsklass 1Akontrollerasskall den omsom
enlig-sammanboende. Imake ellerförhållandenekonomiska rörsom
alltidskiljelinje intenågon skarpanförda kandet tidigaremedhet
ellermakarnaendast denberörförhållandenmellandras avenasom

vår meningdärför enligtbåda. Detgälla dem ärmåste ansessom
föremålblirmakesamboförhållandenpersonligaofrånkomligt att om
skälkan finnasuppgifter detutredning. Arten attvissför somaven

blifårkan variera. Detinhämtandetomfattningenliksominhämta av
gälla.vad börför RPSuppgift att somangeen

innebärundantagsregelföreslagitvi8.5.2.2 har attavsnittI somen
ifrån polisregisteruppgifter störrelämnamöjligtskalldet utattvara

synnerligaföreliggerdetmedgivet,utsträckning ärän omannarssom
finns relevantadetförekommakan detmotsvarandePåskäl. sätt att

vidmakesambo eller,anhörignågon änuppgifter rör annansom
absoluta hinderNågramakesambo.säkerhetsklasskontroll i om

ärendetrelevans iuppenbaruppgift harformell attart mot somenav
Enligt vårställasbör inteprövningentill grund förkan läggas upp.

i frågaföreslagitviundantagsregelbörmening omsomsamma
frågaipolisregister gällauppgifter från ävenutlämnande omav

skallprövningenunderstrykaVi vill återanhöriga.uppgifter attom
särskildadetiomständigheternagrundasochregeringengöras av

fallet.
uppgifterbeträffandeharvadpåpekasbörDet sagts omatt som nu

någotfinns iuppgifterhuruvidafrågangällerendastanhöriga som
utred-densäkerhetsprövningenförbör lämnaspolisregister samtut

SÄPO.handläggningen hosförinomskerning i övrigt ramensom
slagförhållandenpersonligagällerdet annatLika litet när avsom

skaffas inanhörigauppgifterhinderfinnas någotbör det attmot om
gäller,prövningentill denfrågorpå sätt, omt.ex.annat somgenom

uppgifter relevanta.sådana anses
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8.5.3 Kontroll till skydd terrorismmot

Förslag: Kontroll till skydd terroristaktioner begränsasmot till
kontroll uppgifter i polisregister brott rikets säkerhet,av motom
våldsbrott, brott innefattar allvarlig skadegörelse all-som samt
mänfarliga brott.

Skälen för förslaget: Som har framgått utgångspunkten förvar
SÄPO-kommitténs förslag de befattningar vilkas innehavareatt kon-
trollerades pä grund risken för terroristhandlingar skulle skydds-av
klassindelas efter liknande grunder det gällde tillgångennär tillsom
hemlig information. Därvid förutsatte kommittén kontrollen iatt
polisregistren borde lika omfattande.vara

Vi inte det finns skäl till den jämställningatt kontrollensanser av
SÄPO-kommitténsomfattning konsekvensenär förslag. Ensom av

uppgift förskingring kan enligt vårt.ex. mening ha betydelse förom
allmän säkerhetsmässig pålitlighetsbedömning. Därien mera viär

SÄPO-kommittén.eniga med I det fallet kan det också föreligga en
risk för den uppgiften gälleratt efter för påtryck-person som ger
ningar rädsla för uppgiften sprids. För risken föratt terroristhand-av
lingar torde motsvarande uppgift däremot i deten närmastevara
betydelselös. När det gäller tillgången till hemliga uppgifter måste
dessutom inte bara risken för uppsâtligt brott i beaktandetas utan

risken föräven uppgifterna röjs obetänksamhetatt och liknan-genom
de. Av den anledningen kan bl.a. uppgift alkoholmissbruk haen om
betydelse. Samma värde kan uppgiften inte tillmätas detnär gäller
risken för sabotage.

Ett visst stöd för uppfattningen kontrollen bör differentierasatt har
vi fått våra iakttagelser utländska I de fallgenom system.av en
kontroll till skydd terrorism har varit tillåten, harmot denna i regel
haft särskild inriktning och omfattning.en

Vår bedömning därförär kontrollen till skyddatt terrorist-mot
handlingar bör kunna begränsad detän när gäller kontrollvara mera
i andra situationer och dessutom specialiserad. En faktormera av
central betydelse naturligvisär det föreligger anknytning tillom
någon känd terroristorganisation eller sammanslutning frånannan
vilken det finns anledning befara allvarlig brottslighetatt inne-som

Ävenfattar våld eller skadegörelse. kontakter med främmande län-
ders Säkerhetstjänster självfalletär intresse. Uppgifter bör såledesav

SÄPO-registret.i dessa fall kunna lämnas från Därutöverut bör
uppgift kunna lämnas den kontrollerade tidigareut dömdatt ärom
för våldsbrott eller allvarlig skadegörelse eller det finns anledningom
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uppgifterhänseenden bördessabrottslighet. Isådanmisstanketill om
polisregisterandrafrånuppgifterNågrafrån PBR.lämnaskunna ut

behövliga. Envi intei övrigtförhållandenpersonligaeller anserom
värdenågothainteekonomi kantilltrassladuppgift ansest.ex.om

hauppgiften kanbetydelsevilkenkontroll,denna oavsettvid typ av
kontrollensträckaanledningdärför intefinns attfall. Detandrai

vihellerIntepolisregisteruppgifterna.nämndatill de anserlängre än
vid dennarelevanssådanharnormaltmakesambouppgifteratt om

därförHuvudregeln börfå lämnasde börkontroll ut.form attav
kontrolle-denantecknadefinnsuppgifterendast omsomatt somvara

få lämnasbörrade ut.
kunna lämnasuppgifterkontrollformvid dennaDock bör även av

föreliggerdetmedgivet,ärutsträckning äni omstörre annarssomut
före-föreslagit i detvi harundantagsregelskål. Densynnerliga som

avsedda fall.itillämplig ävendärförbörgående nuvara
polisregis-kontrollen iendastgällerregleringenföreslagnaDen nu
detSÄPO:s naturligtvisstårövrigt. Detiutredning organochter

uppgifterandra änläggafritt ävenkontrollenbeslutat atthar omsom
motiverat.detbedömningen,grund förtillangivnade ansesomnu

påinförskaffas sätt.emellertidmåste annatuppgifterSådana

kontrolleradedenSamtycke8.5.4 m.m.av

skallpersonutredningsärskildochRegisterkontrollVårt förslag:
kontrollerade.densamtyckeuttryckligtförutsätta av

vadSÄPO-kommittén: medlikhetskall ipersonalkontrollVid som-
underrättasgällerkontrollendennärvarandeför omgäller som-

undantag.medgetthareller riksdagenregeringenintesåvidabeslutet,

förslaget.invändningarhaft någrainte motHarRemissinstansema:

denpersonalkontrollkungörelsen är19 §Enligtförslaget:förSkälen
skyldignormaltpersonalkontroll attbeslutarmyndighet omsom

denmed dettaSyftet ärkontrollen att somdenunderrätta avser.som
ansökanåterkalla sinmöjlighetskall hakontrollerad att ombliavses

ofördelaktigabefaraanledningharhan attanställning, att upp-om
personalkontrollen. Rege-vidframskulle kommahonomgifter om

krigsplace-vidunderrättelseskyldighetenfråndispensharringen gett
tjänstnågonfrågaintedetdär ärsituationerliknandeochringar om

få.ansöktharkontrollerade attden omsom
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fleraI de utländska för personalkontroll vi harsystemav som
studerat inhämtas regelmässigt skriftligt samtycke från denett som
kontrollen gäller. Det räcker alltså inte med denne underrättasatt om

kontroll skall ske. Möjligen skulle kunna gällande det iatt göras att
själva verket fråga framtvingatär samtycke. Om samtyckeettom
inte kommer vederbörande heller inte i fråga för befattningen.ges,
Men synpunkten den kontrollen befinner sig i slagsatt som avser en

Äventvångssituation gäller i lika hög grad vårt nuvarande system.
skillnaden mellan de två kanske inte så i prak-ärsystemenom stor

tiken, det från principiellär synpunkt föredra uttryckligtatt att ett
samtycke inhämtas från den kontrollen gäller. Det bör bidra tillsom

och mindregöra kontroversiellt.öppnare Vår bedömningatt systemet
därför krav på samtycke bör införasär förutsättning föratt som en
inhämta uppgifter från polisregister. Samtycke skall inhämtasatt även

för övrig personutredning.
Frågan därefter det bör finnasär motsvarande dispensmöjlig-om

Ävenheter i dag. i dessa fall framstår det otillfredsställandesom som
någon blir föremål för kontroll och uppgifter honomatt iatt om

polisregister sprids till andra han har någon kännedomutan att om
det och han har formell möjlighet själv kommente-utan att attens en

uppgifterna. Det skulle i föroch sig kunna ligga motsättning ira en
ställa krav på församtycke verksamhet den enskildeatt ett en som

har författningsenlig skyldighet delta Det förefaller dock inteatten
troligt någon skulle sitt samtycke ivägra hopp kunnaatt attge om
slippa viss militärtjänstgöring. Ett uteblivet samtycke föran-t.ex. en
leder i fallså omplacering till mindre säkerhetskänslig befattning.en
Visserligen kan krav på inhämta samtycke vid Värnplikts-ett att t.ex.
uttagningar och krigsplaceringar vâlla del praktiska problem.en
Enligt frånuppgift försvaret finns det emellertid redan i dag rutiner

det möjligt inhämtagör samtycke vid uttagningenatt värn-som av
pliktiga. En särskild fråga den ökadeär arbetsbelastning blirsom
följden den kontrollerade falli dessa skalläven underrättasattav om
vilka uppgifter skall lämnas från RPS. finnsI dag det inteutsom
någon motsvarande underrättelseskyldighet och13 19 personal-
kontrollkungörelsen. Vi emellertid samtycket har sådantatt ettanser
principiellt värde eventuella praktiska nackdelar bör få vika. Deatt
nuvarande dispensmöjligheterna bör således inte behållas.

Samtycket måste den kontroll krävs för de aktuellaanses avse som
arbetsuppgifterna. Något ytterligare samtycke för eventuellen om-
kontroll krävs därför inte.

I föregående avsnitt avsnitt 8.5.2.5 har fråganett utlämnandeom
uppgifter rörande anhöriga behandlats. Slutsatsen uppgifterav attvar

anhöriga bör kunnaäven lämnas under vissa, mycket begrän-utom
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utlämnande sådanförEftersom villkorenförutsättningar.sade av
samtycke deninte krävasbör detuppgifter så snäva,är somav

beträffanderimligtintekangäller. Detanteckningen attt.ex. anses
sidansamtycke vidkravmake ställauppgift rörande ett avuppen

uppgiftennödvändigtoundgängligenskalldetvillkoret attatt vara
sistnämnda villkoretbedömningen detgjort ärHarlämnas attut. man

den registrera-det skeruppgiften lämnasuppfyllt, bör även motom
mycket osannoliktdet för övrigtfall förefallersådanades vilja. I att

tillsitt samtyckegäller skulle lämnautredningenden att upp-som
giften lämnas ut.

påfinnas skälnågon gång kandetsakEn är attatt sammaannan
uppgiften medkommunicerakontrolleradedendet gällernärsätt som

förpersonligt samtal. Utrymmetviddenelleranhörigeden ettta upp
detbegränsade närdock änåtgärder måstesådan meraanses vara

kontrollerade.gäller den

Sammanfattning8.5.5

placering ii de fallsäkerhetsklassernaolikamellan deSkillnaderna -
följande.vårt förslagenligtblirskallsäkerhetsklass göras -

utlämnandei frågabegränsningaroch 2: Ingasäkerhetsklass 1 avom
inklusivepersonutredning,Särskildpolisregister. ettuppgifter i

obligatorisk i säker-personligen,kontrolleradeden ärsamtal med
i klass 2 endastutredning skallsådan görasmedanhetsklass l omen

makesambo får lämnasUppgifteranledning.särskildfinns utdet om
nödvändigt.oundgängligendet ärom

SÄPO-registret och PBR får lämnasUppgifter iSäkerhetsklass ut.
skäl fördet finnsi polisregister. OmkontrollutredningIngen utöver

personligen.kontrollerademed densamtaldet, skall ägaett rum

SÄPO-registretUppgifter iskydd terrorism:Registerkontroll till mot
skade-allvarliginnefattaroch brottvåldsbrottuppgifteroch somom

personutred-Ingenfår lämnasallmänfarliga brottgörelse ut.samt
ning.

det finnsvilkenenligtundantagsregel införs,särskildEn om-
utsträckningi änuppgifter får lämnas störresynnerliga skäl ut som-

fall.enskiltregeringen i varjePrövningenhar görssagts. avnu

i förstaregleringgånger påpekatsfleraföregående hardetI att en
uppgifter skall fåutsträckningvilkenfall och ivilkaihand bör ange

anförtsi avsnitt 8.3Samtidigt harpolisregister.från attlämnas ut
beslutatharåvilar denbedömningenslutligadenför omsomansvaret
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registerkontroll. Det den bakgrundenär också viktigtmot detatt
kontrollerande inte nöjer sig med de uppgifterorganet inhämtatssom
från polisregister. Som vi understrukit det också dettaär organ som

förstai hand har för den personutredning behövsansvaret vidatt som
sidan uppgifter i polisregister hämtas in. Och då någonävenav
personutredning inte särskilt föreskrivenär bör den myndighet som
begär registerkontroll sådanpröva utredning ändå bör görasom en
och vad den skall gälla. Omfattningen denna utredning fårav
bestämmas från fall till fall.

8.6 Handläggningen frågan utlämnandeav om

uppgifter från polisregisterav

8.6.1 Inrättande särskild nämndav en

SÄPO-kommitten: Avgörandet uppgifter skall lämnas frånutav om
polisregister bör föras från RPS:söver styrelse till särskilden
nämnd, Nämnden för Säkerhetspolisens register.

Remissinstanserna: Har i allmänhet godtagit förslaget eller lämnat
det erinran. En remissinstans, JK, har dockutan avstyrkt förslaget.

SÄPO-kommittén.Vår ståndpunkt: Vi har uppfattningsamma som
Vi lägger däremot inte fram något förslag.eget

Våra synpunkter: Regler prövningen frågor utläm-rörom av som
nande uppgifter i polisregister finns i 11 § personalkontrollkun-av
görelsen. Frågan huruvida uppgifter skall lämnas till den myndig-ut
het har beslutat personalkontroll enligt huvudregelnavgörssom om

styrelsen för RPS. Enligt förordningen 1989:773 med instruktionav
för Rikspolisstyrelsen består styrelsen högst åtta in-av personer
klusive rikspolischefen styrelsens ordförande.är Vid handlägg-som

SÅPO:sningen ärenden gäller områden ingår säkerhets-ävenav som
polischefen i styrelsen. Andra ledamöter i styrelsen rikspolis-än
chefen och säkerhetspolischefen regeringen. Utöver sedvan-utses av
liga verksledningsuppgifter skall styrelsen följa verksamhetennära

SÄPO,vid särskilt i fråga tillämpningen de riktlinjer förom av
denna verksamhet regeringen meddelar.som

Vid handläggningen ärenden gäller utlämnande uppgifterav som av
från polisregister för personalkontroll består styrelsen rikspolis-av
chefen, säkerhetspolischefen och övriga ledamöter lekmanna-
representanterna. Styrelsen beslutsförär ordföranden och minstom

lekmannarepresentanternatre närvarande.är För uppgiftav att en
skall få lämnas krävs alla eniga beslutet.ärut Anser lek-att om en
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rikspolischefenfårbör lämnasuppgift intemannaledamot ut,att en -
tillfråganhänskjutasäkerhetspolischefenfrånvaroi denneseller -

Dess-lärrmasändå böruppgiftenhan ut.regeringen, attanserom
lek-regeringen,tillhänskjutasalltidärendeskall om enettutom

det.begärmannarepresentant
rikspolischefen avgöraöverlämna ettfår attStyrelsen ensam

denuppgifterutlämnandegällerendast attdettaärende omavom
andraDelegationen gäller ävenför brott.har dömtskontrollerade

skall lämnasuppgifterna inteuppenbart ut.detuppgifter, är attom
tillregelmässigtfall delegerasi dessabeslutanderättRikspolischefens

SÄPO.vidbyråcheftjänstemanen
SÄPO-kommittén frågorhandläggningenföreslagit,har att omav

från styrelsenförasskallpolisregister överfrånuppgifterlämna utatt
enligtskullekommitténEnligtnämnd. systernsärskild etttill en

innebärafriståendefattasutlärrmandebeslutvilket ett enorganavom
mycketintegritetssynpunktfråni denrättssäkerhetenförstärkning av

utlämnandebeslutetpersonalkontrollendelkänsliga avomsomav
kommit-ansågskulle,ordningsådanEnpolisregisteruppgifter utgör.

tilltilltroallmänhetensökaägnad systemet.ocksåtén, attvara
uppgifter skulleutlämnandebeslutauppgiftenUtöver att avom

SÄPO-kommitténs tillsynfortlöpandeförslag utövaenligtnämnden
SÄPO:s denvakasärskiltdärvid överregisterhantering och attöver

ocksåskulleNämndenkränks.inteintegritetpersonligaenskildes
registre-rördei frågorför enskildaklagoinstansfungera somsom

SÄPO-registret. NämndenfåförslogsNämnden, namnetiringar som
tvåskulle beståregisternämnden,registerSäkerhetspolisensför av

och högstordinarie domarevarithadeeller sexvarpersoner som
lekmannarepresentation.medledamöterandra

lämnat detellergodtagit förslagethar utanremissinstanserFlertalet
påpekandeunderförslagetavstyrktemellertid attJK harerinringar.

i dessabeslutandestyrelsenordningen medgällandeden organsom
anförtharhovrättmissförhållanden. Götamedfört någraintefrågor

existe-redantillfrågor böribesluta dessabefogenheten ettatt gesatt
regelmässigtverksamheti sindomstolhelstrande somenorgan --

integritet.ochenskildasgäller rättfrågorhandlägger som
SÄPO:stillsynenfrämstregisternämnden överrörFörslaget om

inte inomligger detdirektivvåraframgårregisterhantering. Som av
SÄPO:s regis-gällerfram förslagläggauppdragetför att somramen

lämnapåheller ankommerdet intevi attDärmed att osster. anser
uppfatt-emellertidVi haruppgifter.nämndensgällerförslag som

SÄPO-kom-medi enlighetförtalarskäldet finnsningen attatt som
utlämnandefråganhandläggningenföraförslagmitténs över omav

särskilttillregisterkontrollärendenipolisregister ettuppgifter frånav
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framför allt då det gäller uppgifter inte kan delges denorgan, som
Ävenkontrollerade. det inte finns någon grund för anmärkningarom

den nuvarande handläggningen utlämnandefrågor, detmot ärav
enligt vår mening tilltalande från principiell synpunkt denattmera
från integritetssynpunkt känsliga uppgift frågan utlämnandesom om

uppgifter kan innebära, från polisengörs friståendeettav av organ.
sådanEn beslutsordning innebär också bedömningen i sådana fallatt

kommer i två frånavgöras varandra oberoende Detatt steg av organ.
SÄPOförsta ledet i handläggningen därvid bedömerär detatt om

finns registeruppgifter sådan beskaffenhetär de bör läm-attsom av
andra innebärDet särskilt efter fram-ut. steget att ettnas organ,

SÄPO,ställning från uppgiften skall lämnasprövar Vi villut.om
också peka på det på flera håll utomlands förekommer säker-att att
hetstjänsten står under tillsyn nämnd ungefär slagav en av samma

SÄPO-kommitténden har föreslagit.som som
Samtidigt vill vi understryka inrättande den förslagnaatt av

registernämnden enligt vår mening förutsätter nämnden får ävenatt
andra uppgifter enbart handläggningenän frågor utlämnandeav om

polisregisteruppgifter i registerkontrollärenden. En ordningav annan
skulle, den betydelse vi kontrollärendena har fråntrots attanser
integritetssynpunkt, inte låta sig motiveras resursmässiga skäl,av
särskilt med hänsyn till det enligt vår uppfattning inte finnsatt an-
ledning till någon kritik den nuvarande handläggningsordningen.mot
Enligt sin instruktion skall RPS styrelse följa verksamheten vidnära
SÄPO, särskilt med avseende på tillämpningen de riktlinjer förav
verksamheten regeringen meddelar. Styrelsen skall gångsom en om
året och därutöver det behövs lämnanär regeringen de synpunkter
och förslag granskningen föranleder förordningen22 § medsom

SÄPO-kommitténinstruktion för Rikspolisstyrelsen. Om den av
föreslagna registernärrmden inrättas, bör de uppgifter styrelsensom

SÄPOför närvarande har i fråga nämnden.övertas Enom av upp-
SÄPO:sdelning befattningen med verksamhet mellan RPS styrelseav

och registernämnden framstår inte lämplig. I stället bör dessasom
frågor handhas och Därmed skulle uppnåettav samma organ. man

ordning den gäller för Försvarets under-motsvararen som som
rättelsenämnd och den militära underrättelseverksamheten.

Enligt vår mening kan det också diskuteras den föreslagnaom
SÄPO-kommitténregisternämnden bör så föreslagit.storvara som

Ett lägre antal ledamöter föredra för få till ståndatt attvore en
smidig beslutsordning.

Även det enligt vår uppfattning skulle till fördel föraom attvara
för lämnaöver uppgifter från polisregister tillansvaret att ut ett

fristående har vi vid utarbetandet våra förslag utgått frånorgan, av
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särskild nämndordningen. Inrättandegällande rörden av ennu
SÄPO:s frågaställning inom Rikspolisstyrelsen. Dennafrågan om

sammanhang.ibör prövas annat
utlämnandefrågan skallbörhuvudregeln avgörasTrots attatt vara

påsärskild nämnd bör detellerRPS styrelse sättsammaenavav
fatta beslut i okontroversiellatilldelegerasi dag kunna attannansom

får rikspolischefennuvarande ordningenEnligt denärenden. ensam
utlämnande uppgiftergäller fråganärendenbesluta i om av omsom

till ochkontrollerade redan känneruppgifter dendomar somsom-
uppgiftendet uppenbartoch i ärenden därkommuniceratshar är att-

ärendekategorier böri motsvarandeBeslutsrätteninte skall lämnas ut.
dockEnligt vår mening deti fortsättningen.delegeras ärkunna även

fall säker-utlämnande i dessafrågannaturligt avgörsatt avommera
beslutanderätten kunnai dag börhetspolischefen. På sättsamma som

SÄPO byråchefsnivå.lägsttill tjänstemän hosvidaredelegeras
SÄPO-kommittén efterfrågan utlämnandeföreslagithar att om

lokala polismyndigheterna.dedelegation skulle kunna prövas av
frånendast uppgifter PBRbakgrundskallFörslaget attmotses av
polismyn-skyddsklass lokalavid kontroll i Defå lämnasskulle ut

terminaler.itill uppgifterna PBRhar åtkomstdigheterna egnagenom

i SÄPO-registret skallfrånemellertid uppgifterinnebärVårt förslag att
Med hänsynsamtliga skyddsklasser.vid kontroll ikunna lämnas ut

styrelseRPSsin helhetutlämnandefrågan ihärtill bör prövas av
registernämnden.eller

utuppgifter få lämnasVilka bör8.6.2

vilken det utlämnandeinförs enligtsärskild regelFörslag: En
polisregister kan ha relevansuppgift iskall prövaorganet om en
pålitlighet från säkerhetssyn-kontrolleradesdenprövningenför av

punkt.

SÄPO-kommittén: till vårt förslag.motsvarighetingen direktHar

omfatt-avsnitt har fråganförslaget: föregåendeför ISkälen om
Ävenbehandlats.övrig utredningregisterslagningen ochningen av

personal-får i ärendepolisregister lämnasuppgift i ettut omom en
också skall lämnasalltid avgjort dendärmed intekontroll, ut.är att

de fram-krävasskall bör dessutomuppgifterna lämnasFör attutatt
den kon-skallför bedömningden görasstår relevanta avsomsom

verifieradeoch desäkerhetssynpunktpålitlighet från ärtrollerades att
de kan lämnaspå sådant sätt ut.attett
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Även i dag sker viss prövning huruvida uppgifter finnsen av som
i polisregister har relevans i personalkontrollärendetett och därför
bör meddelas den myndighet har beslutat kontrollen. I praxissom om
gäller uppgifter bagatellbrott normalt inte lämnasatt och hellerom ut
inte andra uppgifter påföljder, viss tid har förflutit sedanom om
påföljden dömdes ut.

Det kan visserligen diskuteras det utlärrmande bör göraorganetom
någon prövning polisregisteruppgifternas relevans. Som tidigareav
har i olika sammanhang möjligheterna förär dettaantytts attorgan

bedömninggöra uppgifternas betydelse begränsade, eftersomen av
där inte alltid har tillgång till information kan pâ-man annan som

verka bedömningen i ärendet. Det heller inte någon fördelär om
skillnaden mellan fårvad antecknas i polisens register och vadsom

lämnas i personalkontrollärende alltförär Denut ettsom stor. myn-
dighet har den slutliga bedömningengöra bör kunnaatt räknasom
med alla anteckningar betydelse för bedömningenatt också kom-av

till myndighetens kännedom. börDet också påpekas demer att ut-
ländska vi har studerat i allmänhet inte ställer någrasystem upp som
helst begränsningar i fråga vilka uppgifter får lämnas frånom utsom
polisregistren, låt där i praxisäven undantag föratt görvara man
äldre uppgifter och anteckningar bagatellförseelseer.om

Samtidigt bör ha klart för sig utgångspunkten förattman om en
viss uppgift bör antecknas i polisens register inte i första hand har
varit uppgiften skall ligga till grund för registerkontroll.att Som har

SÄPO-registreti fråganämnts det främstaär kriteriet för fråganom
huruvida uppgift skall antecknas i registret den har betydelseatten

SÄPO:sför verksamhet bekämpa brott rikets säkerhet.att Attmot en
uppgift har relevans för polisiär spaningsverksamhet behöver inte
betyda den har värde i registerkontrollsammanhang.att Ensamma
uppgift har bedömts värde i spanings- och utrednings-som vara av
arbetet kan vid tidpunkt sedan förhållandena klarlagts visaen senare
sig mindre betydelsefull. Det också såär uppgift ärvara att en som

betydelse för kartlägga viss verksamhet och utreda olikaattav en
samband inte alltid har något den registreradesägaatt om personens
pålitlighet.

Vad har i och för sig självklarheterär ochsagts redansom nu nu
görs påpekats relevans- och tillförlitlighetsbedömning vidsom en
prövningen utlämnandefrågan. Denna prövning emellertidärav
värdefull också därför den innebär uppgift underkastasatt att en en
prövning i flera led och olika instanser. Svårigheterna för detav
utlärrmande bedömninggöra uppgiftensatt betydelseorganet en av
bör mindre vid genomförande förslaget underlagetettvara attav om
för bedömningen åtminstone vid kontroll för känsliga befatt-mera
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från arbets-med uppgifterutsträckning kompletterasningar i ökad
värderelevansprövning sådantdenna ärgivaren. Vi attatt avanser

direkt i lagtexten.till uttryckden bör komma
förseelser ochbagatellartadeuppgiftertidigare börLiksom om

måsteSjälvfallet detnormalt inte lämnasbrottuppgifteräldre ut.om
riktighet.uppgiftenstillräcklig dokumentationföreliggaockså om

Även skalluppgift skall lämnasfalli andraprövningen utom enav
låter sig knappastomdöme. Deturskillning och göramed attgöras

i kon-skall lämnasuppgiftervilkadetaljerat reglera ut ettsommera
alltför mycketvarieraomständigheternakandettaärende. Förkret

emellertid gällabörför utlämnandevillkorfall. Somfrån fall till att
kontrolle-bedömningen denförbetydelsehauppgifterna kan antas av

såsäkerhetssynpunkt. Vi ävenfrånpålitlighetrades att enanser
viktenunderstrykaägnadbestämmelsehållen ärallmänt att av

värde.därför kanoch denrelevansprövningen att vara av
SÄPO-kommittén uppgifter politiskadenoterade mångaatt omav

SÄPO-registret lågförhållandenrördeifannsaktiviter somsom
Enligt kommit-252f.1990:51i tiden SOUlångt tillbakarelativt s.
politiska hem-uppgiftmåsteuppfattningténs t.ex. personsom enen

inteosäker, förmycket sägai tidenår tillbakaåtta-tiovist attvara en
bedömadet gälleromständighetbetydelselös, när att personsen

vibedömningsäkerhetssynpunkt. Detfrån ärtillförlitlighet somen
SÄPO harår tillbakasedan någraframhållasbör dockDetdelar. att

SÄPO-kommitténs för-synpunktergallringsreglerinfört sådana att
utlämnandefråganändå pekaVi villaktualitet.ilorat att avom

med särskildalltid bör bedömasavsedda slagetdetuppgifteräldre av
försiktighet.

användningotillbörligGarantier8.6.3 mot av

uppgifterna

haruppgifterenligt vilkenregel införsuttryckligFörslag: En som
för andrainte får användasregisterkontrollärendeilämnats ut ett

registerkontrollen.föranlettdetändamål än som

SÄPO-kommittén: förslag.till vårtmotsvarighetinte någonHar

polisregister ochiuppgifter finnsför förslaget: DeSkälen somsom
registerkontrollärende kanilämnaskommakan ut ettatt vara av

uppgifterna. Enligtförråder sekretessNormaltkänsligmycket natur.
i verksamhetgäller sekretesssekretesslagenkap. 17 §7 som avser

uppgifter harpolisregister för debl.a.ellerförande uttag somurav
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antecknats i sådant register. Sekretessen enligt den aktuellaett be-
stämmelsen gäller också i förhållande till den registrerade själv. När
det gäller den enskildes insynsrätt kan dock enrinras bestämmel-om

i 13 § personalkontrollkungörelsen enligt vilken den skallsen som
kontrolleras bör få tillfälle sig innan RPS lämnar uppgifteratt yttra ut

honom innebörden denna regel behandlas i avsnitt. Inästaom av
fråga sekretess för uppgifter kommit fram vid personutred-om som
ning i personalkontrollärende gäller 9 kap. 17 §ett sekretesslagen.
Enligt denna bestämmelse gäller sekretess bl.a. i angelägenhet som

sådan personalkontroll enligt särskilda bestämmelser skeravser som
i fråga tjänster betydelse för rikets säkerhet. Sekretessen enligtom av
denna bestämmelse gäller för uppgift den enskildes personligaom
eller ekonomiska förhållanden, det kan den enskildeantas attom
eller någon honom närstående lider skada eller uppgiftenmen om
röjs. Bestämmelsen tillämplig på uppgifter såvälär hos RPS hossom
den myndighet har beslutat kontrollen. Regleringen innebärsom om
således skydd uppgifter den kontrollerade ellerett mot att om om
någon honom närstående har lämnats i personalkontroll-ut ettsom
ärende blir allmänt tillgängliga. Samtidigt innebär den inte något
hinder den kontrollerade får del uppgifter intemot att ärav som
sekretesskyddade något skäl.annatav

Även det sörjt för sekretessär gäller för uppgifterna, detatt ärom
viktigt den krets hos den kontrollerande myndigheten får delatt som

uppgifterna begränsas så långt det möjligt. Enligtär nuvarandeav
ÖBföreskrifter utfärdade och RPS får uppgifterav som en myn-- -

dighet har erhållit i personalkontrollärende delges endast denett
personal enligt myndighetens särskilda föreskrifter skall görasom
bedömning från säkerhetssynpunkt eller fatta beslut i det anställnings-

SÄK,ärende har föranlett kontrollen FA punkt 87. Av hänsynsom
till den enskildes integritet det viktigt betonaär uppgifteratt att som
har lämnats i registerkontrollärende inte delges andra demut ett än

behöver dem för kunna fatta beslut i det ärende harattsom som
föranlett kontrollen. Någon särskild regel detta torde inte behövasom
i lagen. restriktivitetAtt i fråga spridandet uppgifterna skallom av
iakttas följer redan bestämmelserna sekretess för uppgifter iav om

kontrollärende. denI mån sekretess gäller för uppgifterna enligt 9ett
kap. 17 § sekretesslagen vilket torde det normala i frågavara om-
uppgifter kommit fram vid särskild personutredning gällersom en -

uppgifterna inte skall röjas för andra sådana haratt än personer som
behov få tillgång till dem för sin tjänsteutövning.ett attav

En särskild fråga vilka garantier det finnsär uppgifternamot att
används för det ärende för vilket uppgifterna lämnadesutom ramen

Enligt nuvarande RPS i sambandupprättar med utläm-ut. system
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Promemorianuppgifterna.aktuellapromemoria med denandet en
myndigheten. Sedanpersonalkontrollerandetill denöverlämnas

återställaspromemorianskallbeslut i ärendetfattatmyndigheten har
personalkontrollkungörelsen.§till styrelsen 23

stöd i lag eller1990:782 krävsarkivlagen§§Enligt 12 och 15
landsting förkommunfullmäktige ochregeringenbeslut attresp.av

avhända sig allmännamyndighet skallkommunalstatlig elleren
överlämnandegallring ellerhandlingar på änsättannat avgenom

myndigheter kanstatligaarkivmyndighet. Förtillhandlingarna enen
myndighetellerregeringenföreskrift meddelassådan även somav

intehandlingar gällerbevaraSkyldighetenregeringen bestämmer. att
förvara käns-Möjlighetenlån.fåttharhandlingar attsommansom

meningenligt vårRPS börkontrollärende hoshandlingar iliga ett
stället börmodifieras. Ibör dockregelnnuvarandebehållas. Den

den myndighettillbaka,lämnashandlingarna skallföreskrivas att om
det.dem begärhar lämnat utsom

handlingarhemligaskallsekretesslagen§Enligt 15 kap. 1 som
registrerasmyndighettillinhos eller kommer utanupprättas en

registerkon-handlingar imyndighetdröjsmål. En ettemottarsom
hand-dessa,diarieföraskyldigsåledestrollärende oavsettär att om

till RPS.återställasskalldekänsligsådanlingarna är attnaturav
i kontroll-polisregisterfrånuppgifter har lämnats ettDe utsom

ändamål förför något änanvändassjälvfallet inteärende bör annat
ochunderlagetbörVisserligenärendet.i det aktuellaprövningen

Menmyndigheten.hosbeslut dokumenterasför myndighetensskälen
kontrolleradestillförs denuppgifternaförekommabör inte fådet att

kontrolle-följa med dende det kommerpersonakt så sättet attatt
skall åter-från RPShandlingar har lärrmatsrade. Regeln utatt som

medkompletterasbör därförstyrelsen begär detställas dit enom
någotanvändas förfårföreskrift uppgifterna inteuttrycklig annatatt

kontrollen.har föranlettändamål detän som

till insynkontrollerades8.7 Den rätt

uppgifterfå delRätt8.7.1 att av

regelpersonalkontrollkungörelsen finns§Bakgnmd: I 13 omen
i dennaförsta stycketkontrollerade. Imed denkommunicering

få tillfälleskallkontrolleradeföreskrivs denbestämmelse att yttraatt
personalkontrollärende.iuppgiftRPS lämnarsig innan ettut en
uppgiften gällerdenfall därgäller för sådanaUndantag genomsom

sekre-någotkännedom ärfåuppgiften skulledel somta omatt av



SOU 1994: 149 Registerkontroll 207

tessbelagt enligt andra bestämmelser i sekretesslagen 7 kap.än 17 §
polisregistersekretess.

Bestämmelsen kommunikation innebär den sekretessom att som
enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen gäller för uppgifter i polisregister
inte kan åberopas i personalkontrollärendeett den kon-mot som
trollen Den kontrollerade har därför fårätt delavser. att ta av upp-
gifter domar finnns i PBR. Däremot föreligger inteom m.m. som
motsvarande SÄPO-delrätt uppgifter lämnasatt ta frånav utsom
registret, eftersom för dessa i utsträckning gäller sekretessstor enligt
andra bestämmelser kap.7än 17 § sekretesslagen, s.k. för-t.ex.
undersökningssekretess enligt 5 kap. 1 § eller försvarssekretess enligt
2 kap 2 Enligt den förstnämnda bestämmelsen gäller sekretess
bl.a. för förundersökning i brottmål eller i angelägenhet i övrigt som

användning tvångsmedel i brottmål polismyndighetsavser av samt
verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga och beivraatt brott, om
det kan syftet med beslutade ellerantas förutseddaatt åtgärder mot-
verkas eller den framtida verksamheten skadas uppgiften röjs.om
Bestämmelserna i 2 kap. 2 § sekretesslagen innebär sekretessatt
gäller för uppgifter totalförsvaret,rör det kan detsom antas attom
skadar landets försvar eller på vållar fara försätt riketsannat säker-
het uppgifterna röjs.om

Kommunikationsregeln har varit de kritiserade inslagenett mestav
i personkontrollkungörelsen. Anledningen till detta har främst varit

regeln intryckatt öppenhet i handläggningen, vilket integer av en
har det riktiga förhållandet.svarat mot I praktiken har den inneburit

den kontrollerade fått delatt uppgifter domar,ta dvs. uppgif-av om
denne redan känner till.ter Däremot har den kontrolleradesom som

regel inte fått del de ofta långt kontroversiellata uppgifternaav mera
SÄPO-registret.i Anteckningarna där kan gälla kontakter medt.ex.

kan misstänkas för främmandepersoner under-som agentervara
rättelsetjänster eller med extremistorganisationer. På grund sekre-av

har det heller inte funnitstessen möjlighet försvara sigatt mot upp-
gifterna och reda eventuella personförväxlingarut eller andra fel-
aktigheter i materialet.

Sekretessen enligt de beskrivna reglerna består sedanävennu
uppgifterna har lämnats från RPS till den myndighetut harsom
beslutat personalkontrollen. Också i eventuell domstolsprocessom en

uppsägning kan det inträffat.ex. uppgifterna förblirom hemliga.att
Visserligen hindrar sekretessen inte den iär mål ellerpart ettsom
ärende hos domstol enligt rättegångsbalken fåatt del allata av om-
ständigheter läggs till grund för avgörandet 14 kap. 5 § sekre-som

SÄPO-kommitténtesslagen. Som anfördes har det emellertid häntav
arbetsgivaren sekretesskäl haratt avstått från i domstolsproces-av att



1994: 149SOURegisterkontroll208

personalkontrollenvidkommit framuppgifterdeåberopa somsen
186f..1990:51SOUrättsfall,redovisningkommitténsse s.av

mindre till-SÄPO-kommittén ordningendittillsvarandefann den
kontrollera-denökarättsäkerhetssynpunkt. Förfrån attfredsställande

möj-regelkommitténföresloginsyntillmöjligheter gavdes somen
och intres-sekretessintressetmellanavvägningfriaretilllighet aven

fåskulleavsåguppgiftendeninnebarRegelninsyn. att somset av
till honomförhållandeigälldesekretesssig äventillfälle att yttra om

17 §kap.7sekretesslageni änbestämmelsenågonenligt annan
skäligensigfåkontrollerades intresseden yttraattsekretesslagen, om

skullesekretessenintresseframför detföreträdehaborde som
ellerförundersökningssekretessomfattadesuppgiftskydda. Att aven

någotfortsättningen inteisåledesskulleförsvarssekretess vara
uppgiften.delfickkontrolleradeden tahinderabsolut avattmot

insyns-mellanavvägningställetskulle i avgörasSaken engenom
sekretessintresset.ochintresset

lämnade detellerförslagettillstyrkte utanremissinstanserFlertalet
erinran.

SÄPO-kommittén in-innehålletföreslagnamed detregelEn av
personal-i 13 §styckeandra1993oktoberden l ettfördes som

kontrollkungörelsen.

såöverväganden: kontrollsystemetbörUtgångspunkten attvara
detmyndigheterna ärinsyn. Förförsig öppetlåter ärdet göralångt
ochså korrektblirsäkerhetsbedömningenförunderlagetviktigt att

den kon-måletuppnå det är attmöjligt. En vägfullständigt attsom
haruppgifterdeförklaraochbemötatillfällefår somtrollerade att
blipåberättigat kravockså attharDennehonom. ettinsamlats om

riskerarinteså han attvälgrundatsakligt sättpå attbedömd ett
besluts-myndighetensibristergrundpåanställningmiste avom en

kon-denkanuppgifternasig överGenom rättenunderlag. att yttra
och förklaramaterial och bemötaofullständigtkompletteratrollerade

förlämplighethansfelaktig bildhanuppgifter avger enansersom
SÄPO-kommerTill dettakontrollenverksamhet somden avser.som

miss-föderhemlighetsmakerionödigtpåpekatharkommittén ettatt
förfaran-otillbörligaoch andraåsiktsregistreringotillåtentankar om

sida.myndigheternasfrånden
fåintresseenskildesdenundvikas attinteemellertidkan att avDet

bevaraför intressettillbakaståmåste attiblandmaterialetiinsyn
röjeruppgiftergälleruppgifterna. Detför t.ex. somsekretessen

SÄPO:s verksamhetSÄPO:s inriktningendeneller närmarekällor av
utredningar. Det ärochspaningarpågåendearbetsmetoder,och

medförmisstänkt samröreden ärsjälvklarhet attnärmast somen
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främmande underrättelseagenter eller med terrroristorganisationen
inte skall ha delrätt de uppgifter finns detta.att ta av som om
Intresset sekretess måste i fall detta slag företräde. Detav av ges
finns uppenbar risk för landets säkerhet skadas påattannars en ett

inte densätt enskildesuppvägs intresse få delsom attav taav av
uppgifterna.

Samtidigt det viktigt framhållaär det relativt endastatt iatt ärsett
mycket litet antal kontrollärenden fråganett utlämnandesom om av

SÄPO-registretuppgifter i huvud kommeröver taget upp.
Inte heller i något de utländska för personalkontrollsysternav som

vi har studerat finns det någon absolut för den kontrolleraderätt att
del material har samlats in. Kan insynsrättta skadaav som antasen

pågående utredningsarbete eller medföra risk för Säkerhetstjäns-att
källor röjs, får denna rättighet vika. Detta förhållandetens har för

svensk del också godtagits Europadomstolen till skydd för deav
SÄPO-kom-mänskliga rättigheterna bl.a. i det s.k. Leanderfallet; se

mitténs redovisning härav, SOU 1990:51 19lf..s.
Även begränsningar i den kontrollerades till insynrätt ound-ärom

vikliga, bör med hänsyn till vad tidigare har anförts begräns-som
ningarna så lite ingripande möjligt. Det nödvändigtärvara attsom

möjligheter till granskning och kontroll också i degarantera situatio-
då sekretessen måste gälla i förhållande till den kontrollerade.ner

SÄPO-kommitténDen föreslagna avvägningsregeln ärav numera
införd i personalkontrollkungörelsen. Regeln föreskriver att en av-
vägning skall mellan det allmännasgöras intresse hållaattav en
uppgift hemlig och den enskildes till insyn i det fallrätt sekre-även

i och för sig gäller för uppgiften. Regeln hartess detta skrivsnär
varit i kraft i endast år och det för tidigtär ännu dra någraett att
bestämda slutsatser vilken effekt den har haft i den praktiskaom
tillämpningen. Vi vill emellertid understryka behovet det skerattav

reell och intresseavvägning i varje enskilt fall där frågaen noggrann
uppkommer hemlighålla uppgifter för den kontrollerade. Somattom
vi det bör nackdelarna med underrättelse till den kontrolleradeser en
klart dennes insynsintresseväga över för kommunikation medatt en
honom skall kunna underlåtas.

Även vid sådan bedömning kommer till slutsatsenom man en att
uppgifterna inte vidare kan delges den kontrollerade bör därnästutan
kunna det finnsövervägas någon möjlighet med denom attannan

SÄPO-kontrollerade vad finns antecknat honom.ta upp som om
kommittén har därvid pekat på den möjlighet till detta erbjudersom
sig det personsamtal enligt vad förordats i det före-genom som som
gående bör obligatoriskt inslag vid personalkontroll i denettvara
högsta säkerhetssklassen. Vid sådana samtal bör det ibland vara
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kontrolleradedensådantpåuppgifterna sättberöramöjligt attettatt
demkommenterainnehåll och kanderasuppfattning utanfår omen

SÄPO-kommitténstillansluterViåsidosatt.blirsekretessenatt oss
Även nämnden i Wennerström-parlamentariskadenuppfattning.

1968:4 76.SOUsynpunkterliknandeframfördeaffären s.
i säkerhetsklassendastobligatorisktvisserligenpersonsamtalEtt är

någotdock inte finnasböranfört bör dethartidigareviSom
den kon-säkerhetsklasserkontroll i lägrevidhinder ävenatt gemot

innehålletdärsamtal förpersonligttilltillfälletrollerade taattett upp
bör finnas.regel dettahonom. Enmedregisteruppgifternai om

med denkommunikationgällerdetPå närsätt omsomsamma
lämpliga i beröradetfråganbörunderlåtasskall attkontrollerade om

densamtal medpersonligtuppgifterna vidsekretessbelagdade ett
vårEnligtprövning.föremål förblikontrollerade upp-noggrannen
för RPSför styrelsenuppgiftuttryckligendetfattning bör vara en

avståskallbeslutaregisternämndenföreslagnaeller den att manom
anord-i stället börsamtalpersonligtkommunikation ochfrån ettom

kommunikations-markerasregleringenföreslagnadenGenomnas.
antalNågotfördel. störrevivilketbetydelse,frågans vara enanser

olägenhetenvarförfrågainte attdetärenden är sagt avom,som
intetillfällevidföredraseventuellt behöver änärenden ettvissa mer

betungande.särskiltblitorde
kommunika-hindrarnaturligtvis inteförslagetvill påpeka attVi att

SÄPOinomtjänstemännenstadiumförberedandesker påtion ett om
underlåtaslutligtbeslutendastske. Det attdet kan är attettattanser

fattasskallkontrollerademed denuppgifternakommunicera avsom
styrelsen.

tillmöjligheternaökaytterligaregårdetVi har övervägt attom
kontrolleradedenalternativenskilde. Ett ärinsyn för den att ge

materialetkommuniceraintebeslutunderställamöjlighet attettatt
fram-slagetdetSynpunkterdomstol.prövningmed honom avav

SÄPO-kommitténs underförslag ochyttrande tillsärskiltifördes ett
fördelar.domstolsprövning kan haEnremissbehandlingen detta.av

upplevssäkerhetstjänstenpolisiäradenriskerainteFör att som enatt
viktigt medsamhälledemokratisktfördeti kan ett enstaten varastat

skulleunderställningärenden därdomstol. Antaletprövning enenav
någrabli så litet störreför sig kommatorde i ochbli aktuell attatt

hadedomstolar prövaför deskulle uppkommainte attolägenhet som
redanfinns fall därdetemellertidproblemfrågan. Ett är att en upp-

intekontrollerade handenuppgifterdet finnslysning somatt omom
spanings-pågåendeförsvåraallvarligtkunnaskullekännedomhar om

värdebegränsatförmodligenskulleutredningsarbete. Detoch vara av
domstollåtavetskap avgöradenneskontrolleradeför den att utan en
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kommunikation skall ske eller inte. Eftersom den kontrolleradeom
inte får tillfälle framföra sina synpunkter,att dessutomär utrymmet
för domstolen bedömninggöraatt tämligen begränsat. Tillen egen
sist torde domstolen många gånger ändå få falla tillbaka på den be-
dömning har gjorts den instans besitter den säkerhets-som av som
mässiga expertkompetensen.

Det visserligen såär ordning med domstolsprövningatt en av nu
skisserat slag gäller i ärenden hemlig teleavlyssning och hemligom
teleövervakning 27 kap. 21 § rättegångsbalken. Ett underställnings-
förfarande i registerkontrollärendena skulle emellertid innebära att
domstolen skulle beslutöverpröva fattat därett såvälettav organ
säkerhetsmässiga intressen lekmannasynpunkter varit företrädda.som
En ordning innebär frågan utlämnande handläggsattsom om av en

SÄPO-kommitténnämnd utanför polissektorn med den föreslagna,av
domstolsliknande sammansättningen, skulle enligt vår mening i än
högre grad innebära särskilda garantier för den enskildesatt rätts-
säkerhet blir tillgodosedd. Mot den bakgrunden kan domstolspröv-en
ning knappast innebära några nämnvärda fördelar från denanses
enskildes synpunkt. Vi lägger därför inte fram något förslag om
detta. Med hänsyn till vad har vikten prövningsagtssom om av en

fristående vi samtidigtett registernämnd detav attorgan anser en av
SÄPO-kommitténslag förordat föredraär framför densom att nu-

varande ordningen.
Ytterligare möjlighet har berörts i tidigare utrednings-en som

sammanhang låtaär god bevaka den kontrolleradesatt irätten man
det fall då det finns uppgifter den de inte kan delges denarten attav
kontrollerade. Ett sådant skulle docksystem byrå-ägnat attvara
kratisera förfarandet samtidigtavsevärt det tveksamtär det isom om
realiteten skulle tillgodose den enskildes intresse.

Sammanfattningsvis har vi kommit till slutsatsen det inte äratt
möjligt ytterligare öka den enskildes insynsrättatt vadutöver som
följer den gällande kommunikationsregeln i 13 § personal-av nu
kontrollkungörelsen. Detta förutsätter dock avvägningen medatt görs
vederbörlig noggrannhet och Vi vill också påpeka detomsorg. att
svenska det gällernär den kontrolleradessystemet insynsmöjligheter
såvitt vi kunnat bedöma måste stå sig väl vid internationellanses en

SÄPO-kommitténjämförelse. Som har anfört de utländskaär regler-
utformade efter i huvudsak riktlinjer de svenska.na samma som

I detta sammanhang vill vi fråga kanta ha be-upp en annan som
tydelse för möjligheterna för RPS underrätta den kontrolleradeatt om
de uppgifter finns honom. Ett skäl för avstå från delgiv-som om att
ning med den kontrollerade har underrättelse iansetts attvara en
vissa fall skulle kunna avslöja innehållet i de kvalificerat hemliga
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medlem-registreringförutfärdatharregeringenanvisningar avsom
SÄPO-har berörtsSomextremistorganisationer.politiskai avmar

dessadet diskuteras256f. kan1990:51SOUkommittén oms.
SÄPO fårtill fallfrån fallAlternativet ärbehövs.föreskrifter att

hantillmed hänsynregistrerasnågon bör atthuruvida genompröva
hanvisatharpåtagligt sättnågot attellerbeteendebrottsligt annat
denoenighetnågonrådaintetorde attDetsäkerhetsrisk. omär en
fårsyftenpolitiskasinauppnåvåld förtillgripaberedd attär attsom

uppfattningenligt vårkontroll. Detför ärföremålblisig ifinna att
i 13 §finnsslagdetkommunikationsregelsannolikt nusomavatt en

eftertillämpasskulle kommapersonalkontrollkungörelsen att en
upphävdes.föreskrifternahemligadebedömningfriarenågot om

eller intebehållasskallföreskrifternahemligahuruvida deFrågan
uppdrag.vårtutanfördockfaller

lämnasuppgiftermedavslutas utRPShoshandläggningen attOm
synpunkterdebörskett,harkommunikationpolisregisterfrån när

dokumente-materialetangåendeframförtkontrollerade hardensom
register-beslutatharmyndighetdentillöverlämnasoch omsomras

kompletterandeinhämtakunnamyndighetenbörVid behovkontroll.
samtal.personligtvidkontrollerade,från den ettsynpunkter t.ex.
delgesinte kandetdenmaterialet attartendäremotOm avanses vara

avvägningsregeln,dentillämpningmedkontrolleradeden nyaavens
praktikenimyndighetenregisterkontrollerandeden anses varamåste

kontrollerade dedelge denfår inteochbedömningdennabunden av
registerkontrollärendet.iframkommitharuppgifter som

denuppgifterfrågagälla iskallreglerMotsvarande avsersomom
lämnasfårdenneuppgifterfallmakesambo i dekontrollerades om

ut.
domstolinförsekretessfråganberörasskall kortAvslutningsvis om

hind-Sekretesskontrollärende.ihar lämnatsuppgifterför ettutsom
delfåhardomstolsprocess rätt tai attdeninte är partatt ensomrar

måletiavgörandetförgrundtillläggsomständigheteralla somav
detharTidigaresekretesslagen.stycketandra§ somkap. 514

iavstått frånarbetsgivaren atthäntföregåendedetframgått attav
vidarbetstagarenkommit framvadåberoparättegången omsom

förgälltsekretesstillhänvisningmedpersonalkontrollen att upp-
sekretessbelagdasigoch föri ärUppgiftergifterna. sommensom

medregelföljdtillkontrolleradedenmedkommuniceratshar enav
dockpersonalkontrollkungörelsen bör13 §innehållmotsvarande som

beslutadomstolen kanvarviddomstolen,införåberopas ävenkunna
§kap. l5 rätte-stängda dörrarinomhållasskallförhandlingenatt

och 4kap. 312skall beståsekretessengångsbalken attsamt
företrädermyndighetdenbörtveksamhetVidsekretesslagen. som
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SÄPOarbetsgivaren i målet kunna samråda med hur det sekre-om
tessbelagda materialet skall kunna läggas fram inför domstolen utan

uppgifter allt måste hållas hemliga blir röjda. Påpekasatt trotssom
bör till sist regeringen med stöd kap.14 8 § sekretesslagen kanatt av
medge undantag från sekretessen det påkallatnär är synnerligaav
skäl.

8.7.2 Möjligheter till överklagande den slutligaav
bedömningen, m.m.

Vår ståndpunkt: Vi lägger inte fram några förslag till ändringar i
det nuvarande systemet.

SÄPO-kommittén: intagitHar ståndpunkt.samma

Remissinstansema: Har i allmänhet godtagit kommitténs ståndpunkt.
Landsorganisationen i Sverige LO, Tjänstemännens central-
organisation TCO och Centralorganisationen SACOSR har de-

med hänvisning till den konvention angående diskriminering isenare
fråga anställning och yrkesutövning nr lll antagits ILOom som av
The International Labour Organization anfört åtgärderatt som-
vidtas arbetstagare, avskedande eller uppsägning, måstemot t.ex.en
kunna bli föremål för omprövning oberoende Mot-ettav organ.
svarande synpunkter har anförts den svenska ILO-kommittén.av

Våra synpmlkter: I det föregående avsnittet har vi behandlat frågan
öka den kontrollerades möjligheter till insyn och lämplighetenattom
införa möjlighet till överprövning beslut inteatt låtaav ett attav

honom del alla uppgifter i ärendet. Därnäst uppkommer fråganta av
det bör införas möjlighet överklaga beslutattom etten attom

uppgifter från polisens register skall länmas till den personal-ut
kontrollerande myndigheten. Det nuvarande bygger emeller-systemet
tid på uppfattningen det den kontrollerandeär myndighetenatt -
enligt huvudregeln myndighet där den kontrollerade ärsamma som
anställd eller skall anställas hur den slutligaavgör bedöm-som-
ningen skall utfalla. Utlämnandet polisregisteruppgifter utgörav
endast led i det beredningsförfarande föregår beslutet iett som

Ävenanställningsfrågan. frågan utlämnande skall föregåsom om av
prövning uppgifternas relevans i ärendet, det normalt endastären av

den kontrollerande myndigheten har tillgång till alla faktasom av
betydelse i ärendet. Till detta kommer den kontrollerade skälatt av

vi redan har berört inte alltid kan få det finns uppgifterveta attsom
honom kan komma lämnas Mot den bakgrundenatt ut.om som anser

SÄPO-kommitténvi i likhet med det inte lämpligt införaäratt att- -
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uppgifter ibeslut lärrmaöverklagasärskild ordningi att uträtt ettatt
registerkontrollärende.ett

specialbestämmelserpersonalkontrollkungörelsen finns någraI om
fall resultatetöverläggningsskyldighet för detochanmälnings av-

fårviss befattninginneharblirkontrollen att ansesenperson somen
gäller sed-§§. övrigtbefattning och 21 I21för dennaolämplig a

arbetsrättsliga regler.vanliga
utgångspunktenarbetsgivareprivathos äranställningVid atten

anställningvill. Vidhananställaprincip fritt kaniarbetsgivaren vem
skyl-myndigheternadäremotområdet gäller ärstatligadetinom att

såsom förtjänstsakliga grunder,vidavseende endastfästadig att att
i4 § denregeringsformen9 §kap.skicklighet lloch samt nya

kommunalaFör1994:260, LOA.anställning,offentliglagen om
ibegränsningarVissamotsvarande regler.integälleranställningar

i kap. 9 §kravet 1dock följatordeanställningsrättenfriaden av
uppgifterfullgörandramyndigheter ochregeringsformen att som
opartisk-saklighet ochskall iakttaförvaltningenoffentligainom den

verksamhet.sinhet i
anställningfrån sinomedelbart skiljaskanarbetstagareEn genom

arbets-åliggandensinaåsidosattharhanavskedande, motgrovtom
LAS. Enanställningsskydd,1976:580lagen18 §givaren om

uppsägningefteranställningskiljas från sinocksåkanarbetstagare en
sakligtsida skallarbetsgivarensuppsägning frånEn§ LAS.7 vara
arbets-avskedandeuppsägning och ärSkillnaden mellangrundad. att

Reglernauppsägningstid.visstilluppsägning harvid rätttagaren en
ikraftträdandetefteruppsägningavskedande och är avnumeraom -

fullmaktsanställning1994:261och lagenLOAden gemen-omnya -
särreglerför vissaundantagmedarbetsmarknadenför helasamma

andra arbets-tillockså omplaceraskanarbetstagareEnför domare.
prin-ioreglerad och detomplaceringFrågan äruppgifter. ansesom

så deomplacering längebeslutafrittarbetsgivarencip stå att nyaom
anställning.för arbetstagarensinomliggerarbetsuppgifterna ramen

och harpersonligenpå arbetstagarenberoromplaceringEn somsom
praktikenden i ärför arbetstagarenverkningaringripande attså att

ochsakliga grunderdock krävauppsägningmedjämställa ansesen
domstolsföremål föruppsägning blipåkan sätt ensamma som

prövning.
utrikes-polisväsendet,vidför arbetstagareregel gällersärskildEn

Fortifikationsverket, FörsvaretsFörsvarsmakten,förvaltningen,
Militärhögskolan och FörsvaretsVärnpliktsverket,materielverk,

frånskiljasverkanomedelbarfår meddärArbetstagareradioanstalt.
till landetsmed hänsynnödvändigtarbetsuppgifter, detsina ärom

Bestämmel-fullmaktsanställning.lagenoch 9 §LOAbästa 31 § om
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institutet försättande i disponibilitet, iersatt förstaärsen, som
hand avsedd skydda områden särskilt betydelsefullaär frånatt som
säkerhetssynpunkt opålitliga eller olämpliga befattnings-mot annars
havare.

Pålitligheten från säkerhetssynpunkt sådan sakligär grunden som
myndighet skyldig beakta vid tillsättningär tjänstatt ären av en som

hänförd till säkerhetsklass. På motsvarande torde befogadesätt in-
vändningar arbetstagares pålitlighet kunnamot bedömaen attvara

giltig grund för skilja arbetstagaren från säkerhetsklassadattsom en
befattning eller för flytta honom till mindre känsliga arbetsuppgif-att
ter.

fråganVad bestämt gällernärmare möjligheternaär hosatt en
domstol eller något få till stånd omprövningannat organ en av
arbetsgivarens beslut i anställningsfrågan, grundat på vad kom-som
mit fram i registerkontrollen. På det statliga området kan beslut iett

tillsättningsärende i regel överklagas till överordnadett myndighet
och i vissa fall till regeringen. När detäven gäller det område där
anställningsrätten fri det svårt vilkaär är skäl det finns föratt attse
undanta registerkontrollärendena. Har arbetsgivaren kommit till
slutsatsen den kontrollerade inte lämplig från säkerhetssyns-äratt
punkt, kan det inte rimligt arbetsgivaren skulleattanses tvungenvara

ändå anställa den kontrollerade, detatt överprövande organetom
skulle bedönming.göra Det skulle visserligen kunna hävdasen annan

registerkontrollårendena intar särställning.att Innan någon kon-en
troll får ske skall arbetsgivaren i princip ha beslutat sig för en av
de sökande. Denne har således från andra synpunkter register-än
kontrollen arbetsgivaren lämpad för anställningen. I olikhetansettsav

vad gäller skulle konsekvensenmot överprövning isom annars av en
realiteten ändå kunna bli arbetsgivaren blir godtaatt tvungen att en

han inte sig kunna lita på.person som anser
När det gäller frågan skilja arbetstagare från anställ-attom en en

ning han redan innehar, kan beslutet på talan arbetstagarensom av
bli föremål för prövning domstol och det svårtär detattav attse
skulle finnas möjligheter ytterligare öka den kontrollerades rättig-att
heter.

Läget skulle annorlunda lade bedömningenövervara om man av
den kontrollerades pålitlighet från säkerhetssynpunkt till från deten
registerkontrollerande fristående instans. I sådan situationorganet en
skulle möjligheten till särskild överprövning pålitlighetsfråganen av
ha rimlig funktion fylla. Det gällande bygger emeller-att systemeten
tid på det den kontrollerandeär myndighetenatt skall görasom
bedömningen och det ordning vi villär behålla skälen som av som
tidigare har berörts.
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kontrolle-alltid dendock intedetnuvarande ärEnligt det systemet
pålitlighetarbetstagarensbedömningenarbetsgivarerades gör avsom

upphandling detmedsamband ärsäkerhetssynpunkt. Ifrån en annan
inte ochgodtas ellerkontrollerade kandenbeslutarinstans omsom

sig Liknandefinnaarbetsgivarekontrolleradesfår denbeslutetdet
frågandetenskilddå äri situationergällerförhållanden utan atten

för total-betydelseharverksamhetutförupphandling somom
principiella skälviberörttidigare harvi attSomförsvaret. avanser

bör kommadet intemyndighetsuppgift ochregisterkontroll är atten
ocksåbörnågon Detfunktion tilldennaöverlämnafrågai annan.att

tillmöjlighetarbetstagarenfall hari dessaunderstrykas ävenatt
kontrollärendeiutfalletpå grundhandomstolsprövning, ettavom

anställning.från sinskildblir
tillmöjligheternanuvarande över-ligger debedömningvårEnligt

viutländskalinje med dehänseenden iaktuella systemprövning i nu
möjlighet tillvisserligen över-föreliggerfallnågrastuderat. Ihar en

kontrol-denbedömningarbetsgivarensdomstoliprövning av omav
uppgifter vi fåttEnligt depålitlighetssynpunkt.frångodtaskanlerade

påinriktadhuvudsakligendomstolsprövningendocktorde envara
egentligNågontill.formellt riktigtgåttförfarandetprövning omav

frågaallmänhet inteitorde detsakprövning om.vara
ILO-konventionenbetydelsenberörthåll harfackligtFrån avman

yrkesutövning,anställning ochi frågadiskriminering somomom
Konventionen bygger1962:70.1962 jfrårratificeratSverige prop.

mänskliga rättig-kränkning dediskriminering utgörpå att aven
varjekonventionenartikel ii 1diskrimineringMedheterna. avses

likställdhettill följdharföreträdeuteslutning elleråtskillnad, attsom
beskärs,elleromintetgörsyrkesutövningelleranställningi fråga om

på förgrundasföreträdetelleruteslutningenåtskillnaden,inteom
Enligt artikel 4kvalifikationer.personligaerforderligaanställningen

denriktade äråtgärderdiskriminering inteskall mot somansessom
skad-säkerhetlandetsförinvecklad iellermisstänkt förskäligen en

anföravederbörande kanförutsättningunderverksamhet,lig att
praxisnationellmed upprättatenlighetihosbesvär organ.ett

tidigare harpolisregisteruppgifter från ärUtlämnandet somav
saknar själv-ochberedningsförfarandetdelendastpåpekats aven

enkan knappastUtlämnandet utgörarättsverkningar.ständiga anses
tordeutlämnandetkontrollerade ochdenriktas motåtgärd som

beslutmåste detkonventionen. Däremotinte berörasdärför somav
grundvalpåfattar bl.a.myndighetenregisterkontrollerandeden av

den kon-sådan åtgärdmaterialetutlämnade utgöra motdet enanses
gått honombeslutetkonventionen,omfattastrollerade omavsom

redo-tidigareenligt deangripasemellertidkanbeslutDettaemot.
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visade reglerna gäller i fråga överklaga myndig-rätten attsom om
heters beslut i anställningsfrâgor. Om fråga uppkommer skiljaattom
arbetstagaren från anställningen, kan arbetstagaren få saken prövad i
domstol. Motsvarande gäller under vissa förutsättningar beslutett om
omplacering. Enligt vår mening uppfyller angivna möjligheter tillnu
överprövning de krav konventionen ställer.som

Vi vill avslutningsvis det gäller den enskildes insynsrättnär och
möjligheter till överprövning ånyo understryka vad redan den parla-
mentariska nämnden i Wennerströmaffären påpekade, nämligen att
det inte går vid de bedömningar personalkontrollen innefattaratt som
upprätthålla brottmålsprocessen svarande krav det skallett mot att

bevisat bortom varje rimligt tvivel olämplig förärattvara en person
säkerhetskänslig befattning. Den enskilde kan inte ha rätten attanses
fördelenha principen varje påstående honom skallattav om anses

till dess har slagits fast. Beviskravet måste medosant motsatsenvara
nödvändighet lägre, oavvisligtsättas krav på objektivitetäven ettom
och rimligt anspråk på dokumentation måste upprätthållas SOUett
1968:4 79.s.

8.8 Frågor utländska medborgareom

8.8.1 Utländska medborgares tillträde till
säkerhetsklassade befattningar

Vårt förslag: Någon saklig ändring i den nuvarande regleringen
bör inte göras.

SÄPO-kommittén: Tjänster i skyddsklass bör2 föröppna ävenvara
utländska medborgare.

Remissinstansema: Har i allmänhet godtagit förslaget eller lämnat
det erinran. Göta hovrätt har invänt frågan utländskautan att om
medborgares tillträde till skyddsklassade befattningar bör iavgöras

sammanhang, där fråganstörre utländska medborgares ställ-ett om
ning i Sverige blir föremål för övergripande diskussion.en mer

Skälen för förslaget: Enligt kap.ll 9 § regeringsformen får endast
den svensk medborgare innehaär eller domartjänst,utöva äm-som
bete lyder omedelbart under regeringen, tjänst eller uppdragsom

chef för myndighet lyder omedelbart under riksdagen ellersom som
regeringen eller ledamot sådan myndighet eller dess styrelse,som av
tjänst i regeringskansliet under statsråd ellernärmast tjänst som
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svenskt medborgar-föreskrivs kravsändebud. Vidaresvenskt att
uppdrag hostjänst ellerellerinnehabehörighet utövaförskap att
under förut-i lag ellerendastfâr ställaseller kommunstaten upp

i lag.sättningar angessom
medborgar-svensktde kravframgår§ LOA utöver5Av attnya

lag endastnågonregeringsformen ellerföljerskap annanavsom
polisåklagare elleranställningfår hamedborgaresvenska somen

anställning.militärinnehaeller en
Enligtbegränsningar. dennatill ytterligaremöjligheter6 §I ges

fall beslutai särskildaföreskriva ellerregeringenfårbestämmelse att
regerings-inominneha anställningfårmedborgaresvenskabara

kanstatlig anställningutrikesförvaltningen,kansliet eller varasom
frågorhandläggningmyndighetsutövning ellerförenad med somav

organisationermellanfolkligaeller tilltill andraförhållandet staterrör
be-förhållandenkännedom ärmedförakaneller avsomomsom

ellerviktiga, allmännaför andrasäkerhet ellerför landetstydelse
ekonomiska intressen.enskilda

nuvarandeförredogörelsen denmedsambandiSom har nämnts
svensktkrav på1975:608förordningenenligtgällerregleringen om

statligstatliga tjänstertill vissatillträdeförmedborgarskap att en
personalkontroll-enligtskyddsklasshänförts tillhartjänst som

svensknågoneller äninnehasinte får utövaskungörelsen annanav
medborgare.

EU-perspektiv haribetraktasskallreglernaangivnade ettHur
1992:huvudbetänkande SOUi dessLOA-utredningenbehandlats av

Bakgrunden den105f..statsanställda s. ärförreglerEnklare60
i artikelinskrivenfinnsfria rörlighetarbetskraftensprincip somom

slopandesigi och förförutsätterPrincipenRomfördraget. ett48 i av
denanställningmedborgarskap för ärpå visstkravsärregler menom

reglernaRomfördraget gällerartikel 48.4 iEnligtundantag.inte utan
offentligadenför anställda inomrörlighet intefriaarbetskraftensom

dettapraxis konstateratdock i sinharEG-domstolensektorn. att
berättigatharmedlemsstaternaabsolut,inte även ettundantag är om

sektornoffentligadenanställningar inomvissaförbehållaintresse att
År kommissionenutfärdade1988medborgare. ettsinaför egna

i fråganståndpunktsinpreciseradedär88C72O2meddelande man
till undantagetställa sigavsågoch huroffentliganställda attmanom

artikel 48.4iundantagetförklarasmeddelandetartikel 48.4. Ii att
offentligaoch andrahosanställningarspeciellagäller enbart staten

rättsväsendet,polisen,försvarsmakten,befattningar hossåsomorgan
vidareUndantagetkåren.diplomatiska sägsdenskatteväsendet och

och lokalaregionalaregeringskanslierna,ianställningargälla myn-
där arbetsupp-offentligaoch andrariksbankernadigheter, organ,
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gifterna innefattar utövning offentlig myndighet, såsom beredningav
och verkställighet rättsliga handlingar, rådgivning till under-av av

ordnade organ m.m.
LOA-utredningen har gjort bedömningen bestämmelsernaatt om

krav på svenskt medborgarskap för vissa statliga tjänster förenligaär
med EG-domstolens praxis och kommissionens rekommendationer.
Bestämmelserna får enligt utredningen ligga väl inomanses ramen
för de verksamhetsområden på vilka undantaget i artikel 48.4 i Rom-
fördraget har tillämpligt. Såvitt vi kan bedöma har det inteansetts
framkommit något anledning till någon uppfattning ärsom ger annan
den LOA-utredningen har redovisat.

Samtidigt har LOA-utredningen emellertid anmärkt, alltföratt
omfattande krav på svenskt medborgarskap eller andra särskilda
behörighetsvillkor kan komma i strid med de allmänna strävandena

ökad arbetskraftsrörlighet mellan länderna och uppfattasom ettsom
onödigt hinder. Enligt utredningen bör därför lämpligheten kravenav
på svenskt medborgarskap och andra särskilda behörighetsvillkor

vidprövas olika verksamhetsområdenöversyner inom dennoga av
offentliga sektorn.

SÄPO-kommittén har 1975 årsövervägt förordning skulleom
kunna undvaras. Enligt kommittén borde det möjligt att ettvara

föreskriva vilkasätt tjänster bör krävanyanserat svensktmer som
medborgarskap indirekt låtaän skyddsklassningenatt som nu vara
helt och hållet avgörande, eftersom det inte kan uteslutas att ut-
ländska medborgare från möjlighetenutestängs inneha vissa be-att
fattningar det inte motiverat från sakligaär utgångspunkter.trots att

innehavFör befattningar särskilt känsliga frånär säkerhets-av som
synpunkt det enligt kommittén rimligt alltjämt bibehålla kravetattvar
på svenskt medborgarskap, medan något motsvarande krav inte var
motiverat i andra fall. Enligt kommittén skulle något krav på svenskt
medborgarskap inte längre gälla för befattningar i skyddsklass 2
SOU 1990:51 274f..s.

Som har framgått avsnitt 6.2.4 har regeringen i propositionav
199495:7 med förslag till lag civilt försvar behandlat frågorom

säkerhetsskyddet i kommuner och landsting. I propositionen s.om
87f. diskuteras kravet svenskt medborgarskap. Enligt vad som

där detsägs nödvändigtär ställa vissa krav för tjänste-att attupp en
eller uppdragstagare skall behörig hantera sekre-man attanses vara

tessbelagd information betydelse för totalförsvaret eller landetsav
säkerhet i övrigt. Med hänsyn till kommunernas och landstingens

betydelse för beredskapsförberedelsernastora och det ökade ansvar
kommer åläggas dem förslaget talar starka skälatt försom attgenom

utgångspunkter måste gälla för kommunernas och lands-samma
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statliga myndigheter,vidför tjänstemäntjänstemäntingens som
få delmedborgare börsvenskdenendastnämligen är ta avatt som

ellertotalförsvaretbetydelse föruppgiftersekretessbelagda av
därförföreskrivs§ i lagen9 kap. 2övrigt. Isäkerhet i attSveriges

iinnehavarelandsting,ellerkommunbefattning hos ett varsenen
omfattas sekre-uppgifterfår delomfattningobetydliginte avsomav

innehasfårförsvarssekretesssekretesslagen2 §enligt 2 kap.tess
från säker-och pålitligmedborgaresvensk ärdenendast ärsomav

hetssynpunkt.
befatt-kommunalaöverväganden i frågadebakgrundMot omav

civiltlagstiftningensamband medgjorts iharnyligenningar omsom
anledning intafinnsför närvarandeintevi det attförsvar att enanser

föreslår därförVistatliga sidan.gäller dendetståndpunkt närannan
medborgarskapsvensktändring i de kravnågoninte inte som

motsvarande bestämmelseförordning ellerårs1975enligtgäller
börbestämmelsercivilt försvar. Dessalagenkap. 2 §enligt 9 om

med-mening börEnligt vårsäkerhetsskyddslagen.tillföras över
ivad gällermedöverenstämmelsei sakligborgarskapskravet som-

harbefattningarkommunalastatliga ochomfatta endastdag som-
säkerhetsklass.iplacerats

återkommaanledningkan finnasdetframhållatill sistVi vill attatt
framförts undereventuelltmedborgarskapskravet,frågantill somom

SÄPO-kommitténs medsambandförslag iremissbehandlingen enav
ställning.medborgaresutländskagenomgripande översyn avmera

medborgareutländskaRegisterkontroll8.8.2 av

med-utländskakunna skeKontroll börVårt förslag: även av
borgare.

SÄPO-kommittén: överensstämmer förslag.med vårt

detförslag eller lämnatkommitténsgodtagitHarRemissinstansema:
erinran.utan

före-medi föreningförordning harårsförslaget: 1975förSkälen
personalkontroll fårpersonalkontrollkungörelseni §skriften 4 att

skyddsklassiplaceradetjänsteri fråga ärendastföretas somom
föremålblikunnaalls skullemedborgare inteutländskasåtolkats att

personalkontroll.för
SÄPO-kommittén Enligtreglerna.tolkningifrågasatt dennahar av

privata företaginomtjänsterintekunde attkommittén varat.ex.
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jämställa med statliga tjänster och hinder företa personal-mot att
kontroll i fråga innehavare sådana befattningar deävenom av om var
utländska medborgare kunde inte föreligga. syfteI bl.a. attanses
denna möjlighet skulle framgå tydligare regleringen föreslogav
kommittén bestämmelse innebörd inte endast tjänsteratten utanav

skulle kunnaäven bli placerade i skyddsklass.personer
SÄPO-kommitténs ståndpunkt i fråga reglernas innebörd harom

inte några invändningar undermött remissbehandlingen. Vi har för
vår del inte heller någon uppfattning. Det också klart detär attannan
finns stadigt ökande behov kunna företa kontroll i frågaett ävenav

utländska medborgare. I takt med bolagisering och privatiseringom
offentliga verksamheter kommer också utländska aktörerävenav att

uppträda inom funktioner betydelse för bl.a. totalförsvaret.av
Exempel detta finns redan inom tele- och medieområdena. I det
föregående avsnittet har vi föreslagit kravet svenskt med-att
borgarskap uttryckligen skall begränsas staten,till anställningar hos
kommunerna och landstingen. Därmed står det också klart det iatt

fallandra inte finns något hinder anlita utländska medborgaremot att
för arbetsuppgifter förutsätter registerkontroll.som

En sak den information finnsär tillgå i Sverigeatt attannan som
utländsk medborgare inte alltid tillräcklig för under-ärom en att ge

lag för bedömning dennes pålitlighet från säkerhetssynpunkt,en av
till följd han vistats här i landet endast kortare tid.t.ex. Iattav en

det fallet bör i regel avstå från placera vederbörande påattman en
säkerhetskänslig befattning. Visserligen kommer utvecklingen säker-
ligen medföra bolag med utländsk ledning kommeratt att att vara
verksamma här säkerhetskänsliga områden, hart.ex. som nyss

på telemarknaden. inämnts Att sådana fall utländska med-utestänga
borgare från känslig information torde inte möjligt. Det ärvara
emellertid inte problem kan lösas inom för regle-ett som ramen en
ring för registerkontroll. Ibland bör det dock kunnasystemetav vara

SÄPOmöjligt vänder sig till motsvarande myndighet i denatt ut-
ländska medborgarens hemland för få information därifrån. Efter-att

kontrollen i framtiden bör bygga på uttryckligt samtyckeatt ettsom
från den kontrollerade har inhämtats vi inte något hinderattanser
kan sådant förfarande.möta mot ett
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kontrollberättigade8.9 Kretsen av

anställdaskeskall kunnaRegisterkontroll ävenVårt förslag: av
underställningsförfarandenågotlandstingochhos kommuner utan

frånpålitlighetBedömningenlänsstyrelsen.hos personsav en
Kontrollrättenmyndighetsuppgift.säkerhetssynpunkt bör vara en

förUndantagmyndigheter. görsförbehållasprincipdärför ibör
Television AB.SverigesochSveriges Radio AB

SÄPO-kommittén: i frågaföretasbör kunna ävenPersonalkontroll
fattaskontroll skall dockpersonal. Beslutanställdkommunalt omom
någraföreslås inteövrigtIinte kommunen.ochlänsstyrelsen avav

regleringen.gällandeändringar i den

personal-godtagit förslagetallmänhetHar iRemissinstansema: om
läns-Remissutfallet i frågaanställda.kommunaltkontroll omav

blandat.beslutanderättstyrelsernas är

vilkapersonalkontrollkungörelsen3 §för förslaget: ISkälen anges
päpersonalkontroll. Listanbeslutahar rätt att omsomorgan

för-flera gånger,ändratsharkontrollberättigade senast genom en
huvudsak1994:1346. I1994 SFSdecemberfattningsändring den 1

statligabegränsad tillpersonalkontrollföretabefogenhetenär att
företa sådanharenskilda rättnågra attmyndigheter även organmen

AB,PartenanumeraBevaknings ABAllmännanämligenkontroll,
Radio AB.SverigesochABDAFA Data

befogenhetintenärvarandeförhar attmyndigheterKommunala
kommunalpersonalkontroll förpersonalkontroll. Fråganföreta om

civilför-bl.a.berörtsavsnitt 6.2.4framgåttpersonal har avavsom
SOUbetänkandetiCFL-utredningensvarslagstiftningsutredningen
anförtharCFL-utredningencivila försvaret.127f. Det1989:42 s.

utsträckningi alltberedskapsplaneringen störreförbl.a. ansvaretatt
mellansamverkankravetsamtidigtkommunernaförs över som

kommunalamedförvilketandraoch är attkommunerna stort,organ
inomförhållandenakännedombehövakanbefattningshavare om

CFL-utred-Sammanfattningsvis hartotalförsvaret.delarandra av
frågaske ikunnapersonalkontroll börståndpunktenintagitningen att

under-utredningenSamtidigt harpersonal.anställdkommunaltom
kretsbegränsadgällakankontroll barabehovetstrukit enatt ansesav

kantjänstemänExempelledningsfunktioner.itjänstemän som
landstings-ochkommunalautredningenenligtkontroll ärberöras av

itjänstemännenledandedenberedskapshandläggare,kommunala
landstings-kanslichefennormaltlandstingetellerkommunen resp.
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direktören, räddningschefen, cheferna för de tekniska förvaltningar-
och chefen för socialförvaltningen sjukhusdirektören.na Enligtsamt

utredningen kunde det för kommunala och landstingskommunala
tjänstemän bli aktuellt med placering endast i skyddsklass

SÄPO-kommitten anslöt sig till uppfattningen kommunalatt perso-
nal skulle kunna bli föremål för personalkontroll. Däremot ansåg
kommittén det för det antal myndigheteratt kommunernastora som

inte lämpligtutgör kommunerna själva skulleatt självständigvar ges
befogenhet besluta kontroll. I stället bordeatt beslutet under-om
ställas prövning länsstyrelsen i det län där kommunen be-av var
lägen. Kommittén ville inte utesluta det föräven anställda inomatt
kommuner och landsting blir fråga placering i högre skydds-om
klasser skyddsklass 2 SOUän 1990:51 245f..s.

denI i föregående avsnitt berörda propositionen till lag civiltom
försvar har regeringen anfört det angelägetär möjlighetatt skapasatt
för kommuner och landsting genomföra personalkontroll beträf-att
fande vissa känsliga befattningar prop. 199495:7 90.s.

Med hänsyn bl.a. till huvudansvaret för beredskapsfrågornaatt i
framtiden kommer ligga på kommunerna har viatt inte funnit skäl
till någon ståndpunkt i fråga behovet kontroll för kom-annan om av
munala befattningshavare. Vid sidan hanteringen sekret in-av av
formation beredskapsplaneringen föreligger behov kontrollom ett av
också med hänsyn till för totalförsvaret viktiga funktioneratt bl.a.

det gäller energiförsörjningennär handhas kommunerna. Viav anser
SÄPO-kommitténi likhet med det inte bör uteslutetatt medvara

placering i högreäven säkerhetsklasser.
SÄPO-kommitténsRemissutfallet det gällernär förslag attom

frågan kontroll kommunal personal skulle underställas läns-om av
styrelserna för beslut har varit blandat. Enligt de kontakter vi har
haft med företrädare för kommunerna torde också CFL-ut-som-
redningen funnit frågan kontroll pålitligheten från säker-om en av-
hetssynpunkt bli aktuell endast för begränsad krets befatt-en av
ningshavare inom kommunerna. I varje fall gäller det tjänstemän som
har tillgång till sekretessbelagd information. När det gäller kontroll
till skydd terroristhandlingar kan kontrollen åtminstonemot teoretiskt
komma omfatta större antalatt detett än gäller hemlignärpersoner
information. Som vi har understrukit i det föregående bör emellertid
kontroll i dessa situationer komma i fråga endast andranär skydds-
åtgärder inte står till buds. Med hänsyn till det anförda bör hinder
inte låtamöta beslutanderätten tillkommamot att kommunerna själva.
Mot bakgrund kontrollfrågor denna inteatt tidigare harav artav
handlagts inom kommunerna vill vi dock framhålla lämpligheten av

SÄPOsamråd sker med länsstyrelsen elleratt med inför beslutett
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emeller-samrådsskyldighet börföreskriveni lagNågonkontroll.om
nödvändig.tid inte vara

regeringenundermyndighetervidregisterkontrollgällerdetNär
ochregeringenförbehållaskontrollbeslutabefogenhetenbör att om

och dessriksdagenFörbestämmer.regeringenmyndigheterde som
förvaltnings-riksdagenstillkommabeslutanderättenbörmyndigheter

myndigheterna.kontor resp.
har tillagtsenskildaantaldetfinnsnärvarandeFör ett somorgan

ianförtvi harpersonalkontroll. Somföranstaltabefogenhet att om
bedömningenslutligaför denfråganmedsamband ansvaretom

myndighets-handförstamening ivårenligtdetavsnitt 8.3 är en
register-ochsäkerhetsklassplacering ibeslutauppgift omatt om
ocksåinnebäroffentligtskötskontrollenkontroll. enAtt ett organav

Huvudregeln börintegritet.enskildesför denskyddgarantiviss om
kon-beslutabefogenhetinte börenskilda attdärför omatt gesvara

Detundantagslöst. ärupprätthållasdock inteprincip börtroll. Denna
skullemyndighetinnebäruppenbart attsålunda systematt ett ensom

skulleRadio ägnatSverigeshosmedarbetarevaletpåverka varaav
tilltronoberoende. Förintegritet ochföretagetstvivelväckaatt om

informationsför-ochnyhets-bl.a.funktionertill företagets som
tvekannågonråderdet inteviktigtdetkrislägei är attmedlare ett

tillförhållandeisjälvständighetmedarbetarnasochföretagetsom
RadioSverigestillkommerkontrollbefogenhetutomstående. Den som

friståendeärTelevisionSveriges ettbestå.därförbör numerasom
emel-undantagsreglerLiknande ärmotsvarandeha rätt.börföretag
i dagenskildaövrigagällerdetmotiverade närlertid inte somorgan

personalkontrollrätt.har
begäranbestämmelseintasbör attregleringen perso-omI omen

särskildaföreliggerdetenskiltfårnalkontroll göras ett omorgan,av
såvittbarafinnastyngddennaskälkannärvarandeskäl. För ansesav

Även fördetprogramföretagen.nämndatidigaretvågäller de om
framtidenidetuteslutasintekan detfallet, attinte avnärvarande är

enskildaandrabehovuppkommaanledning kan attliknande geav
före-meddelakunna närmarebörRegeringenkontrollrätt.organ

detta.skrifter om
i dagkontrollberättigadeuppräkningMotsvarande somorganav

ifortsättningenikanpersonalkontrollkungörelsen angesfinns i 3 §
fårordningengällandeEnligt dentillämpningsföreskrifter. rege-nu

skydds-lägstadenplacering ibeslutadelegeraringen rätten att om
delegationföreslårVimyndigheterna.till attskyddsklassklassen,

säkerhetsklassförslagenligt vårtklassen,högstaden nästäven av
säkertintedet är attdockbör poängterasmöjlig. Det attskall vara



SOU 1994: 149 Registerkontroll 225

delegationsrätten bör utnyttjas generellt det gäller säkerhetsklassnär
2. viss differentieringEn sannolikt motiverad.är

myndighetEn eller har bestämmarätt placeringattannan som om
i säkerhetssklass, skall dokumentera vilka befattningar som avses.

10 SUA-företag m.m.

Vårt förslag: En bestämmelse samråd mellan den beslutandeom
myndigheten och den kontrollerades arbetsgivare införs detnär
gäller upphandling eller anlitande enskilda företag för verksam-av
het inom totalförsvaret.

SÄPO-kommittén: Har inte något motsvarande förslag

Skälen för förslaget: Med tjänst jämställs enligt § tredje1 stycket
personalkontrollkungörelsen anställning eller uppdrag hos leverantör
med vilken myndighet ingår avtal betydelse för totalför-ärsom av

eller rikets säkerhet i övrigt. Detta innebär såledessvaret att perso-
nalkontroll får ske anställda hos enskildaäven arbetsgivare vidav
upphandling försvarsmateriel och liknande. I dessa fall bestämmerav

ÖBFörsvarsmakten före den juli1 1994 placering i skydds-om- -
klass 4 § fjärde stycket.

När det gäller företag eller andra enskilda med funktionerorgan
inom totalförsvaret det fråga upphandlingär han-utan attsom om

hemliga uppgifter skall hållas hemliga med hänsynterar tillsom
rikets säkerhet beslutar regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer placering i skyddsklass 1 § fjärde stycket ochom
4 § fjärde stycket personalkontrollkungörelsen. Med stöd dennaav
bestämmelse har Post- och telestyrelsen och NUTEK fåttt.ex. rätt att
bestämma skyddsklassplacering personal hos bl.a. Teliaom av resp.
kraftföretagen.

Huvudprinciperna i det nuvarande bör behållas. När detsystemet
gäller upphandlingsfallen kan dock fråga sig det alltid ärman om
ändamålsenligt Försvarsmakten beslutande instans iär kontroll-att
frågor då det myndighetäven är upphandlingen.gören annan som
Görs upphandlingen statlig myndighet har befogenhetav en attsom
företa kontroll, bör denna myndighet ha beslutanderätt ävenatt vara
i fråga anställda hos det företag anlitas för upphandlingen. Iom som
praktiken torde upphandlingar detta slag endastgörasav av organ

själva har besluta registerkontroll.rätt attsom om
det gällerNär upphandling statliga bolaggörs t.ex.som av som

Telia och Posten bör placering i säkerhetsklass och registerkontroll
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beredskapsförord-§enligt 17myndighetdenbestämmas somav
ocksåmyndighet börSådanmyndighet.funktionsansvarigningen är

förenskildafallanlitande i andravidfrågormotsvarandebesluta i av
avsnitt 6.2.5.3.jfrtotalförsvaretuppgifter inom

föranlitas kommunernaägda bolagkommunaltfrågaI avsomom
motsvarandedet påbörtotalförsvaretförbetydelseverksamhet av

registerkontroll.beslutakommunernaåligga attsätt om
harkommunenellermyndighetendetunderstrykavill ärVi somatt

inte före-såledesbörenskilda fallet. Deti detprövningengöraatt
allmäntfastställerkommunenellermyndighetenkomma meraatt

enskildadetöverlåterdärefter attriktlinjer och organethållna
omfattas dessa.skallbefattningarvilkabeslutanärmare avsomom

dendetviktenbetonat ärgångervi fleraföregående har attdetI av
anställasskallanställd ellerkontrolleradedär den ärmyndighet som

också från säkerhetssyn-godtasvederbörande kanskall bestämma om
be-situationeriemellertid integällerprincipenpunkt. Den av nu

frågan.myndighet avgöri ställetdetDärhandlat slag. är somen
detinväntshåll harfackligtfrånochförsvarsindustrin motFrån

inflytandefåmåstearbetsgivaren störreettnuvarande attsystemet
Visäkerhetsbedömningen.iställningstagande imyndighetensöver

slutligadetsamtidigt avgöran-uppfattningendelar den attansermen
införsdetdärförföreslåruppgift. Vimyndighetens attmåstedet vara

denmyndigheten ochbeslutandedenmellansamrådskyldighet tillen
läm-informationdenNaturligtvis måstearbetsgivare.enskildes som

möjligtdockbörDetmyndigheten begränsas. attfrån varautnas
bildåtminstonepersonalansvarigaochsäkerhets-företagetsdelge en

detkontrollerade. Omdenfinnsuppgiftervilka ansesomsomav
förbehållmedförenasinformationenutlämnandetnödvändigt kan av

sekretess-§§och 10kap. 9vidare 14informationenföramot att
bedöm-förunderlagfå bättremyndighetenSamtidigt kanlagen. ett

framföra sinatillfällearbetsgivaren fårningen att syn-attgenom
arbetstagaren.punkter om

utlandsverksamhetvidRegisterkontroll8.11

m.m.

det skallvilkeninförs enligtundantagsregelFörslag: En vara
då det krävsfalli andrakontroll änföretamöjligt även avatt

svenska intressen.tillhänsyn

SÄPO-kommittén: förslag.motsvarandeinte någotHar
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Skälen för förslaget: Det nuvarande för personalkontrollsystemet
bygger på kontroll endast får skeatt det behövs hänsyn tillom av
totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Om det inte föreligger
något svenskt säkerhetsintresse, kan således någon kontroll inte ske.
När för svensk myndighetrepresentant elleren svenskt företagen ett
skall besöka eller eljest verka vid myndighet eller företagen ett
utomlands förekommer det ibland från utländsk sidaatt ställerman

krav den inbjudnes pålitlighetatt från säkerhetssynpunktsom kan
sådanEn garanti brukargaranteras. kallas security clearance eller

certificat de sécurité. frågaI redan är personalkon-om personer som
trollerade lämnas i dag sådana intyg från myndigheten där den kon-
trollerade anställd.är Om i fråga inte redan kontrollerad,ärpersonen
förekommer det också personalkontrollatt igörs anledning fram-av
ställningen. Kontrollen beslutas i dessa fall regeringen.av

Genom utfärda intyg den kontrolleradesatt ett pålitlighet åtarom
sig svenska myndigheter visstett den hargentemotansvar stat som
gjort framställningen. Kontroller detta slag kan därför diskuteras.av
Med hänsyn till det i olika internationellaatt sammanhang finns ett
påtagligt behov sådana klareringar, har vi dock funnit detav böratt

möjligt företa kontroll iatt dessaäven situationer.vara Vi föreslår
därför undantagsregel med innebörd registerkontrollen fåratt ske

det särskilda skäl påkallatär hänsyn till försvarsindustrielltom av av
samarbete eller liknande orsak, svenskaav säker-annan trots att
hetsintressen inte direkt berörda.är Vissa begränsningar bör gälla för

förhindra till registerkontrollatt rättenatt i dessa fall blir vid-mera
sträckt än gäller. Sålunda bör krävas det isom denannars att stat

har begärt kontroll finns kontrollsystemsom ett detmotsvararsom
svenska och framställningenatt pågörs grundval dessa regler.av
Kontroll bör få företas endast under förutsättning den kon-att som
trollen gäller har eller har haft fast anknytning till Sverige.en mera
Även då kontroll sker begäran bör självfalletstatav en annan ett
villkor den kontrollenatt gäller har sittvara samtycke.som gett

Det bör uppgift för regeringen eller myndighetvara en som rege-
ringen bestämmer besluta i frågoratt slag.avsettav nu



1994: 149SOURegisterkontroll228

Övergång förtill8.12 systemett

säkerhetsklarering m.m.

behålls.nuvarandei detHuvuddragen systemetVårt förslag:
för tillställetanställning itillskall knytasSäkerhetsklasserna

verk-säkerhetskänsligjämställsanställningMedtjänst. annan
vidnödvändigalltidskall intekontrollNågonsamhet. varany

internationelltunderlättabl.a.Föranställning. sam-attbyte av
dokumenteras, pröv-säkerhetsprövningföretagenskall omarbete

registerkontroll.omfattatharningen

redo-i uppdragetingårdirektivvåra attEnligtförslaget:förSkälen
säker-på s.k.byggerpersonalkontrolltill lagförslagvisa somett om

med vadlinjeiliggerochclearancesecurityhetsklarering som--
i Västeuropa.länderandramångaitillämpassom

säkerhetskontroll iförhuvuddragen5.3 har systemenavsnittI av
Undersök-redovisats.Kanadaochi USAeuropeiska samtvissa stater

överensinget stämmervisasig systemförochfår i attningen anses
flerakan noteraenskildheter tvärtomallaisvenska utanmed det man

så desigdetförhållerSamtidigt systemattdetaljer.olikaiavvikelser
gradi lika högsinsemellansigskiljerocksåstuderat somvi harsom

konstaterahar kunnatvisåvittOchsvenska.detfrånavvikerde
olikadeharmoniserariktningiöverväganden attmotingapågår

systemen.
haftvipunktertvåalltframfördetdirektivvåra ärEnligt som
fördettillanpassning systemetbehövsdetöverväga enatt om

skydds-tillknytningengällerdessaförstaDensecurity clearance. av
funnitredan8.4.1avsnittföregåendedetiVi hartjänster.klassade

register-mellankopplingenslopatalarskälsakligastarka mot attatt
ocksåvi harMenarbetsuppgifterna.konkretadeochkontrollen

tydligtfinnsutländskade ettenligt systemendetfunnit ävenatt
befattningen, ävenochkontrollskyldighetenmellan omsamband

skyddsklass-säkerhetsklassystemettillmotsvarighetidentisknågon
svenskai detgrundlinjernaförändra syste-skälNågrafinns.inte att

därfördetfinnsharmoniseringinternationellunderlättaför attmet en
inte.

bedömningenslutligadengäller görpunktenandraDen somvem
befatt-säkerhetskänsligförgodtasskallkontrolleradeden enomav
arbets-frånnuvarande är etttill det attalternativ systemetning. Ett

säkerhets-påexpertkunskapsärskildmedfriståendegivaren organ
Även detvi iharpunktdennapåprövningen.förområdet svarar
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föregående avsnitt 8.3 skälen förvägt och sådantemot ett system
och därvid förkastat den alternativa lösningen. Vi har samtidigt
funnit de utländska i princip inte skiljeratt sig frånsystemen det
svenska. Det slutliga bedömningen dengörs myndighet där denav
kontrollerade anställd medanär säkerhetstjänstens uppgifter be-är
gränsade till registerslagning och personutredning till frågansamt
vilka uppgifter skall lämnas till den kontrollerande myndig-utsom
heten, de uppgifteräven länmas i några fall, inteutom som men
alltid, kan förenade med någon form uttalande i pålitlighets-vara av
frågan från säkerhetstjänstens sida.

Också i andra avseenden har vi funnit likheterna i varje fall påatt -
principiella punkter mellan det nuvarande svenskamera systemet-

och de utländska motsvarigheterna flera skillnaderna.är än Kontrol-
len har väsentligen inriktning den svenska med kontrollsamma som

uppgifter i polisregister och i högre skyddsklasser övrigaav av- -
personliga förhållanden. Garantierna för insyn och kontroll iär
huvudsak utformade efter principer enligt den svenskasamma som
regleringen.

Även de olika nationella skiljer sig i olika detaljersystemenom
vår samlade bedömningär följaktligen den det inte föreliggeratt

några grundläggande skillnader mellan de utländska ochsystemen
den svenska personalkontrollen. Vår slutsats därför det interna-är att
tionella perspektivet inte kan kräva några omfattandeanses mera
förändringar det svenska systemet.av

Samtidigt har vi dock det punkt föreliggernoterat att en en
överensstämmelse mellan de utländska skiljer dem frånsystemen som
det svenska, nämligen därigenom prövningen iatt utmynnar en
bedömning visar i fråga har godkänts för hanteringattsom personen

hemliga uppgifter till viss nivå. Ibland manifesteras dennaav upp en
bedömning i utfärdandet särskilt intyg eller med den engelskaettav

security clearance. Anledningentermen till denna ordning ståren att
finna i den NATO-bakgrunden. Inte minst med hänsyngemensamma
till förekommande förflyttningar inom organisationen har det där
funnits behov få dokumenteratett att olikheter iattav trotspersoner
fråga nationalitet och bakgrund godkända frånär säkerhetssyn-om
punkt.

Med vårt förslag för säkerhetsprövning och registerkontroll anser
vi regleringen tydligare enligt personalkontrollkungörelsenatt än ger
uttryck för motsvarande bedömning den kontrollerade har god-att
känts för befattning med säkerhetskänsliga uppgifter. Den skillnad i
förhållande till det svenska utfärdandet skriftligtsystemet ettsom av
intyg innebär visserligenär formell saklig karaktär.änav mera
Samtidigt vi det är ägnat underlätta internationelltatt attanser ett
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prövningeni de falldokumenteradessäkerhetsprövningenutbyte om
dokumentationsådangrundvalPåregisterkontroll.innefattat enav

framställningutfärdas,kunnaclearancesecurityskulle om enen
förekommeravsnittframgått llSomdärom görs stat. avannanav

andrapå begäranutfärdasbevissådana stater.dagredan idet att av
Även dokumentationsådanförhållanden kansvenskainternaför en

innebärkontrollsystemetKonstruktionenvärde.visstett avvara av
olikahardenneflera gånger,kontroll sker omatt samma personav
Ävenkontroll.förförutsättssådanoch ärfunktioner somensom var

veder-oberoendeomkontrollskeranställningvid byte omavav
föremål förblivittid sedankortendast förochtidigarebörande

iKontrollenanställningen.gamlai denpersonalkontroll tar resurser
ÄvenSÄPO:s kontrollbehovetdel.förminstanspråk, inte avom

arbetsuppgifterna,innehållet ibakgrundmåstealltid vägas mot av
SÄPO-kommittén möjlighetfinnasdet börmedvi i likhet attanser

obe-framstårsådanfall därsådanakontroll iunderlåta somenatt
genomgåttharnyligenvederbörandebakgrundhövlig attmot av

andraställainte kanarbetsuppgifternadetoch därkontroll ansesnya
Även fördelfall detdessaförtidigare. ärdekontrollenpå änkrav en

fallsäkerhetsprövning i deföretagendokumentationfinnsdet omom
registerkontroll.innefattatdenna

slag tordedokumentation nämntframhållasbör om-Det att aven
sekretesslagen.2 §enligt 2 kap.sekretessfattas av

skiljersekretessregleringensvenskadenvidareVi har noterat att
länder vii deregleringarmotsvarandefrånhänseendenvissasig i
utländskaderedovisningvårframgåttharbesökt. Somhar avav

Dettasekretesslagen.sekretessnivåer änflerdessaharsystemen
klareringmedsambandibekymmernågrainteallmänhetivållar av

emellertidharoch FMVförsvarsindustrinFrånpersonal.berörd
informationvid utbyteuppstårkomplikationervissapåtalats avsom

å andraoch,företagochmyndighetersvenskasidanåmellan ena
myndighetsvenskEni utlandet.motsvarighetersidan, deras som

sekretesspröv-vidutlandetfrån ärhärrörhandlingarinnehar som
uppgifterbestämmelser. Försekretesslagensbundenalltidningen av

träffafrittmyndighetendockstår det attsekretessomfattas avsom
skallrutinervilkamyndighetutländskavtal med somt.ex. omen

givetvisavtal kansådantEttinformationen.hanteringförgälla av
sekretess.omfattasuppgifternaprövningenpåverkainte avav om

hemlig påbeteckningenkonstateravi kunnathar att enDäremot
utländskt företagellermyndighetutländskdelges etthandling ensom

säkerhetsskyddsåtgärder äränomfattandeföranlederibland sommer
hemligbeteckningendå på antas mot-berorpåkallade. Detta att
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secret skyddtrots motsvarande detatt ettsvara anordnas försom
uppgifter vilka betecknats Confidential skulle tillräckligt.vara

De beskrivna problemen främst praktisk ochsynes naturvara av
framför allt tekniken förröra benämningenöversättaatt på olika
sekretessgrader. Det kan knappast föreligga något hinder mot att en
svensk myndighet överför sekretessbelagda uppgifter tillsom ut-
landet, förklarar hanteringsrutineratt motsvarande vad gäller försom
Confidential tillräckligaär i visst fall.ett

De praktiska svårigheterna bör i övrigtäven kunna bemästras och
torde inte behöva föranleda någon översyn sekretesslagens be-av
stämmelser.

Som anförs i direktiven ordningenstämmer med skyddsklassade
tjänster dåligt med utvecklingen inom arbetsrätten på det offentliga
området. I samband med ikraftträdandet den lagstiftningen förav nya
statsanställda den l juli 1994 har tjänstebegreppet avskaffats även
inom den statliga sektorn.

Vårt förslag tjänstebegreppetär inte helleratt skall användas när
det gäller registerkontrollen. Samtidigt det viär redan tidigaresom
har understrukit nödvändigt i fortsättningenäven behållaatt knyt-en
ning till arbetsuppgifterna. Därigenom blir fast och förut-systemet
sebart. Någon anledning ändra den grundläggande konstruktionenatt
finns det därför inte. I andra sammanhang har begreppet tjänst
genomgående blivit anställning. Vi föreslårersatt därförav att
registerkontrollen i första hand skall knytas till innehavet vissav en
anställning.

Systemet med skyddsklassade tjänster har dock medfört vissa
Ävenproblem i den praktiska tillämpningen. tillämpningsområdetom

vidgats därigenom uppdrag jämställts med tjänst,att har konstruktio-
medfört det inte varit formellt tillåtetatt företanen personalkon-att

troll i fråga vissa andra verksamheter kontrollbehovetom påtrots att
dessa områden kan ha varit lika Belysande deär problemstort. som
1994 års polisutredning har pekat i samband med det utbild-nya
ningssystemet Ävenför polisaspiranter avsnitt 4.10. andra liknande
exempel finns. Vi föreslår därför med anställning skall jämställasatt

verksamhet uppdrag, utbildning underannan förutsättningsom m.m.
verksamheten har placerats iatt säkerhetsklass.

Det ocksåär antagligt sådan konstruktion kanatt underlättaen
internationellt samarbete och utbyte, då kontroll begärs i frågat.ex

svensk medborgare i anledning kortvarigom vistelseen av en mera
utomlands.
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frågorövrigaNågra8.13

fram-gällertillärendennågraöverlämnatharRegeringen somoss
dessaTvåpersonalkontrollkungörelsen.iändringarställningar avom

och FFVTeleverketaffärsverkentidigaredefrågan om -avser
personalkontrolltill ävenhabörAB rättFFVTelia resp.numera -

detanfört ivi harskälAvverksamheterna.bolagiseringefter somav
detgällersåvittprincipi8.9 böroch8.3avsnittenföregående
Viregisterkontroll.tillhamyndigheter rättendastområdetstatliga

anledningtillräckligfinnsfallen attaktuellai dedetinte attanser
principen.denfrånundantaggöra

fåpersonalkontrollkungörelsenenligtbl.a.begärt rättharFMV att
företagenskildapersonal hosskyddsklassiinplacering somföreta av

För-detnuvarande ärdetEnligt systemetupphandling.föranlitas
fråga.i dennabestämmerstycketfjärde§enligt 4svarsmakten som

skall hamyndighet rätt attupphandlandeförslagvårtGenom att
register-ochoch 32säkerhetsklassplacering i ombestämma om

tillgodosedda.synpunkterFMV:sfårkontroll anses
ordningennuvarandedenanförtDomareförbund har attSveriges

kontrolli frågabeslutanderättendenharregeringen omytterstadär
själv-domstolarnasprincipenmedförenliginte ärdomare omav

enskildadenhandhasfråganbörförbundetEnligständighet. av
harVidomstolsväsendetsinomenbartsjälv ellerdomstolen ram.

samtidigt mot-synpunkter attförbundetsförförståelse ansermen
föreslagnaförbundetdekaninvändningar motsvarande avresas
fördeltillocksådet attsynpunkter ärandraFrån settalternativen.

får denmeningvårEnligtnivå.centralhand liggeri sistaansvaret
förgarantiertillfredsställande attinnebäraordningennuvarande anses

ställningdomstolarnastillhänsynvederbörligmedhandläggsfrågan
grundlagen.enligt

underrättamöjligheternadiskuterats attharsammanhangolikal
före-efterinträffatharomständighetersådanaarbetsgivaren somom

arbets-kunnaskulleochpersonal-registerkontroll gesomtagen
anställdesdenfrågaiuppfattningändradtillanledninggivaren om

betänkandeJustitieutskottetsjfrsäkerhetssynpunktfrånpålitlighet
i dennaJu405,199293motion,anledningil99394JuU4 enav

fråga.
meduppgifterantecknasordningnuvarande personerEnligt om

SÄPO-registret. skerDäremotioch 1Bskyddsklass 1Aibefattningar
2. Dettaskyddsklassi frågaregistreringmotsvarandenågoninte om

följerskyldighetdenmed avförhållande hänger att somsamman
anställ-beslut ianmäla det22 §personalkontrollkungörelsen att

förgällerendastföranlettpersonalkontrollen harningsfrågan som
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statliga myndigheter. Det innebär någon anmälan inte sker i deatt
hosärenden gäller anställda enskilda företag anlitas t.ex.som som

för upphandling och denna ärendegrupp de till antaletär mesten av
betydande.

i och för sig önskvärt kontinuerlig uppföljning allaDet är att en av
i säkerhetsklassade anställningar eller motsvarande kan ske.personer

förmodligen minskasådan ordning skulle behovet omkontrol-En av
SÄPOler. skulle å andra sidan kräva omfattande arbete hosDet ett

inom nuvarande Samtidigt detinte skullesom ryms resursramar.
företagockså förutsätta enskilda med säkerhetsklassade anställ-att

skyldighet olika förändringar fråganingar fick iatt rapportera om
organisation och enskildas anställningsförhållanden. Vi inte heltär

fördelarna för närvarande skulle nack-övertygade övervägaattom
delarna med den ökade byråkratisering skulle bli följdensom av en

rapporteringsskyldighet. får tills vidare tillräckligtsådan Det attanses
fördet finns bevakning de känsliga befattningarnaett system av mera

Vi föreslår därför någrai säkerhetsklasserna och inte ändringarl
nuvarande ordningen. Samtidigt vill vi framhålla det på sikti den att

möjligheterna bygga smidigaönskvärtär övervägeratt attman upp
rutiner så motsvarande bevakning samtliga skyddsklassadeatt av

möjlig.befattningar blir
Slutligen har vi de kontrollregler i före-dagövervägt ärom som

skrivna för anställning i auktoriserade bevakningsföretag börm.m.
föras till den föreslagna säkerhetsskyddslagen. Som haröver av oss
framgått avsnitt 4.9 tillämpas personalkontrollkungörelsen i vissaav
delar vid länsstyrelsernas prövning befattningshavare i såda-även av

företag. Prövningen enligt lagen bevakningsföretag dockärna om
avsedd för delvis andra syften omfattas vår reglering. Förän som av
åskådlighetens skull det också till fördel regleringenär pröv-om av
ningen anställda i bevakningsföretag hålls samlade. Viav anser
därför det bör behållas i fortsättningen. Redak-ävensystemetatt
tionella ändringar bör dock ske 9 § i den till lagen bevak-av om
ningsföretag hörande förordningen i syfte bestämmelsenatt anpassa
till våra förslag.
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Övriga9 frågor

9.1 Säkerhetsskydd för ändamål änannat

skydd rikets säkerhetav

Vårt förslag: Som har utvecklats i avsnitt 6 bör regeringen före-
skriva statliga myndigheter skall vidta säkerhetsskyddsåtgärderatt
för vissa andra hemliga uppgifter sådana riketsän säker-rörsom
het.

9.1.1 Allmänt skyddsvärda intressenom

I avsnitt 6.2 har vi slagit fast lag säkerhetsskydd inte böratt en om
syfta till skydda andra sekretessintressen sådanaän riketsatt rörsom
säkerhet. vissa fallI kan det emellertid finnas behov tvingandeett av
regler för statliga myndigheter vidta åtgärder för skyddaatt ävenatt
andra hemliga uppgifter. Något motsvarande behov har vi inte funnit
inom de kommunala verksamheterna. utvidgningEn skyddet kanav
inte ligga till grund för registerkontroll får delav personer som av
sådana uppgifter. Bestämmelserna kan därför meddelas regeringenav
i förordning eller särskilt beslut.genom

Det har inte varit möjligt för inventera alla områden inomattoss
den statliga förvaltningen där särskilt skyddsvärda uppgifter före-
kommer. I det föregående har sådana uppgifternämnts omfattassom

sekretess hänsyn till rikets finanspolitik,centrala penningpolitikav av
eller valutapolitik. Näringslivets uppgiftsskyldighet till det allmänna
har också kanDet gälla frågornämnts. produktkontroll,rörsom
miljöprövning, arbetarskydd, statistikinsamling Sådanam.m. upp-
gifter behöver i och för sig inte sekretessbelagda eller hem-vara ens
liga enligt lagen företagshemligheter. Som vi tidigare har påpekatom
kan emellertid myndigheterna vid uppgiftsinhämtning detta slag fåav
del information vital för visst företagsär överlevnad.ettav som
Uppgifter viss produkts sammansättningrör kan resulta-som en vara

mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete i vilkettet ettav stora
belopp har investerats. Det sig självtsäger uppgifter detta slagatt av
kan begärliga för inhemska och utländska konkurrenter. Exem-vara
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särskilt säkerhets-eventuellt bör åläggaspå myndigheterpel ettsom
Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket,grundskydd på denna är

Produktkontrollnärrmden m.fl.Arbetarskyddsstyrelsen,
föreligga i situationerockså tänkastvingande regler kanBehov av
angeläget särskildaenskildes integritetdenför ärdär det värna attatt

personuppgifter på ADB-Hanteringenhanteringsrutiner iakttas. av
uppgifterför enskilde känsligaDatalagen denregleras imedia men

hjälp ADB.de förs mednaturligtvisförekommer även attutan av
och sjukvården finns ivård inom hälso-uppgifterSåvitt gäller om

1985:liknande i patientjournallagenregler slagövrigtdag för av
562.

verksamheterpeka någraexempel har vi endast velatMed dessa
slutligt ställningstagandekan föreligga. Ettskyddsbehovdär ett

analys de beskrivnainsikt i ochdjupareförutsätter närmare aven
föreslåvi dock kunnaPå två områdenverksamheterna. attanser oss

säkerhetsskyddsförordningen. Detomfattasskallverksamheten av
inomuppgifterberörda utrikessekretessen6.2.3.2den igäller samt

utrikes-beträffandetelekontroll. Argumentenochområdet för post-
säkerhetsskyddsbe-Skälen förredovisats förut.sekretessen har att

redovisas i det följande.och teleområdetpåinförsstämmelser post-

Teleområdet9.1.2

teleövervakning finns iteleavlyssning och hemlighemligRegler om
hemligkorthet innebär reglernarättegångsbalken. Ikap.27 att

angående brott förvid förundersökningfår användasteleavlyssning
eller försök,fängelse i två år ellerminimistraffetvilket är mer

gärningen belagdstämpling till sådant brott,förberedelse eller ärom
misstänkt förnågon skäligenske endaststraff. fårmed Den ärom

vikt för utredningen. Hemligåtgärden synnerligoch ärbrottet avom
vilkauppgifter i hemlighet lämnasinnebärteleövervakning att om

telefonapparat ellertill eller från vissexpedieratsharsamtal ensom
för samtal ellersådan anläggningteleanläggning eller avstängsatt en

skäligenteleövervakning krävs någonhemligmeddelanden. ärFör att
månader ellerstraffet fängelse iför vilketför brottmisstänkt är sex

skäligfår därutöver tillgripas vidteleövervakningHemligmer.
bestämrnel-övrigt gällernarkotikabrott. Ivissamisstanke sammaom

teleavlyssning.för hemligteleövervakninghemligför somser
hemlig teleövervakningteleavlyssning ochhemligkanHärutöver

särskilda bestämmel-enligt 1952 års lag medanvändningtillkomma
detbrottmål. nämnda lagentvångsmedel i vissa Den görser om

andra brotttvängsmedlen förtillgripa de aktuella änmöjligt att som
rikets säkerhetnämligen vissa brotträttegångsbalken,framgår motav
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inbegripet våldsbrott riktas företrädare för statsledningenmotsom- -
vissa högmålsbrott och vissa allmänfarliga brott försök, för-samt
beredelse och stämpling till dessa brott.

Slutligen kan hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning
beslutas enligt lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll.om
Förutsättningen det föreliggerär synnerliga skäl och be-att är av
tydelse för utlänningen ellerutröna organisation elleratt om en grupp

han tillhör eller verkar för planlägger eller förbereder någonsom
gärning innebär vâld, hot eller tvång för politiska syften ochsom

innefattar brott för vilket lindrigare straff fängelse i två åränsom
inte föreskrivet.är

Beslut hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning med-om
delas på begäran åklagare.rätten Beslut enligt lagen sär-av av om
skild utlänningskontroll meddelas Stockholms tingsrätt begäranav

Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet. Sedan meddelaträttenav
beslut åtgärden får vidtas, kopplas avlyssningsutrustningen inattom

teleföretagets försorg. Avlyssning på band sker hos polisen,genom
SÄPO.såvitt gäller utredningar rikets säkerhet, alltidrör hossom

Den snabba tekniska utvecklingen inom teleområdet har fått konse-
Övergångenkvenser för teleavlyssningen inom brottsbekämpningen.

från analog till digital teknik, den optiska tekniken, utvecklingen av
mobiltelefonin och utbyggnaden AXE-växlar exempel på tek-ärav
niska landvinningar har medfört komplikationer för använd-som
ningen detta tvångsmedel. Dessa frågor har belysts Datastraff-av av
rättsutredningen SOU 1992:110 423ff.s.

betydelse iAv detta sammanhang också avmonopoliseringenär av
telemarknaden. Tidigare Televerket påoperatörvar som ensam
marknaden det enda utanför de rättsvårdande myndigheternaorgan

kom i kontakt med sekretessbelagda uppgifter rörde hemligsom som
teleavlyssning. Antalet på denoperatörer svenska telemarknaden ökar

i snabb takt. frågaEn har varit föremål för livlig diskussionnu som
enligt särskildaär operatörerna villkor i koncessionen skallom vara

skyldiga ombesörja telefonkontroll eller sådan kontrollatt ärom en
tjänst polisen skall upphandla på andra tjänster.sättsom samma som
Frågan har särskilt bakgrund den snabba tekniska utveck-mot av-
lingen på området ekonomisk betydelse.stor-

Inom Justitiedepartementet har nyligen påbörjats översynen av
frågor teleavlyssning och teleövervakningrör i belysning densom av
snabba tekniska utvecklingen och de marknadsrelaterade förändringar

inom teleområdet.ägersom rum
Oavsett vilken lösning dessa och andra hithörande frågor i fram-

tiden får, kan konstateras det kommer finnas antalatt att ett opera-
kommer i kontakt med frågortörer hemlig teleavlyss-rörsom som
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innehåller sekretessbelagdasäkerhetriketsUtredningarning. rörsom
tidigare harSom visäkerhetsskyddetsinomfalleruppgifter ram.som

andraslag idettauppgifterhemliga ävenvipåpekat att avanser
betydandesäkerhet harriketssådanabrottsutredningar rör ettän som

egentligadetuppgiftergäller inte baraskyddsvärde. Det avsersom
uppgifter pånaturligtvistelefonsamtalen äveninnehållet i utan om

enskildes behovSåväl densker.teleavlyssningvilka abonnemang av
insyn iskyddbehovdet allmännasintegritetsskydd ut-motavsom

uppgifter hante-sådanaförallvarliga talarredningar denna attartav
med stor omsorg.ras

Postkontroll1.3

skyddsvärdetgällerdetanläggaskanMotsvarande när avresonemang
Postkontroll innebärpostkontroll.uppgifterhemliga rör attsom

försändelsebeslutarförundersökningsledarenpå talan atträtten av
befordrings-tillinkommaochi beslagfår väntas etttas somsom

27beslag hartill dess frågan prövatskvarfår hållasföretag, om
allmänhetdelges ipostkontrollbeslut§ RB. Ett post-kap. 9 om

kvarhâlls. Iförsändelsernaombesörjerpå attmästare orten som
försändel-kvarhållaaktuelltockså blikan detundantagssituationer att

järnvägsföretag.ellerrederiersåsombefordringsföretag,på andraser
innebärapostverksamheten kan ävenAvmonopoliseringen attav
postkontrollbeslutberördablirenskildaantalet omavorgan som

öka.kommer att

konsekvensbeskrivningSammanfattning och9.1.4

betydande sekretess-har såledesbeskrivet slagUppgifter ettav nu
framgångsrikttvångsmedlet skallbåde förskyddsvärde,och att vara

särskilt angeläget värnasammanhangi sådana äroch för det attatt
föreslår vi det ibakgrunddennaintegritet. Motenskildes attden en

bestämmelse säkerhets-insäkerhetsskyddsförordning atttas enny
uppgifterskall omfattamyndigheter ävenstatligaskyddet hos som

hemlig tele-teleavlyssning,hemligochsekretess röromfattas somav
befordringsföretag.försändelsekvarhållandeövervakning och av

konsekvenser.får följandeBestämmelsen

uppgifterhemligahanterablir skyldigamyndigheterStatliga att
uppgifterhemligatelekontrolloch sätt sompost- somsammaom

makt.främmandetillförhållanderiketssäkerhet ellerriketsrör
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Bestämmelsen får i första hand betydelse för myndigheterna inom
rättsväsendet, polis, åklagare och domstolar för tullen.samt

Säkerhetsskyddet2. hos enskilda operatörer hanterar uppgiftersom
tvångsmedlen skall regleras i avtal på vidsättom samma som upp-

handling betydelse för rikets säkerhet. Det innebärav operatörenatt
får träffa säkerhetsskyddsavtal. Sådant avtalett kan redan ha träffats
såvitt uppgifter riketsrör säkerhet.rör Förändringen består då isom

avtalet tillämpligt på degörsatt ytterligare uppgifter isom avses
bestämmelsen.

Även de brottsutredningar fråga inteär riketsom rörvarom nu
säkerhet, bedömer vi det är ändamålsenligtatt uppgiftenmest att att

SÄPO.träffa säkerhetsskyddsavtal anförtros Genom att ansvaret
samlas på myndighet kan kravet på enhetlighet tillgodoses,en sam-

SÄPOtidigt det hos finns nödvändig kunskap och erfarenhetsom om
både säkerhetsskydd och de aktuella tvångsmedlen.

I avsnitt 7.2 har vi föreslagit varje myndighet och kommunatt skall
åläggas säkerhetsanalys kartläggaatt vilka skyddsvärdagenom en
uppgifter hanteras vid den myndigheten eller kommunen.som egna
Det kan tänkas vid sådan analys finneratt uppgifter ellerman atten
förhållanden slag deän i säkerhetsskyddslagstift-annatav som anges
ningen har högt skyddsvärde. Myndighetenett eller kommunen kan
då välja tillämpa säkerhetsskyddsåtgärdernaatt för dessaäven andra
skyddsvärda intressen. En sådan åtgärd innebär för den enskilda
myndigheten eller kommunen utvidgning säkerhetsskyddeten av men
påverkar i och för sig inte den legala definitionen säkerhets-av
skyddets tillämpningsområde.

9.2 Säkerhetsskydd i den kommunala
verksamheten

lagEn säkerhetsskydd det nödvändigtgör för kommuner ochom
landsting klarlägga vilka delar derasatt verksamhet sådanaärav som

lagen blir tillämplig på dem. Vad detatt handlar alltså slåär attom
fast vilka verksamhetsgrenar hanterar uppgifter informationsom av
betydelse för rikets säkerhet eller så falletär ändå måsteutan att
skyddas brott kan hota rikets säkerhetmot eller terrorist-som mot
attacker. börDet kanske påpekas denna skyldighet delvis inträderatt
redan till följd den föreslagna lagen civilt försvar, dennaav om om
träder i kraft före lagen säkerhetsskydd. Lagen civilt försvarom om
ålägger varje kommun till det inom dess verksamhets-att attse



1994:149Övriga soufrågor240

uppgifter chförsäkerhetsskyddtillfredsställandefinnsområde ett
isäkerhetriketsellertotalförsvaretförbetydelseförhållanden av

§.kap. 1övrigt 9
förnödvändigverksamhet är attdenTotalförsvaret somavser

tillsamhälletställaförochhotinförlandet attförbereda omyttre
verk-hela dentotalförsvaretomfattarkrigUnderkrigsförhållanden.

angelägenheterkommunalaflestabedrivas. Deskalldåsamhet som
utvidgningendåInnebärkrigsförhållanden.underfullgörasskall även

sfärenkommunalatill densäkerhetsskydd attbestämmelserna omav
kommerverksamhetenkommunalamångskiftandedenalla avgrenar

säkerhetsskyddlagstiftningenomfattas omatt av
medbl.a.sammanhänger attDetenkeltnågotinteharFrågan svar.
skyddaförstaskall för detsyften. Denfleraharsäkerhetsskyddslagen

skyddaandradetförsäkerhet, notriketsuppgifter rörhemliga som
ochsäkerhet,riketshotakanbrottandraochsabotagespioneri, som

sådantvåld, närmotiverat ävenpolitisktskyddatredjeför det mot
lotainte kan sägasgärningarbrottsligaförövasvåld somgenom
företablerasmåsteskyddmöjligtfulltDet ettsäkerhet. är attrikets

säkerhets-förSkälenhot.dessatvå ettellerendastmöta ett avatt
verksamheter.skildaförolikaföljaktligenskydd kan vara

säkerhetrikets ärtillmed hänsynskyddasmåsteUppgifter som
bestämmelseri 2vissaenligtsekretessunderkastadesådana ärsom

landstingskommunalaochprimär-denIsekretesslagen.kap.och 5
underkäta-uppgifter ärhuvudsakitorde detverksamheten somvara

Såcanaaktuella.blir§kap. 2i 2försvarssekretessens.k.de den som
Erfaren-landsting.ochkommunerlängesedanhanterasuppgifter av

handlingarhemligstämplaförförutsättningarna attprövahet attav
redan. Detalltsåfinnssäkerhetriketsförbetydelsekan vara avsom

sådanadärverksamheterdeenkelt avgränsarelativt upp-blibör att
gifter hanteras.

skyldighetfalldessamedför i år attsäkerhetsskyddslagenVad en
föreskrivs iuppgifternaförskyddtillåtgärdersådana somvidta

säkerhetspröv-tillträdesbegränsning,informationsskydd,dvs.lagen,
skyl-så detotvivelaktigt ärkontroll. Det attärochutbildningning,

registerkonrollinnefattandesäkerhetsprövningföretadigheten att
erfarenhetNågonnyheten.ingripandeden avinnebär mestsom

kommunalapå detregel intefinns iärendensådanahantering av
fältet.

uppgifterhemligadelfårvilkafastställandeEtt avsompersonerav
torderegisterkontrollunderkastasskalldeomfattningsådani att

heller place-intesvårigheter,någraföranleda störreintenormalt
regis-förutses närdäremotkanSvårighetersäkerhetsklass.iringen

fårkommunenlandstinge:iresulterarfallvissti attterkontrollen ett
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information registren innehåller uppgifter den kontrollera-attom om
de.

Det för beslut med anledning utfall vidyttersta ansvaret ett av en
registerkontroll vilar på kommunens eller landstingets styrelse.
Hanteringen registerkontrollärenden förutsätts emellertid normaltav

uppgift för den säkerhetsansvarige enligt förslaget7 § ivara en som
till säkerhetsskyddsförordning skall finnas direkt under ledningen.

blir alltså fårDet denne del uppgifterna från RPS ochsom av som
har ställning till vad de bör föranleda. En kontakt med denatt ta som

ansvarig för säkerheten i den förvaltning iär regi verksamhetenvars
bedrivs får i regel nödvändig. Om kontrollen föranletts attanses av
nyanställning skall ske säkerhetskänslig befattning, bör deen
säkerhetsansvarigas bedömning tilltänkt kandidat är attav om en anse

pålitlig normalt tillräcklig.som vara
Annorlunda gestaltar sig situationen uppgifter lämnas vidutom en

registerkontroll beträffande redan anställd. Oftast torde visserligenen
i sådana fall ärendet kunna hanterasäven enbart de säkerhets-av

ansvariga. Utfallet vid registerkontroll nämligen i det över-en avser
vägande antalet fall uppgifter brottmålsdomar. Vilken betydelseom
sådana uppgifter skall tillmätas vid bedömning pålitlig-av en persons
het kan naturligtvis inte besvaras generellt. Men uppgifter smärreom
brott intetorde normalt föranleda något ingripande denmot an-
ställde, särskilt inte den brottsliga gärningen ligger längre tillbakaom
i tiden. dom på rattfylleriEn kanske intenormalt såsäger mycket

pålitlighet den bör föranleda åtgärder. Men denattom en persons
kan varningssignal bakomliggande förhållanden,utgöra fram-en om
förallt alkoholmissbruk de säkerhetsansvariga har anledning attsom
undersöka närmare.

Ett utfall beträffande redan anställd kan sålunda föranleda etten
behov från arbetsgivarens sida hålla samtal med den kontrolle-att ett

Uppgifterrade. lämnas vid registerkontroll i och för sigärutsom
underkastade sekretess enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen. I den mån
sekretessen gäller uteslutande till skydd för den enskilde fallet ärsom

uppgiftermed domar föreligger inte något hinder samtal.mot ettom
Den kontrollerade har redan Rikspolisstyrelsens försorggenom
underrättats sådana uppgifter kommer lämnas till arbets-att attom
givaren i anledning registerkontrollen.av

förhållerAnnorlunda det sig onekligen uppgifterna lämnatsnär som
inte kunnat delges den kontrolleras. Anledningen kanut attsom vara

i fråga förekommer i sammanhang där utredningettpersonen om
landsskadlig verksamhet pågår och utlämnande informationett av om
detta till den berörd utredningen skulle försvåraär möjlig-som av
heterna avslöja allvarlig brottslighet. Det särskilt i falläratt som
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skall få fortsättauppgiftgrannlagadessa avgöraatt en personomen
ske elleromplacering måsteuppgifter ellersinafullgöraatt om en -

uppsägning vederbörandeinte möjligtfall dettaför det är aven-
registerkontrollresultatetmåste Attanställningenfrån äga av enrum.

ellerför uppsägningsaklig grunddet kansådantkan utgöraattvara
vissa, erfarenhets-ingen tvekan Iavsked råder detmedtill och om.

bereddarbetsgivarenfall måste sättasällsyntamässigt att sam-vara
åtgärder krävs.och vidta dei första handskyddsintressehällets som

måsteför utfallriktlinjerlämnasig knappast närlåterDet göra ettatt
iOmständigheternafrån sin tjänst.gäller skiljsden detföranleda att

avgörande.måste blisärskilda falletdet
föreskrivssäkerhetsskyddsförordningtill§ i förslagetI 49 att om

vid register-framkommitvadfinnerstatlig myndighet att somen
måstemyndighetenanställd viddenkontrollen visar äratt ansessom

anmäla förhållandetmyndighetenbefattning, skallför sinolämplig
Syftetmyndigheten hör.till vilketdet departementchefen förtill
endastavgörandet till regeringenöverlämnahärmed inte utanär att

blir informerad.politiska ledningenför dengarantierskapa attatt
fattar beslut iregeringendock intetorde detuteslutetHelt attvara

På motsvarandeanledning anmälan. sättställe medmyndighetens av
uppkom-landsting, frågaellerför kommun närledningenbör etten

befattning, informerasfrån hansskilja arbetstagareatt omenmer om
för beslutet.och kunnabeslutettilltänkta överdet ansvaretta

elleromplaceringärendefatta beslut iharDen ettatt omsom
utomståendesamråda medbehovkan tänkas hauppsägning att omen

så fallkontaktpunkt får inaturligpåkallade. Enåtgärdervilka ärsom
länsstyrelsen i länet. Läns-säkerhetsansvarige viddenanses vara

hanteringenbetydande erfarenhethar sedan längestyrelserna aven
säkerhetsfrågor.av

tilluppgifter hänsynfinnsi vilken detverksamhet,En som av
ocksåomgärdashemliga, måste normaltskall hållasrikets säkerhet

naturligtvisfrämstregisterkontroll,skyddsåtgärdermed andra än
tillträdesbegränsning. Denocksåinformationsskydd kanskemen

hindrapåkallad förinte sällansistnämnda åtgärden kan attvara
uppgifterhemligaanläggning, därobehöriga tilltillträde enav

kräververksamhet bedrivsvisserligen inte därhanteras sommen en
politiska förtecken. Detmed ärandra brottskydd sabotage ellermot
tillträdesbegränsning skallfråganprövningennaturligt att omav

den föreliggande hot-beroendestarkti sådana fall är avarrangeras
spänningarutrikespolitiskastigandeochpolitiskbilden. tiderI oroav

perioderlugnareåtgärder underförebyggandeökar behovet somav
för såväl kommunalatorde gällaobehövliga. Detframståkan som

i freds-tillträdesbegränsningbehovetstatliga anläggningar att avsom
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tid i vissa fall kan kräva så omfattande skyddett anläggningenatt
förklaras skyddsobjektutgöra enligt skyddslagen, i andra fall att
begränsningen tillträdet betydligtgörs mindre omfattandeav eller
framstår helt obehövlig.som

Den blir direkt under kommun- eller landstingsledningensom
ansvarig för säkerheten får nyckelfunktion i säkerhetsskydds-en
frågor, inte minst i samband med den lagstiftningenatt introdu-nya

Ansvaret för den kartläggning säkerhetskänsligattceras. verksam-av
het kommer till stånd behandlats förut bör åvila den säkerhets-som
ansvarige. Det till dennaår funktion uppgiften skapaattsom en
helhetssyn beträffande säkerhetsskyddet i kommunenlandstinget
knyts. Ansvaret för utbildningatt i förvaltningarna börarrangeras
vila på den säkerhetsansvarige liksom den viktiga uppgiften kon-att
trollera tillfredsställande nivåatt upprätthålls i skyddet.en

3 Tillsyn

Vårt förslag: Försvarsmakten och Säkerhetspolisen skall kon-
trollera säkerhetsskyddet hos myndigheter och kommuner. Myn-
dighet funktionsansvarigår enligt beredskapsförordningensom ges

visst tillsynsansvar företag.ett över

Skälen för förslaget: Av förslaget till säkerhetsskyddslag framgår att
kontroll det säkerhetsskyddet skyldighetär åvilarav egna denen som

blir underkastad lagens bestämmelser, dvs. såvälsom statliga myn-
digheter, kommuner och landsting enskilda företag. När detsom
allmänna driver verksamhet i form bolag, förening eller stiftelseav

huvudmannenär ansvarig för kontrollen företagets säkerhets-av
skydd.

Med tillsyn utövande kontroll över verksamhet.menas av annans
Enligt den gällande säkerhetsskyddsförordningennu kontrollutövas

säkerhetsskyddet hos statliga myndigheter under Försvarsdeparte-av
med vissa angivnamentet undantag Försvarsmakten och hosav

övriga statliga myndigheter Justitiekanslernutom Säkerhets-av
polisen.

Någon ändring i uppgiftsfördelningen mellan Försvarsmakten och
SÄPO inte påkallad såvitt kontrollen säkerhets-synes vara avser av
skyddet hos statliga myndigheter. För kommunernas och landstingens
vidkommande är uppdelning tillsynsansvaret knappast påkallad.en av

SÄPO.Det naturligast tillsynenatt utövas Uppgiftensynes inne-av
SÄPO.bär inte obetydligt merarbete förett
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försituationen nära-enskild ärtillsynengäller överdärefterVad
uppföljningochkontrollSUA-bestämmelsernaenligt att awrande den

Kon-myndigheten.beställandedenutförasskallsäkerhetsskyddet av
För-utföraskunna ävenbestämmelsernaenligtförutsätts avtrollen

SÄPO Industriskyckls-detochsvarsmakten gemensamt organ,genom
bibehållagrund förNågonbildat. attmyndigheternasomgruppen,

ibörmyndigheterna äveninteföreliggerkonstruktionenden men
enskildatillsyn överskyldiga utövafortsättningen som cm-attvara

generella be-andraNågrasäkerhetsskyddsbestämmelser.fattas av
enskildasäkerhetsskydd hoskontrollförstämmelser ansvaret avom

inte.finns
anbudsgivarehossäkerhetsskyddetÄven kontrollbörframdeles av

ellermyndighetenstatligabeställandedenutförasleverantöreroch av
säkerhetsskyddavtalupphandlingvid närkommunenlandstinget om

skalllagenträffatsfall harandraavtal i att varaNärträffats.har om
tillsynsskyl-lägganaturligtdetverksamhet är attenskildpåtillämplig

bered-enligtfunktionsansvarigmyndighet ärpå dendigheten som
skallfunktionsansvarmedMyndigheterskapsförordningen. som

säkerhetsskyddavtalföråläggastidigare attframgått ett omansvar
före-ochupphandlingssituationfrågaintedet ärträffas när enom

säkerhetsskydds-vidtaskyldigtgrund är atthellerintetaget annan
avtaldetibestämmelsernauppföljningför somåtgärder. Ansvaret av

myndigheten.funktionsansvarigadenvilaocksådåbörträffats
Försvarsmaktenkunna äventillsyn utövashittills börLiksom av

själv-verksamhet. DetSÄPO ärenskildisäkerhetsskyddetoch över
kontrollgenomförandeochkontrolltillinitiativangeläget avklart att
primärtupphandlande ellerdenmedsamrådiskeruppföljningoch

undviks.missförståndochkollisionersåmyndighetenansvariga att
säkerhetsskydds-tillförslagetin itagitshardettabestämmelseEn om

förordning.
ochFörsvarsmaktenrationelltgångermånga attkanDet vara

Överhuvud kon-börSÄPO kontroller tagetgenomför gemensamt.
tillsynsmyndigheter-mellanpräglastrollverksamheten samsynenav

SÄPO förochFörsvarsmaktenordning kanlämplig attEn varana.
tillsynsverksamhetdenplanerarverksamhetsår somvarje gemensamt

förord-in itagitsharinnebördmed dennabestämmelseske. Enbör
ningsförslaget.

övrigt skeikontrollverksamhet börSÃPO:s Försvarsmaktensoch
i dag. Detverksamhetenförgällerhuvudsakiriktlinjerdeenligt som

aktuellamed denträffasöverenskommelseföljande. Eninnebär
Tillsyns-kontroll.förtidpunkteneller kommunenmyndigheten om

ochkontrolleraskommervadupplyser attmyndigheten somom
kontrolle-kontroller. Dentidigarefrånerfarenhetersamtidigtdelger
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rade myndigheten eller kommunen skickar i tidgod in sina interna
säkerhetsskyddsföreskrifter. Kontrollprogrammet till-görs upp

med den kontrollerade. Därigenom tillfälle att tasammans ges upp
sådana frågeställningar den kontrollerade känner sig osäker påsom
eller inte behärskar. Kontrollen avslutas med genomgång deen av
preliminära resultaten. Härvid bör någon myndighetens ellerur
kommunens ledning Resultatet kontrollen redovisas inärvara. av
protokoll och uppföljning för konstatera brister till skerrättatsatt att
inom viss tid.

Vårt förslag skyldighet säkerhetsanalys medförupprättaattom en
inslag i tillsynsverksamheten. I den delen bör kontrollenett nytt

omfatta både analys har och slutsatserna i hardenupprättatsatt atten
kommit till uttryck i det praktiska säkerhetsskyddsarbetet.

9.4 Rådgivning

förAnsvaret säkerhetsskyddet inom myndighet eller kommunen
SÄPO:sligger på myndighetens eller kommunens ledning. och

Försvarsmaktens för säkerhetsskyddet hos andra äransvar organ
begränsat till tillsyn och meddela allmänna råd.utövaatt att

I det föregående har berörts den regelgivning ankommer påsom
SÄPO och Försvarsmakten inom sina ansvarsområden. Dessa regler
bör normalt utfärdas i form allmänna råd, lagenäven öppnarav om
möjlighet för regeringen till myndighet vid behov delegera sin rättatt

meddela föreskrifter för tillämpningen lagen. följandeI detatt av
behandlas den râdgivningsskyldighet i särskilda fall ankommersom

SÄPOpå och Försvarsmakten. rådDessa kan informationavse om
säkerhetsrisker och säkerhetshotande verksamhet utbildning ochsamt
rådgivning säkerhetsskyddets omfattning, utformning organi-ochom
sation.

till denI gällande säkerhetsskyddsförordningen finns våraimotsats
författningsförslag ingen uttrycklig bestämmelse ålägger För-som

SÄPOsvarsmakten eller meddela myndigheterna råd i särskildaatt
fall. Någon ändring i sak emellertid inte åsyftad. fårDetär anses
falla inom tillsynsmyndigheternas i möjligaste mån biträdaattansvar
myndigheter och andra med råd säkerhetsskydd. börDet dockom
understrykas någon rådgivning i enskilda registerkontrollärendenatt
inte heller enligt den föreslagna regleringen möjlig. följerDetär av
22 § säkerhetsskyddslagen.

För myndigheter, kommuner och företag skall kunna bedrivaatt
sitt säkerhetsskyddsarbete på ändamålsenligt det nödvändigtsätt ärett

har tillräcklig kunskap vad behöver skyddas inomatt man om som
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tänkasverksamheten och vilka kan ske. Härden angrepp somegna
SÄPO uppgift. Tillsynsmyndig-och Försvarsmakten viktigfullgör en

främmande underrättelseverksamhet,heterna informerar omom
Sådan information kansubversiv verksamhet.terrorism och geom

vårt landsföljande frågor: Vilka länder har behovt.ex. avsvar
för underrättelsetjänstkunnande Vad har dessa länderteknologiska

information inom den verk-de Vilkenoch hur arbetar egnaannan
Vilkasärskilt begärlig för främmande maktsamheten kan vara

föreligger den aktuella verksam-subversiva hotterrorist- och mot
heten

myndigheten vid SUA-upp-påpekas den beställandebörDet att
insikt i hotbilden i det aktu-också kan ha betydande hurhandlingar

i första hand den beställande myndighetenella fallet Det ärut.ser
skyddas.föremål för sekretess och vad börvad ärvet somsom som

behov delgeinformation kan det uppkommaVid sådan ävenattav
Information i sådana situa-sekretess. kanuppgifter omfattas avsom

§generalklausulen i 14 kap. 3möjlig med stödtioner ändå avvara
uppgifter lämnasbestämmelse medgersekretesslagen. Denna utatt

uppenbart intressetsådana fall där dettill myndigheter i är attatt av
framför intressehar företräde detuppgifterna lämnas ut upp-som

hemliggäller delgivning informa-skall skydda. När detgifterna av
uppgiften förbehållmöjligheten lämna medtill företag börtion att ut

sekretesslagen uppmärksammas.enligt kap. 9 §14
SÄPO Försvarsmakten med rådgivningbiträder ochHärutöver om

avsnittomfattning, utformning och organisation. Isäkerhetsskyddets
SÄPO:s harutåtriktade säkerhetsskyddsarbetebeskrivits hur3.8 har

larmpolistekniska frågor såsom lås ochinriktning frånändrat rent
rådgivning fyllerrådgivning. Sådan generelltill övergripande enmer

innefattar exempelvis:utbildningsfunktion ochviktig

säkerhetsskyddets regelsystem-
ansvarsförhållanden-

genomföra säkerhetsanalysmetoder att-
säkerhetsskyddetorganisation och administration av-

internkontrollmetoder för genomförande av-
inom företagetmetoder höja säkerhetsmedvetandetatt-

personbedömning vid nyrekrytering.metoder företaatt-

Råd-formen utbildning.rådgivning harDenna närmasttyp avav
tillhandahålls också i sambandutbildning detta slaggivning och av

med kontroll.
SÄPO också råd påoch Försvarsmakten lämnaHärutöver kan

eller företaget.enskilda myndigheten, kommunenbegäran denav
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Vi har inte funnit skäl föreslå någon ändrad inriktningatt denav
rådgivningsverksamhet tillsynsmyndigheterna för närvarandesom
bedriver.

9.5 Sanktioner

Vårt förslag: Straffbestämmelser eller andra sanktioner bör för
närvarande inte införas.

9. 5 l Allmänt
.

Säkerhetsskyddsförordningens bestämmelser syftar till statligaatt
myndigheter skall vidta vissa åtgärder till skydd för rikets säkerhet.
Vilka möjligheter finns i dag ingripa den myndighetatt mot som
underlåter vidta tillräckliga skyddsåtgärderatt

Enligt 20 kap. § brottsbalken1 döms för tjänstefel den som upp-
såtligen eller oaktsamhet vid myndighetsutövning handlingav genom
eller underlåtenhet åsidosätter vad gäller för uppgiften. Ansvarsom
enligt denna bestämmelse kan knappast bli aktuellt för den ansvarige
myndighetspersonen åsidosätter säkerhetsskyddsförordningenssom
bestämmelser, eftersom det inte torde fråga myndighetsutöv-vara om
ning. Myndighetsutövning förutsätter i princip någon form makt-av
utövning enskild. Beslut begränsamot allmänhetens tillträdeattom
till viss plats kan i och för sig sägas form myndig-en vara en av
hetsutövning. Underlåtenhet i detta avseende kan dock knappast falla
inom det straffbara området.

Ansvar för vårdslöshet med hemlig uppgift 19 kap. 9 § brotts-
balken aktualiseras någonnär oaktsamhet befordrar, lämnarav grov
eller röjer uppgift hemlig kan medföra för riketsnaturav som men
säkerhet. Denna bestämmelse således tillämpligär bara i den situatio-

skadan redannär skedd.är Den oaktsamhet åsido-nen som av grov
säkerhetsskyddsförordningen SÄKsätter eller föreskrifterna i FA kan

inte dömas till det inte kan styrkas uppgifternaansvar, om att
kommit någon obehörig tillhanda.

Däremot kan åsidosättande säkerhetsskyddsförordningensett av
eller föreskrifternas bestämmelser föranleda disciplinansvar enligt
bestämmelserna i lagen 1994:260 offentlig anställning. Enligtom
14 § får disciplinpåföljd under vissa förutsättningar meddelas arbets-

uppsåtligen eller oaktsamhettagare åsidosätter sina skyldig-som av
heter i anställningen.
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underlåten-något fall därföreligger intekunnatvi har utrönaSåvitt
disciplin-föranlettharsäkerhetsskyddsbestämmelsernaiakttahet att

påföljd.
iinte arbetstagareomfattardisciplinpåföljdBestämmelserna om

emeller-kommunanställda finnsmångaFörlandsting.ochkommuner
kollektivavtal.ireglermotsvarandetid

detkonstateraskanföretagsäkerhetsskyddet hos attgällerdetNär
skadestånds-bestämmelserSUA-avtal inimöjligtfullt ta omär att

säkerhetsskyddsbestämmelsernafallför detvitesklausulerelleransvar
utsträckning.begränsadiförekommerklausulerSådanaåsidosätts.

iFMV,upphandlingvid ärtillämpas attmöjlighet,En avsomannan
fallför detbeställarenförhävningsrättklausulinavtalet ta omen

säkerhets-i frågaskyldighetersinauppfyllerinteleverantören om
skydd.

överväganden9.5.2

åsidosätterdensanktionermedingripa motMöjligheterna somatt
SUA-avtalibestämmelserna ärellersäkerhetsskyddsförordningen ett

säker-medsambandiskäldetbegränsade. Finns attsåledes att en
straffsanktionerkraft införaiträderhetsskyddslag

SÃPO:s tillsynsverksam-frånerfarenheterochFörsvarsmaktens
föreliggerföretagochmyndigheterpådetförtalar inte enheten att

enligt till-säkerhetsskydd. Tvärtom ärtillinställningnegativ man
informationfåangelägenmycketgenerellt attsynsmyndigheterna sett

olikautformningenrådgivningförlyhördochhotbilder avomom
mellanintressemotsättningNågonsäkerhetsskyddsåtgärder. sam-

ochsidan,ävitala intressensinaskyddabehovhällets enaattav
anläggningarsinaskyddabehovföretagetsellermyndighetens attav

Natuligtvis finnsheller.föreligger intesidan,å andratillgångaroch
säkerhetsskyddetpånackdelendenföretaget attellermyndighetenför

sammanhangipåpekatsSomkostnader.medför annatåtgärderna
försvarbarekonomiskttillemellertidåtgärdernaskall enanpassas

inte behövaskallföreskrifternabindandedeiakttanivå. Att vara
uppoffringar.ekonomiskaorimligamedförenat

innebärakunnavidareskulle attstraffrättsligtutvidgatEtt ansvar
förproblemdölja sinaförsökerföretagochkommunermyndigheter,

sådanEnhjälp.råd ellersökaförställetitillsynsmyndigheterna att
säkerhetsskyddet.förbättraägnadskulle inteutveckling attvara

vidleverantöri frågavill kommanäringsidkare enDen somsom
villintehanmednormalt räknakanSUA-upphandling att accep-om

såkräverbeställarennivådenpåläggsskyddsåtgärderna somatttera
säker-åsidosätterOm hanleverantör.frågaiintehankommer som
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hetsskyddsbestämmelserna i redan träffat avtal, riskerar hanett att
upphandlande myndighet gång vänder sig till leveran-nästa en annan
tör.

Mot den här bakgrunden har vi inte funnit behov närmareattav
undersöka möjligheterna utvidga det straffrättsliga elleratt ansvaret

andra former sanktioner.övervägaatt av
När det gäller säkerhetsskyddet hos enskilda kan det i föroch sig

förefalla anmärkningsvärt skadestånds- och vitesklausuler haratt
förekommit i så obetydlig omfattning. Det uppenbarligen såär att
upphandlande myndigheter inte har funnit något behov sådanaav
bestämmelser.

incitamentDet leva till säkerhetsskyddsavtalet finnsatt upp som
enskildahos de näringsidkare angelägna behålla sin posi-är attsom

tion SUA-leverantör behöver emellertid inte lika fram-som vara
trädande hos alla enskilda bedriver verksamhet be-som numera av
tydelse för rikets säkerhet. Enskilda bedriver verksamhetsom som
tidigare bedrevs det allmänna kan fortfarande ha monopolsituationav
på den aktuella marknaden. Incitamentet leva till den stipule-att upp
rade skyddsnivån kan då mindre. Myndighet och kommunvara som
har träffa avtal säkerhetsskydd med enskilda företag bör iatt om en
sådan situation särskilt beakta möjligheten komplettera säkerhets-att
skyddsavtalet med skadestånds- eller vitesklausuler.

kan finnasDet anledning regeringen följer utvecklingenatt noga
hur statliga myndigheter, kommuner och enskilda lever till denupp
lagstadgade eller i avtal angivna säkerhetsskyddsnivån. I vårt för-
ordningsförslag finns bestämmelse innebär tillsyns-atten som om en
myndighet konstaterar det föreligger brister inom viss verk-att en
samhet, bristernaoch påpekande inte till, skall tillsyns-rättastrots
myndigheten anmäla förhållandet till regeringen. Om utvecklingen
skulle anledning till det, bör frågan det krävs ytterligare sank-ge om
tioner bli föremål för förnyat övervägande.
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10 Kostnader m.m.

10.1 Ekonomiska konsekvenser våra förslagav

Våra förslag innebär säkerhetsskyddslagstiftningen kommeratt att
gälla för kommuneräven och landsting. De merkostnader till följd av
våra förslag kan beröra kommuner och landsting hänför sigsom

Övrigaendast till bestämmelserna registerkontroll. åliggandenom
följer i princip redan bestämmelserna i lagen civilt försvarav om

träda i kraft den julil 1995.som avses
När det gäller registerkontrollen innebär våra förslag kontrollatt

skall få ske till skydd terrorism och personal imot kommuner ochatt
landsting kan bli föremål för kontroll. Antalet kanpersoner som

komma bli föremål för kontrollantas dessaatt grunder kan beräk-
inte överstiga 10 000. Härav högst 3 000 inom kommunernas och

landsting. Detta kan ställas det totala antalet kontroller 199394mot
133 429. När det gäller anställningsmyndigheterna kansom var

konstateras det i allmänhet torde sigatt röra sådana befattningarom
där arbetsgivaren ändå vinnlägger sig med hitta denattom omsorg

lämpade kandidaten. Det merarbetemest kan förorsakas attsom av
registerkontroll skall ske kan bli obetydligt. Denna ökningantas av
det totala antalet registerkontroller kan också komma kompenserasatt

motsvarande minskning till följd bl.a. de förändrade förut-av en av
sättningar vi har föreslagit skall gälla för placering i säker-som
hetsklass

Vissa enskilda i dag inte omfattas bestämmelsernasom av om
säkerhetsskydd kommer enligt vårt förslag omfattas regle-att av
ringen. Det gäller de verksamheter vi har beskrivit i avsnittsom
Vi bedömer de kostnader föranleds våraatt förslag för-ärsom av
sumbara. Det beror på dessa verksamheter endera tidigareatt har
omfattats regleringen och efter bolagisering i princip alltjämtav upp-
rätthåller det skydd tidigare ålagd Telia, Posten ochsom man var
Sveriges Radio, eller kommersiella eller beredskapsskälatt man av
redan har hög säkerhetsnivå inom verksamheten energiförsörj-en
ningen. Vårt intryck säkerhetsskyddetär inom alla dessaatt områ-
den håller god standard. Våra förslag bör därför bara i någoten en-
skilt avseende innebära ökade krav ställs på någonatt aktörerna.av
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säkerhetsskyddetregleringförgälleri dagordningDen avsom
förordningen ochifinnsbestämmelsernaövergripandedeinnebär att

skyddsåtgärderutformning ärbestämmelserutfyllande av zatt om
tillämpningsföreskrifter. Dendetaljeradeförhållandevisiintagna

inbestämmelsernacentraladeinnebär tasföreslårviordning att mest
kompletteratbliregelsystemetHärutöverförordning.ochi lag avses

Rådeni praktiken.utformaskanskyddethurrådmed allmänna om
skyddsnivån.upprätthållaförtillvägagångssättföruttryck attettger

många gånger flerafinns detföregåendei det meto-påpekatviSom
regler be-bindandeantaletGenomskyddet.upprätthålla attder att I

ioch företagkommunermyndigheter,kanminimumtillgränsas ett
kostnads-metodden ärväljasjälvautsträckning meststörre som

denuttryckt kanAnnorlundaverksamheten.deneffektiv inom egna
isäkerhets-förmålenutsträckning sägasiregleringen större angenya

uppnåförmetodernautsträckning reglera imindre attiochskyddet
lför säker-kostnadernade totalaocksåkanPå dettamål. sättdessa

naturligtvis mycket gtillbaka. Dethållas ärhetsskyddsverksamheten
lVi harkostnadsbesparing är.sådanhurvanskligt storatt enange

har lettandra länderöverväganden iemellertid konstaterat att samma
föreslår.viliknande denutvecklingtill en

för demedförförslagvårakonsekvenservilkadiskuteraskanDet
uppgiftfå tillföreslåsDessamyndigheterna. attfunktionsansvariga

inomverksamhetdriverenskildamedsäkerhetsskyddsavtalträffa som
dettaAvtaltillsynsverksamhet.vissochansvarsområdet utöva avatt

engångs-hatordeUppgiften närmasttill antalet.bli fåslag kan antas
ävisstinnebäraför sigi ochkanTillsynsverksamheten ettkaraktär.

dockarbetsuppgiftenliggerpåpekathartidigareviSommerarbete. i
imyndig-funktionsansvarigaderedan åvilaråliggandendenära som
iomfattandetordeberedskapsförordningen. Vidareenligtheterna mera

samverkaniockså företasnormaltkontrollergenomgripande jeller
SÄPO Försvarsmakten.ellermed

inne-inte kommervåra förslagvi attSammanfattningsvis att ganser
ikostnadernaellerarbetsbelastningenökningnämnvärdnågonbära av

kostnadsökningareller företag. Dekommunermyndigheter,för som
reglermed degivetvismåste vägasuppstårallt nyttan zmot somtrots

föreslås.
Även oför-SÄPO:s medannorlunda.något ettdel lägetärFör

inomarbetsinsatsentotalaregisterkontroller kan denantaländrat
SÄPO:s hängeröka. Dettapersonalkontrollenhet förväntas samman

kan kommaförslagvåraenligtpersonutredning attsärskildmed att
förPBRuppgifter när-änflerochutsträckningske i attstörre ur
kommu-Härtill kommerutlämnande.förföremål attblivarande kan

ochvärnpliktigabeträffandeskeskallnikation även sompersoner
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SÄPOskall krigsplaceras. Slutligen får för tillsynenansvaret av
säkerhetsskyddet i kommuner och landsting hos vissa enskildasamt

i dag inte omfattas regleringen. Denna tillsynsverksamhetsom av
SÄPO:storde i föroch sig i utsträckning kunna utföras regio-stor av

nala organisation. Likafullt innebär den icke oväsentligtett mer-
arbete. De ökade insatser kan föranledas våra förslag tordesom av
dock inte överstiga två årsarbetskrafter.

Förslaget Försvarsmakten skall kunna rekvirera utdrag PBRatt ur
beträffande värnpliktiga kan medföra visst merarbete förantas ett
RPS. Vi bedömer dock kostnadsökningarna hos styrelsen rela-äratt
tivt begränsade.

10.2 Ekonomiska konsekvenser föreskrifter ochav
allmänna råd

För myndigheter under regeringen finns i 14 § verksförordningen en
bestämmelse myndigheternas regelgivning har följandeom som
lydelse:

Innan myndigheten beslutar föreskrift eller allmänt råd enligtetten
författningssamlingsförordningen 1976:725, skall den

detta den ändamålsenligaöverväga är åtgärden,mestnoga om
2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga

och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i konse-en
kvensutredning,

lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisa-
tioner och andra kostnadsmässigt eller något betydan-annatsom
de berörs Riksrevisionsverketsätt tillfälle sig i frågansamt att yttra
och konsekvensutredningen,om

4. begära regeringens medgivande besluta föreskriften denatt om
leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem berörs.som

Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa
eller risk för betydande ekonomisk skada föreskrift eller ettom en
allmänt råd inte beslutas, får vad i första stycket 2-4sägssom
anstå till efter beslutet.

Första stycket 2-4 gäller inte föreskrifter uteslutande rörsom
verksamheten inom myndigheten eller föreskrifter avgifter förom
vilka samrådsskyldighet föreligger enligt § avgiftsförordningen7
1992:191. Första stycket 4 gäller heller inte föreskrifter som
beslutas myndighet för uppfylla Sveriges internationellaattav en
förpliktelser och inte går vad följer förpliktel-utöversom som av
serna.
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konsekvensernakostnadsmässigatill deskallMyndigheten attse
tillsyn.denocksåbegränsas utövarnär

nämnda begränsnings-tidigaredenharBestämmelsen, ersattsom
1994 SFS 1994:decemberkraft deni lharförordningen, trätt

det198726motivbegränsningsförordningensEnligt1347. var
medförsådana reglerbeståndetbegränsanödvändigt att somav

näringslivet,landsting,kommuner,kostnader förökade staten, orga-
därför innanföreskrevsförordningenenskilda. Inisationer eller att

myndigheten utreda ochregel skullebeslutademyndighet enen
och dokumenteraregelförslagsittkostnadskonsekvensernabedöma av

synpunkterinhämtavidareåladesMyndigheternautredningen. att
förslag.berördesfrån dem ettavsom

SÄPOmedgettregeringen harvinämndeavsnitt 3.3 att ut-I att
SÄPO skallADB-säkerhet.rådoch allmännaföreskrifterfärda om

utfärdadedekonsekvensernadokumenteraochföljalikväl avupp
företill regeringenredovisasdokumentation skallSådanreglerna.

år 1997.utgången av
någotmedsvårigheterinnebärdetuppenbart attDet är storaatt

kostadsmässiga konsekvensernadeprecision bedömapåkrav av en
särskilt förkanskegällerområde. Detsäkerhetsskyddetspåregel

investeringar iMyndighetersADB.användningenregler rör avsom
tillhänsynstagandemedochutformas ettADB-utrustning anpassas

Ensäkerhet barariketsskyddet ärdärintressen, ett.antal olika av
vissvaritskulle hainvesteringvissberäkning hur om enstor enav

byggaofrånkomligenkommerhade förelegatinte attregel mer
säkerhetshöjandekommerHärtillantaganden.osäkramindreeller att

sig Hurlåtersvårligen mätas.intäktssidaockså haråtgärder somen
god fårsäkerheten ärundviksförluster att manstora genomsom

aldrigknappast veta.
all-föreskrifter ochförnettokostnadernaberäknaförsökEtt att

sammanfattnings-område kommersäkerhetsskyddetsråd inommänna
ifrågasättasdet kanfaktorerosäkraså mångainnehållavis att omatt

vägledning.någonöverhuvudresultatet taget ger
Försvarsmaktenförsvårighetermedförbeskrivna reglernaDe stora

säkerhetsskydd.råd kringutfärda allmännaoch RPS att
återfinnsi dagkaraktärråd denoch allmännaFöreskrifter somav

SÄKSÄK, hjälpmedel ocheffektivtDATAoch ärSUAi FA ett
enligtfinnssäkerhetsskydd. Detfrämja fullgottiredskap strävan att

bestämmelser kanverksförordningensriskuppfattningvår att nyaen
önskvärda.motiverade ochreglerfördröja ärochförhindra även som

verksför-§i 14bestämmelsernavibakgrunddennaMot attanser
råd säkerhets-på allmännatillämpningskallinteordningen äga om

m;
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skydd Försvarsmakten och RPS utfärdar.som En bestämmelse med
denna innebörd har tagits in i vårt förslag till säkerhetsskydds-
förordning.





SOU 1994: 149 257

Författningskommentar11

Säkerhetsskyddslagen

innehåller sammanhållenLagen reglering säkerhetsskyddet. Ien av
såledeslagen har samlats dels bestämmelser registerkontrollom som
den nuvarande personalkontrollen och dels bestämmelsermotsvarar

säkerhetsskyddet i övrigt. den delenI innebär lagen iom senare
fråga säkerhetsskyddets sakliga innehåll utvecklingnärmastom en av
bestämmelserna i den gällande säkerhetsskyddsförordningen. I lagen
har intagits de centrala bestämmelserna och andra bestämmelsermest

enligt grundlagen kräver lagform. Till lagen har knutitssom en
säkerhetsskyddsförordningen,förordning, med detaljerademera

bestämmelser.

2 §
paragrafen definieras vadI med säkerhetsskydd.som avses
Enligt punkt 1 områdena för säkerhetsskyddet skyddaär ett attav

brott hotar rikets säkerhet. ändringEn terminologiskmot som av
förhållande tilli den gällande säkerhetsskyddsförordningennatur nu

skyddsområdet endast till rikets säkerhet ochär hän-att attanges
visningen till totalförsvaret har utgått. Eftersom begreppet rikets

innefattarsäkerhet totalförsvaret, den sakliga betydelsenäven är
oförändrad.

riketsVad med säkerhet har behandlats i avsnitt 3.1.som avses
Därmed såväl den säkerheten för nationellt oberoendeyttre ettavses

den inre säkerheten för statsskickets bevarande. Skyddet densom av
säkerheten i första hand förhållanden totalför-röryttre avser som

förekommaDet kan emellertid hot Sveriges säker-svaret. mot yttre
het inte samtidigt riktade totalförsvaret, försökär mot t.ex. ettsom

med illegala skaffametoder kunskap svenska ståndpunkteratt om
inför förhandlingar med främmande i anledning gräns-staten av en
tvist. Med skyddet Sveriges inre säkerhet förebyggandeav avses av
försök rådandeundergräva det statsskicket eller våldatt att genom

försökaeller hot tillvälla sig den politiska makten eller påverka
politikens utformning.
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brott hotar Sveriges säker-gäller skyddSäkerhetsskyddet mot som
i polislagen, enligt7 §här densammaAvgränsningenhet. är som

leda polisverksarnhetuppdra RPSregeringen bl.a. kanvilken att
säkerhet. Enligt för-avslöja brott riketsochför förebygga motatt

hör till kategorin brott riketsbestämmelsetill dennaarbetena mot
brottsbalken, dvs. dei 18 och 19 kap.brottsäkerhet avsessom

behandlar högmålsbrottenligt sina rubrikerbrottsbalkenkapitel i som
också vissa specialstraffrättsligaliksomrikets säkerhet,och brott mot

områden och liknande.beträda militäraförbudbestämmelser attom
rikets säkerhethör till brottomständigheterna ävenBeroende mot

inte i förstabestämmelser i brottsbalkenandraöverträdelser somav
bestämmelsernalandets säkerhet,skyddaavseddahand är t.ex.att

och frid allmän-frihethälsa ellerliv ochbrott mot samtmotom
1988:89 108brottsbalken prop.13 kap.i 4farliga brott s.resp.

hänföra tillsistnämnda slagbrottBedömningen är28. attavav om
syftetmed hänsyn till ochfår bl.a.säkerhetrikets avgörasbrott mot

i statsledningenriktas. Angrepp ärbrottetmot personervem
säkerhetsskyddslagen.skall förebyggaspå brottexempel genomsom

säkerhetriketshar brottbestämmelse i lagenförevarandeI mot
spioneri och sabotage.centrala brottenexemplifierats med de

gäller brottsäkerhetsskyddet inte baraframgårpunkt 2Av motatt
uppgifterfall för hemligaockså skydd i andrasäkerhetrikets utan

detta fall bl.a.Säkerhetsskyddet innebär isäkerhet.riketsavsersom
sprid-ochförvaras på betryggandehandlingarhemliga sätt attettatt

möjligt tillså långt det begränsasinformationen ärningen somav
ocksåför sin tjänsteutövning. Här inrymsdenbehöverpersoner som

anförtros informa-hospålitlighetenbedömning personer somaven
tionen.

skydduppgifter inrymmer emellertid inte barahemligaSkyddet för
informationenockså skyddspridsuppgifterna ett mot attutanmot att

i taktsäkerhetsskyddet blir allt viktigareaspektförstörs. Denna av
utsträckningi ständigt ökandeolika slaginformationmed att enav

vidareskall också kunna sändasdatamedium. Informationenpålagras
ocksåsäkerhetsskyddet ingår därförden. Ibehövertill den att sesom

denkommunikationslinjer avsedda för befordrandetill äratt avsom
säkerhetsnivå.håller nödvändiginformationenhemliga

brottsäkerhetsskyddet. Förytterligare syfte medpunkt 3I ettanges
syf-politiskatvång föranvändning våld, hot ellerinnefattar avsom

terroristaktionOmanvändas beteckningen terrorism.brukarten en
berördenSveriges ellerskada säkerhettill syftehar att annarsom

hotad,kan utgörså Sveriges säkerhetsvenska intressen sägasatt vara
vissa fall kansäkerhet. ISverigessjälvfallet brottaktionen ett mot

inte på sådantberördaintressen sättvisserligen svenska ettmenvara

l
3
i
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Sveriges säkerhet i fara.att är Om utländsktett passagerarplan kapas
i Sverige i syfte påtryckningutgöraatt den andraen mot staten,
behöver brottet inte hota Sveriges säkerhet. Det emellertidär viktigt

bygga skyddatt terrorism,ett mot handlingenupp riktasoavsett om
svenska eller utländskamot säkerhetsintressen. Sverige har genom

olika internationella konventioner bundit sig för bekämpaatt terro-
rism. Punkt 3 innehåller därför föreskrift säkerhetsskyddeten attom
skall utformas så det innebär skyddatt terroristhandlingar,mot även

brotten inte hotar Sveriges säkerhet.om
I klargörande syfte har föreskrivits begreppet våld iatt detta sam-

manhang inte endast innefattar våld mot sådantävenutanpersoner
våld innebär omfattande förstörelse egendom.som Det bör under-av
strykas vad vid utformingenatt säkerhetsskyddetman skallav ta
hänsyn till faran förär omfattande förstörelse och inte risken fören

klotter eller åverkan.t.ex. Vad sådanär förstörelseannan som avses
egendom kan rubriceras åtminstoneav skadegörelsesom som grov

eller sådan skadegörelse kan få omfattande verkningar.som annars

3 §
I 3 § säkerhetsskyddets olika former. Regleringenanges bygger på
motsvarande bestämmelser i den gällande säkerhetsskyddsför-nu
ordningen 2 § vissa sakliga och terminologiska förändringarmen
har skett. Bestämmelser utbildning och kontroll återfinns i 26om

Första stycket

Punkt 1 gäller informationssäkerhet. informationssäkerhetenI ingår
bl.a. förebygga hemligaatt uppgifter röjsatt för obehöriga, oavsett

det sker uppsåtligen eller oaktsamhet.om Av det följerav att upp-
gifterna i den utsträckning möjligär skall förbehållassom personer

har tjänstemässigt behovett känna tillsom dematt och harav som
bedömts lämpliga och pålitliga. En föreskriftsom vad börom som
gälla i fråga spridningen hemlig information har tagits in förord-av
ningsförslaget 9 §.

Till skillnad från motsvarande bestämmelse i den gällande säker-
hetsskyddsförordningen gäller informationssäkerheten inte bara skydd

obehöriga kommermot de hemligaatt uppgifterna även skyddutan
hemlig informationmot oaktsamhetatt förstörs eller ändras. Somav

har inledningsvisnämnts har detta skyddsbehov fått dimen-en annan
sion till följd informationsteknologins utveckling. Datasäkerhetav

därför iutgör hög grad viktig beståndsdel i informationssäker-en
heten. Det emellertidär också viktigt informationenatt i kris-t.ex.
lägen kan förmedlas till andra på betryggande ochett säkert Isätt.
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ochteleförbindelsertilldärföringår attinformationssäkerheten att se
säker-nivå fråntillräckligt höghållerkommunikationsvägarandra en

hetssynpunkt.
tillfredsställande, börskallinformationssäkerhetenFör ansesatt

förvarasuppgifterhemliga ettmedhandlingarkrävasockså att
handlingar-kontrollerarfortlöpande attochbetryggande sätt att man

bestäm-vissafinnssäkerhetsskyddsförordningenbehåll. Iifinnsna
hemligaochinventering transporthemligstämpling, avmelser om

§§.ll-14utlandettillhandlingar
fysisktDärmedtillträdesbegränsning. ettbehandlar avsesPunkt 2

informa-hemligtilltillgångfårobehörigaförhindraförskydd attatt
verksamhetpågårdeteller därsäkerhetrikets annantion rörsom

informationssäker-säkerhet. Iriketstillhänsynkänsligär avsom
hemligdärtilltillträdeingå utrymmenvisserligen sägas attkanheten
någonförhindras. Förskall attförvarasellerhanterasinformation

tillträdesbegränsningarmedsyftethardettarådaskallintetvekan om
uttryck i lagtexten.tillkommit

bestämmel-motsvarandemedpunkt 2 överensSakligt stämmersett
inne-konkret2. Mera§säkerhetsskyddsförordning 2gällandeise

ochinrebehovetövervägaskyldighet avbestämmelsen attbär en
bevakningstekniskaandraellervaktpersonalbevakningyttre genom

före-iochlarmanordningarochTV-övervakninghjälpmedel som
vid-blirkrävssäkerhetsåtgärderdetillfallkommande att somse

andraochbyggnadertill utrymmeningårVidare attatt setagna.
fall kanvissanivå.tillfredställande Ibyggnadstekniskt setthåller en
ochvid in-kontrollanordna ut-nödvändigtockså attdet envara

områden.känsligatillpassering
skydds-reglernatillförhållandetvi berörthar7.3.3 omavsnittI

skyddslagen.iobjekt
be-tidigaredenharsäkerhetsprövning ersattgällerPunkt 3 som

skyldig-innebärSäkerhetsprövninginfiltrationsskydd. ennämningen
anför-hospålitlighetenbedömning sompersonerhet göra avatt en

tidigareDensäkerhet.riketsförbetydelsearbetsuppgifter avtros
skyddtilltankarnaför motinfiltrationsskyddbenämningenanvända

iinsökermakt trängafrämmande enuppdrag enavatt personer
Pålitlighetspröv-uppgifter.hemligakommasyfteiorganisation att

veder-huruvidabedömningbarainteemellertidinnebär avningen en
ocksåingårdylikt. Detoch attspioneriförmisstänkaskanbörande

anförtrolämpligheten attprövning enallmän avgöra avmeren
förblitänkaskanhan utsattinformation,hemlig t.ex. omperson

ellerslarvhanförriskfinnsdet atteller genompåtryckningar enom
haninformationdenröjakommakanoavsiktligt somattsättpå annat
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blivit anförtrodd. uttryck den vidare innebördhar För att ge som
såkerhetsprövningprövningen bör ha har uttrycket valts.

vissa kvalificerade situationer omfattar säkerhetsprövningenI mera
kontrollregisterkontroll, dvs. den nuvarandemotsvararen som

personalkontrollen. Till skillnad från den gällande regleringen har
reglerna registerkontroll arbetats in i den samlade lagstiftningen.om
Säkerhetsprövning och registerkontroll centrala avsnitt i lagenutgör

ingående i 9-25 §§.och behandlas mera

Andra stycket

Informationssäkerheten, tillträdesbegränsningar och säkerhetspröv-
enligt ordalydelsen sikte på skyddet informa-ning i punkt 1-3 tar av

andra förhållanden betydelse för riketstion eller säkerhet.ärsom av
under 2 § innefattar emellertidSom har berörts säkerhetsskyddet

också skydd terroristhandlingar. 3 § andra stycket föreskrivsImot
därför säkerhetsskyddet skall utformas med hänsyn till be-ävenatt

terrorism. det gäller informationssäkerhetenhovet skydd Närmotav
föroch eventuella tillträdesbegränsningar finns det täm-utrymme en

ligen fri prövning vilka åtgärder från denna synpunkt kanav som
bedömningen får naturligen grundas på denerforderliga. Denvara
till hotbild och övriga omständigheter före-risk med hänsynsom

säkerhetsprövningen finnsligger i det enskilda fallet. fråga detI om
däremot inte motsvarande frihet i bedömningen. Som kommer att

får registerkontroll i fallframgå det följande endast de degörasav
förutsättningarna för detta uppfyllda. i densärskilda Men utsträck-är

förekommer i sådant fallning säkerhetsprövning där registerkon-ett
finns det motsvarande vid bedöm-troll inte kan göras, utrymme som

tillträdes-ningen nivån informationsäkerheten och behovet avav
terroristaspekterna.restriktioner inväga ävenatt

4 §
Frågan tillämpning all-lagens i verksamhet bedrivs detom som av

enskild verksamhet har behandlats i avsnitten 6.2.4 ochmänna resp.
6.2.5.

gällande för sådanaDen säkerhetsskyddsförordningen gällernu
statliga myndigheter befattar uppgifter och förhållandensig medsom

totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt med undantag förrörsom
riksdagen, myndigheterna under riksdagen och regeringskansliet.

tillämpningsområde vidare.Personalkontrollkungörelsens Detär
statliga myndigheter de undantagomfattar tjänster hos utan som

säkerhetsskyddsförordningen. gäller kungörel-gäller enligt Dessutom
vid upphandling skall hållas hemligi enskild verksamhetsen som
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enskild fullgörtill rikets säkerhet liksom hosmed hänsyn annan som
betydelse för rikets säkerhet.funktioner av

förhållandebetydande ändringar gjorts i tilllagen harI den nya
personalkontrollkun-säkerhetsskyddsförordningen ochregleringen i

görelsen.

stycketFörsta

omfatta primär-regleringen utvidgas tillPunkt innebär1 ävenattatt
sådan verksamhet hos kom-landstingen, dvs. tillochkommunerna

förvaltningsform.landsting drivs ioch sommuner
framgår emellertid lagen gäller verksam-2Av punkt ävenatt annan

regi. Särskilt på det kommunala områdetdrivs i allmänhet som
form.verksamheter bedrivs i privaträttsligdet olikaförekommer att

formerföretagsformen aktiebolag andravanligasteDen ävenär men
förekommer. Upplös-ekonomiska föreningarstiftelser ocht.ex.som

affärsverken Vattenfall, Televerket och Postenstatliganingen deav
bedrivs i aktie-omfattande statliga verksamhetertillhar lett ävenatt

bolagsform.
vilken form verksam-för tillämpning inteAvgörande lagens är som

inflytande det allmänna hari vilken gradheten drivs utan somav
inte drivs iutsträckning verksamhetenverksamheten. I denöver

skall gällaförvaltningsform, krävs för lagenellermyndighets- attatt
inflytande i företaget.har bestämmande Ieller kommunen ettstaten

någondelägare haeller kommunföretag där är utan attstaten en
blir tillämpligverksamheten lagenavgörande bestämmanderätt över

för enskilt ägda företag. Dennautsträckningendast i somsamma
punktfråga regleras under

utvecklats irättsligt bestämmande inflytande harVad utgör ettsom
avsnitt 6.2.5.3.

Även helaföljdförfattningar tillämpligalagen och dess överärom
behöva föran-kommer lagen i praktikenoffentliga sektorn,den att

verksamhetendast i sådan offentligsärskilda åtgärderleda rörsom
finns risksäkerhet eller därbetydelse för rikets detförhållanden av

terroristattacker. följer 2för Det av
villkorför enskilt ägda företag. Ettlagen gällerpunkt 3I näranges

säkerhetsskyddsavtal medbundetför företagetdet ärär ettatt av
ilandsting. Som utvecklaskommun eller närmareettstaten, en

ingås dels vidavseddatill § säkerhetsskyddsavtalanslutning 5 är att
enskilda iinformation delsberör hemlig ochupphandling närsom

betydelse för rikets säkerhetfunktionerandra fall ärutövar som av
säkerhets-först sådantskyddet terrorism. Deteller för är när ettmot

företaget. Motivetgälla förfinns lagen kommerskyddsavtal attsom
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för reglera lagens tillämpning för enskilda företagatt på detta sätt är
det alltid bör uppgift för det allmännaatt avgöravara atten om en

verksamhet bedrivs enskilt företag betydelseär förettsom av av
rikets säkerhet eller, så inte fallet, företagetär likväl börom om-
fattas lagens bestämmelser till förebyggande terroristdåd.av av

Andra stycket

Den gällande säkerhetsskyddsförordningen gäller inte för riksdagen
och myndigheterna under riksdagen, dvs. Riksbanken, Riksdagens
revisorer och Riksdagens ombudsmän. På motsvarande sätt som
gäller för regeringskansliet finns särskilda säkerhetsföreskrifter. Den
ordningen avsedd behållasär i fortsättningen.även Iatt paragrafen
har därför föreskrivits den lagen skall omfatta riksdagenatt ochnya
dess myndigheter endast såvitt gäller reglerna registerkontroll.om

§5
I paragrafen i vilka fall säkerhetsskyddsavtal avseddaäranges att
träffas så lagen kommer gälla för enskilda företag.att att

Punkt 1 gäller upphandling berör hemlig information. Det börsom
alltid uppgift för myndighet eller kommun villvara en en en som
genomföra upphandling ställning till arbetet eller tjänstenatt taen om

upphandlas har betydelse för rikets säkerhet. Om myndighetensom
eller kommunen bedömningen sågör fallet, skallär den tillatt attse

tillfredsställande säkerhetsskyddett anordnas vid arbetets eller tjäns-
utförande. Säkerhetsskyddettens regleras lämpligen i särskiltett

avtal. När avtal har träffats, blir avtalskontrahentenett bunden av
lagens bestämmelser. I avtalet bestäms vad företaget skall iaktta för

säkerhetsskyddet skall denatt nivå lagen kräver.motsvara Dettasom
torde ofta kunna ske företaget åtar sig vidta de åtgärderatt attgenom

förordningen och tillsynsmyndigheternas råd uttrycker. Därjämtesom
kan avtalet innehålla bestämmelser vad företaget har iaktta iattom
det aktuella fallet.

företagEtt vill konkurrera upphandlingskontrakt fårettsom om
myndighetens eller kommunens uppfattningacceptera säker-att ett

hetsskyddsavtal förutsättningutgör för kontraktet. Någon skyldig-en
het avtalsvillkoren föreliggeratt naturligtvis inte.acceptera Om
företaget finner bestämmelserna säkerhetsskydd bliratt alltförom
betungande, får företaget avbryta förhandlingarna och avstå från
kontraktet.

Den ordning har beskrivits skiljer sig inte i sak från densom som
tillämpas enligt den gällande säkerhetsskyddsförordningen och perso-
nalkontrollkungörelsen. formellEn skillnad inträder dock så till vida
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vid säker-registerkontrollbestämmelserlagensföreslagnaden omatt
företagets verk-påtillämpligafall blirförekommandeihetsprövning

medanträffatssäkerhetsskydd haravtalsedanförstsamhet ett om
skall ske vidpersonalkontrollkungörelsenenligtpersonalkontroll

någotsäkerhetför riketsbetydelsehar oavsettupphandling omsom
personalkontrollEftersominte.träffats ellersäkerhetsskyddsavtal har

place-förutsätternuvarandedetenligtföretagi systemetanställdaav
framställning till RPSliksomåtgärdoch dennaskyddsklassring i om

myndighetenupphandlandedenkanpersonalkontroll bara göras av
praktisk betydel-och saknaformellskillnaden naturfår avanses vara

se.
säkerhetsskyddsavtalet med-grundpåbundenhetleverantörsEn av

villhanunderleverantördentillskyldigför han attär att somatt se
säkerhets-särskiltbundenblirfallförekommande ettanlita i av

myndig-upphandlandeträffas mellanfåravtalsådantskyddsavtal. Ett
företagföretasupphandlingNär ettunderleverantören.ochhet av

bestämmandelandsting harellerkommun ettvilket ettöver staten, en
avtalinitieraföretagetankomma ettdet attfår attinflytande, anses

och leveran-landstingetellerkommunenmyndigheten,mellanträffas
tören.

riketsförbetydelseverksamhetfallövriga när2 gällerPunkt av
detgrunden för ärföretagenskilt ägdabedrivs utan attsäkerhet av

säkerhetsskydds-frånsådanafalletupphandlingsavtal. Det ärett
distribution el-ochproduktionområdenkänsligasynpunkt avsom

Verksamheternavattenförsörjning.ochtelekommunikationkraft,
statligfråndemövertagitföretagfallvissabedrivs i myn-ensomav

demedi likhetfall företagi andrakommun,ellerdighet somaven
regi.privat Detdrivits i äralltid harelkraftföretagenägdaenskilt

tillfredsställandeupprätthållerverksamheterdessa ettangeläget att
säkerhetsskydd.

skyddsådantregleringenvalda ärför denUtgångspunkten att ett
skyddetanordnaförpliktelseformellnågonfinns attofta även om
regleramöjlighetergodaföreliggadärförbör attDetföreligger.inte

räknaanledningNågonföretagen.medi avtal attsäkerhetsskyddet
föreligga,torde interegleringföretagenmotstånd frånmed mot en

förhand-efterbestämssäkerhetsskyddavtalidetaljerna ett omom
branschorganisationermedförasbör kunnaFörhandlingarnalingar.

i frågormedlemmarföreträdabehörighetmedfinnssådanadär att av
slag.detta

föreliggersambanddet6 böravsnittframgåttharSom somav
funktions-tillledasäkerhetsskyddochberedskapsplanering attmellan
uppgiftenfårberedskapsförordningenenligtmyndigheteransvariga

tillfredsställan-harhärföretagenskilda ettdetill avsesatt somatt se
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de säkerhetsskydd och detta bestäms i avtal. bestämmelseEnatt om
finns i förordningen.detta 21 § 2

Utvecklingen under tid har i allt högre utsträckning karak-senare
driftentäriserats olika delar den offentliga sektorn över-attav av av

tagits enskilda. Kostnads- och konkurrenssynpunkter har legatav
bakom denna privatisering offentliga verksamhetsgrenar. I denav
utsträckning det allmänna förlorar bestämmande inflytande överett
verksamheten kan det inte komma i fråga ålägga det allmännaatt att

för säkerhetsskyddet sedan överlåtelse väl har skett. Där-svara en
det rimligt allmännadet åläggs för deär säker-emot att ett attansvar

hetsskyddsfrågor förknippade verksamhetenmedär uppmärk-som
vid överlåtelsen och dessa frågor får sådan lösning iattsammas en

överlâtelseavtalet säkerhetsskyddet håller tillfredsställande nivåatt en
sedan det allmänna har släppt den omedelbara kontrollenäven över

verksamheten. En bestämmelse detta finns i 22 § förordningen.om
Någon skyldighet för den statliga myndighet eller kommun som

genomfört överlåtelsen fortlöpande för säkerhetsskyddet hosatt svara
det företag övertagit verksamheten gäller inte. Efter överlåtelsensom

förblir det liksom andra enskilda företag uppgift för upphand-en
lande eller funktionsansvarig myndighet tillsynen se 40 ochutövaatt

förordningen.41 §§

6 §

Första stycket

Säkerhetsskyddslagen avsedd vissa grundläggandeär bestäm-att ge
Vilkenmelser. nivå säkerhetsskyddet skall ligga på kan inte be-

skrivas alltför preciserat. Därtill förhållandena från fall till fallär
alltför skiftande. Det givet i frågaövervägandenaär säker-att om
hetsskyddets utformning måste iannorlunda verksamhet därvara en

regelmässigt handlägger frågor mycket känslig hosännaturman av
myndighet tillfälligt kommer i kontakt med sådanen som mera en

fråga. För för olika hänsynstaganden i förstaatt utrymmege anges
stycket endast säkerhetsskyddet i det särskilda fallet skall ha denatt
utformning krävs bakgrund verksamhetens omfatt-mot art,som av
ning och omständigheterna i övrigt. Förslaget till säkerhetsskyddsför-
ordning innehåller vissa detaljerade anvisningar och de all-mera

råden anvisning vilka standarder gäller.männa En be-ger om som
tydelsefull bestämmelse i förordningen myndigheter och andraär att

omfattas lagen skall analys vilka uppgifter igöra verk-som av en av
samheten bör hållas hemliga hänsyn till rikets säkerhet ochsom av
vilka anläggningar kräver säkerhetsskydd 6 §. Utfalletsom av
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nivåbestämmande för vilken säker-får i praktiken blianalysen
hetsskyddet bör läggas.

stycketAndra

säkerhetsskyddet aldrigsäkerhetsanalysen fårutfalletOavsett av
tillträdesbegränsningar ellerlångtgåendeutformas så t.ex. genom-

enligt tryck-handlingar allmänhetensförvaring rättregler attavom -
blir inskränkthandlingardel allmännafrihetsförordningen att ta av

sekretesslagen. erinrani Enföljer bestämmelsernavadutöver som av l
stycket.i andrafinns intagendettaom 1

i7 §

4fall uppgifterinformationssäkerheten i degällerBestämmelsen som
datamedium eller be-lagrade och hanteras§omfattas 1 ärav 1

linformationsteknologiska land-elektronisk Defordras väg.
användningen datorermedförtår harundervinningarna att avsenare

Utvecklingen åstarkt. harökat myckettelekommunikationer haroch
Vmöjligheter förmetoderinneburitsidan ocksåandra attatt som ger

riskutvecklats. Dennainformation harkomma ärobehörigen
i lokala ochinformationensärskilt påtaglig när externatransporteras

informationrisker förinneburitdatoriseringenVidare har attnät. nya
tanke dennamedförlorad Deteller går ärförstörs sätt.annat
med beaktandeinformationssäkerheten utformasviktigtutveckling att

säkerhetskänsligförstörandeellerför röjanderiskerde av anyaav
föreligger.information som

finns bestämmelsersäkerhetsskyddsförordningen§§15 16I som-
föreskrivsförsta stycket15 §ADB-säkerheten. Isikte på atttar

iförsedda meduppgifter skallför hemligaavseddaärsystem varasom
ilogg. Behörig-s.k.behörighetskontrollförfunktioner samt en

tekniska åtgär-administrativa ochbestå bådekanhetskontrollen av
i förhändelserregistrerafunktionder. Loggens är systemet attatt

till-vad vid vissthar gjortfrågornakunna ettsomvemge svar
får driftinte iföreskrivsandra stycketfälle. I 15 § tassystemetatt

ackreditering.s.k.myndighetengodkäntsförrän det har av
innehåller bestämmelsersäkerhetsskyddsförordningen16 § om

myndighetframgårförsta stycketdatakommunikation. Av att somen
kontroll, förstutanför myndighetensuppgifter iskall sända nätett

och hosuppgifterna underförvissa sigskall mot-transportenattom
hemligaföreskrivsstycketskydd. I andrafullgott attetttagaren ges

godkäntsharmed kryptosystemendastuppgifter får krypteras som av
iFörsvarsmakten.
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8 §

Första stycket

Behovet förebygga brott och skydda säkerhetskänsligatt informa-att
tion kan kräva olika långtgående begränsningar fårätten till-attav
träde till byggnader eller andra anläggningar. Utgångspunkten torde

någon obetingad få tillträderättatt till lokaler inte finns.vara att
Allmänhetens delrätt innehållet i allmännaatt ta handlingar fårav
dock, redan har påpekats, inte inskränkas tillträdesbe-som genom
gränsningar, inte heller rätten offentligaövervara förhandlingar.att
Värdet i den öppenhet präglar svensk förvaltning bör ocksåsom
beaktas. En avvägning måste således ske så eventuellanoggrann att

Ävenbegränsningar inte blir onödigt ingripande. i övrigt bör alltför
långtgående restriktioner undvikas.

Andra stycket

lagenI 1990:217 skydd för samhällsviktiga anläggningarom m.m.
skyddslagen bestämmelser förbud tillträde till sådanages motom
särskilt viktiga anläggningar har förklarats skyddsobjekt.som som
Tillträdesbegränsning enligt säkerhetsskyddslagen givetvisär att anse

lindrigare åtgärd förklaraän byggnad elleratt anläggningsom en en
skyddsobjekt. Bestämmelsen har generell räckvidd.som Denen mera

kan den plattformsägas utgöra från vilken behovet förklaraatt en
byggnad eller anläggning skyddsobjekt skall bedömas.som

Restriktionerna kan gälla skydd utomstående får tillträdemot att till
byggnad. Skyddet kan emellertid också gälla begränsningaren för

anställda eller andra tillfälligt utför arbete fåpersoner som mera att
tillträde till känsliga i byggnaden. frågaIutrymmen skydds-om
objekten får frågan begränsningar i allmänhetens tillträdeom anses

uttömmande reglerad i skyddslagen. Säkerhetsskyddslagenvara utgör
dock komplement i fråga skyddsobjektenett det gällernär detom
inre skyddet.

9 §
Säkerhetsprövningen och i synnerhet registerkontrollen centralautgör
delar säkerhetsskyddet och i betydanderör utsträckning frågorav om
den enskildes integritet och möjligheter sinagöra synpunkteratt
gällande. Det har därför befogat dessagöra frågoransetts tillatt
föremål för reglering i själva lagen i betydligt utsträckningstörre än

har skett i fråga informationssäkerheten och tillträdes-som om
begränsningen.
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allmännai denberörtsharsäkerhetsprövning. Sombehandlas§I 9
säker-benämningen§ hartill 3anslutningoch imotiveringen

be-vilken deninfiltrationsskydd, ärförställetvalts ihetsprövning
säkerhetsskyddsförord-gällandei denanvändsnämning nusom

tydligarepåsäkerhetsprövning sätt ut-ettSkälet gerningen. är att
ske.börprövningdenomfattningenochinnebördenförtryck somav

uppgif-anlitas förinnanalltid skeskallSäkerhetsprövning personen
terrorism,skyddeteller försäkerhetrikets motförbetydelseter av

kvalificeradsåintebefattningen naturärfalldei närsåledes även av
registerkontroll.medförenadden äratt

till. Denskall syftasäkerhetsprövningenvadparagrafenI anges
kannågotdet finnstillställningskallprövningen somtagör omsom

gällerprövningendenosäkerhettillanledning att sompersonomge
iMed dettaskydda.skalllagende intressen avseslojalär mot som

bindningargrundpådetbedömninghand t.ex.första avomaven
finnsterroristorganisationtillellermaktfrämmande enmed enen

handlingar. Enbrottsligabegåruppsåtligenhan personförrisk att
sigföri ochhansäkerhetsrisk, ävenemellertid utgörakan omen

skydda. Detskalllagende intressenmedsolidarisksigställer som
levnads-ellerlivsföringsingrundpåhanfalletkan avt.ex. omvara

finnsdetellerutpressningförbliriskenbakgrund löper utsatt omatt
Prövningeninformation.hemligavslöjaroaktsamthanförrisk atten

lojalitetprövadesdenbedömninginte baraomfattadärförskall aven
denövrigt. Isäkerhetssynpunkt ifrånpålitlighethansävenutan

faktorernågraharavsnitt 8.2.2 angettsmotiveringen somallmänna
prövningen.förbetydelsekan vara av

delar,tvåbeståkansäkerhetsprövningen sägasförUnderlaget av
med-särskiltdetde falloch, i ärpersonkännedomallmännämligen

registerkontroll.givet,
under-sigskiljerpersonkännedomenallmännadengällerdetNär

andragälla itordeallmäntvadfrånintebedömningenförlaget som
eventuelladengrundvalpåfårBedömning görassammanhang. av

ochintygbetyg,vederbörande,harkännedompersonliga omman
emellertidDetreferenspersoner. ärmedsamtalpåochliknande
synvinkel,särskildskallprövningen görasbetonaviktigt att ur enatt

hindernågotdet finns mot attbedömning perso-nämligen omaven
obehöriga ellerröjas förfårinte motinformationfår del somavnen

riskengrundpåkänsligaarbetsuppgifter äranförtroshan avsomatt
terroristhandlingar.för

komplette-säkerhetsprövningenskallfallenkvalificeradedeI mera
denuppgifterbegärandvs.registerkontroll, attmed omomenras
Förpolisregister.frånlämnasskallgällerprövningen utsomperson

dessutomSäkerhetspolisen göraskallbefattningarnakänsligade mest
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personutredning.särskild Det innebär säkerhetsprövningen dåatten
registerkontroll föreskriven skall grundas på, förutom den all-är

personkännedomen, också på resultatet registerslagningenmänna av
i förekommande fall,och, personutredningen. Villkoren för register-

prövning och omfattningen denna liksom personutredningen iav
övrigt behandlas i de följande paragraferna.

10 §
Paragrafen vad registerkontrollen innebär i sak, nämligen attanger
underlaget vid säkerhetsprövningen breddas uppgifter frånattgenom
polisregister begärs den prövningen gäller.om som

§11
paragrafen förutsättningarnaI behandlas för placering i säker-

frågorhetsklass. Dessa har behandlats i avsnittet 8.4.1 i den all-
motiveringen.männa

stycketFörsta

Enligt personalkontrollkungörelsen hänför sig skyddsklassindelningen
till tjänster. Med tjänst jämställs uppdrag. l säkerhetsskyddslagen har
begreppet tjänst med anställning.ersatts

terminologisk förändringEn skyddsklasserna 1A, 1Bär attannan
och 2 säkerhetsklass 2 och 3 i den lagen.ersatts av nya

för iGrunderna placering säkerhetsklass och huvud-l 2 motsvaras
sakligen vad har gällt enligt personalkontrollkungörelsen förav som
placering i skyddsklass 1A 1B. För viss verksamhet skallattresp. en
placeras i säkerhetsklass l krävs således verksamheten iatt stor
omfattning medför tillgång till hemliga uppgifter synnerlig be-av
tydelse för rikets säkerhet. Det bör emellertid understrykas denatt
nuvarande begränsningen till uppgifter totalförsvaret inte längreom

Villkoret för placering igäller. säkerhetsklass 2 den deltarär att som
i verksamheten i omfattning inte obetydlig får delären som av
hemliga uppgifter synnerlig betydelse för rikets säkerhet.av

Säkerhetsklass 3 gäller den i övrigt får del hemligasom av upp-
gifter betydelse för rikets säkerhet. uppgiftAtt har synnerligav en

för rikets fårbetydelse säkerhet samtidigt innebära risk föranses en
röjande uppgiften skulle vålla betydande frågaskada. Iatt ett av en

hemliga uppgifter betydelse för rikets säkerhet följer inteom av
automatikmed röjande också skulle medföra skadaatt ettsamma av

viss grad. placering i säkerhetsklass 3 ställs därförFör deten upp
kompletterande kravet röjande de hemliga uppgifterna kanatt ett av

medföra inte endast ringa för rikets säkerhet. Mot-ettantas men
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personalkontrollkungörelsen. Avsikten medinte isvarande krav finns
denantalet kontroller i lägstaformuleringen begränsaden är attnya
emellertidangående skadan krävssäkerNågon heltklassen. prognos

inte.

Andra stycket

tjänstebegreppet inte längreföregåendeanförts i detSom har är
till tjänste-hänsyn bl.a.anknytningsfaktum medlämpligt attsom

arbetsrättsliga författnings-avskaffat i denbegreppet ärnumera
tidigare visat sigtjänster har redanAnknytningen tillregleringen.

förelegatIbland har det nämligenpraktiska problem.vissamedföra
i säker-deltarkontrollmotsvarande behovett personer somavav

varit knutenverksamhet hardennahetskänslig verksamhet attutan
genomgång polisutbildningviduppdrag,tjänst ellertill t.ex.ett aven

försvarsanläggningar.besök vidförsvarsutbildning eller videller
tillämpningvid lagensdärför föreskrivitsharandra stycketI att
i utbildningdeltagandejämställas bl.a uppdrag,anställningskall med

totalförsvarsplikt träda ilagentjänstgöring enligtoch som avsesom
liknande verk-199495:6 ellerjuli 1995 prop.kraft den l annan

placerats i säker-uppdraget harförutsättningundersamhet, etc.att
enligt fast praxisuppdraginnebär inteVårt förslaghetsklass. att som

föranleda register-personalkontroll skall kunnafrånundantagnaär
ellerriksdags-sålunda intekontroll skallkontroll. Någon göras av

hittillsegenskaper börderasi dessafullmäktigeledamöter sommen
exempelvis tillförtroendevaldnågonföretaskunna ärnär utsessom

säkerhetskänsligbedrivermyndighetförstyrelsenledamot somenav
försvarareombud införuppdraghellerverksamhet. Inte är som

och föranledasäkerhetsklassasverksamhet fårsådandomstol somen
detta kom-nödvändigt låtadetVi har interegisterkontroll. attansett

i lagstiftningen.direkt uttrycktillma

12 §
enligt 10 §verksamhetsådaneller någonanställningOm somen

den har placeratsdenanställningjämställas medskall är arten attav
komplette-säkerhetsprövningenvidskall underlagetsäkerhetsklassi

före-anslutning till denpåpekats iharregisterkontroll. Sommedras
enligt dentjänstgöringmotsvarande vidgällerparagrafengående nya

utbildningi olika formertotalförsvarsplikt, deltagandelagen avom
idenna har placeratsförutsättningunderverksamheteller attannan

säkerhetsklass.
Registerkon-ovillkorligt.registerkontrollkravetEnligt l2 § är

lämpligtinteallmänhet över-kan iskall företas. Dettroll attanses
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lämna myndighet eller själv bestämmaen att någonannan om
kontroll bör ske. I 15 § har emellertid öppnats möjlighet iatten
vissa fall underlåta kontroll. Kontroll skall normalt ske innan någon
anlitas för verksamheten i fråga. En uttrycklig bestämmelse dettaom
finns i 26 § säkerhetsskyddsförordningen. Där också regis-attanges
terkontrollen får företas endast i fråga den ligger tillnärmastom som
för anställningen. Det får alltså inte komma i fråga väljeratt utman

antal lämpliga kandidaterett och låter utfallet registerkontrollenav
bestämma rangordningen bland dem. Med hänsyn till anställ-att ett
ningsförfarande ibland kan lång tid och helata proceduren kanatt
behöva i det fall den försttas utvalde kandidaten inteom längre
befinns lämplig på grund resultatet registerkontrollen, kanav av en

ordning tillämpas. För det krävs dockannan det föreliggeratt syn-
nerliga skäl.

13 §
13 § gäller registerkontroll till skydd terrorism. Denna frågamot har
behandlats i avsnitt 8.4.2 i den allmänna motiveringen.

Till skillnad från registerkontroll sker till skydd för hemligsom
information är motsvarande kontroll till skydd terrorism intemot
knuten till säkerhetsklassystemet. I stället har valts den metoden att
regeringen får meddela särskilda föreskrifter beträffande denna form

kontroll. För sådana föreskrifter skallatt fåav meddelas krävs dock
det föreligger särskilda skäl.att Innebörden detta detär måsteattav

finnas påtagligt behov de speciellaett kontrollåtgärder regis-av som
terkontrollen Förutgör. närvarande kan sådana skäl föreliggaanses
endast i fråga flygplatser och sådana byggnader eller anlägg-om
ningar förklarats skyddsobjektutgöra enligt skyddslagen.som Detta
framgår 28 § i förslaget till säkerhetsskyddsförordning.av Lagen ger
emellertid möjlighet vidga registerkontrollen,atten motsvarandeom
behov skulle sig gällandegöra påäven andra områden.

Som framgår förordningstexten skall behovet registerkontrollav av
medprövas särskild restriktivitet. Avsikten inteär registerkontrollatt

skall behöva företas på varje anläggning har förklaratssom som
skyddsobjekt. Kontrollen är avsedd i första hand för objekt sär-av
skild betydelse. Behovet kontroll i det enskilda fallet måsteav prövas

Den myndighet har företarätt kontrollnoga. skall ocksåattsom
överväga, kontrollbehovet inte kan tillgodosesnoga någotom
sätt, tillträdesbegränsningarannat t.ex. och behörighets-genom

kontroller eller särskild bevakning. En föreskriftannan denom
restriktivitet bör gälla finns intagen i 29 § säkerhetsskyddsför-som
ordningen.
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förklarats utgöraharanläggningarandraochområdenFör som
iredanföretasregisterkontrollfårkrigstidiendastskyddsobjekt

fredstid.

§14
begäran stat.registerkontrollgäller annanParagrafen enav

avsnitt 8.11.ibehandlatstidigareharFrågan
be-kontrollenförutsätter§eller 1312 attenligtRegisterkontroll

emellertidharDetsäkerhetsintressen.svenskaförskyddtillhövs
till-kunnabehovfinnssituationer attvissai ettdetsig avvisat att

gällerDetintressen.motsvarande t.ex.mötesgå statsäven annanen
i landethärhemvistmednågonellermedborgaresvenskdå annanen

isäkerhetskänsligutbildning naturideltaellerarbeteutföraskall av
myndighetsvenskvillkordåställsOfta attland. ensomannatett

medellerclearancesecurityengelskaintygformutfärdar aven -
pålit-vederbörandessécuritédecertificatbenämningfransk omen -

personalkontrolliblandkravtillmötesgå sådana görsFörlighet. att
intagitsharlagendenIregeringen. enmedgivandeefter nyaav

fall.sådanaiskekunnakontroll börbestämmelse närom
medborgaresvenskgällerframställningenförutsättning är enEn att
landet. Detihärhemvisthaftharellerharnågoneller somannan

fåförutnyttjasförfarandet vetaattförekommafåalltså inte attbör
medborga-utländskaolikasidasvenskpåharuppgiftervilka omman

tillanknytningsåledeskrävsfå ske,skallkontroll enFör attre.
Sverige.

idetgrundpåframställningen attgörsockså avförutsättsDet att
detkontrollreglering motsvarar svens-finnsandraden somstaten en

lika iÄven behöverintenaturligtvis varaka systemensystemet. om
utländskaenligt detockså syste-detkravgällerdetaljer, attalla som

måsteKontrollenkontroll.skyldighetföreskrivenfinns ommet en
denomfattassäkerhetsintressenmotsvarande avockså somavse

kontrollmöj-undviksvillkordessa attGenomlagstiftningen.svenska
tillåtaanledningfinns ingen attDetvidsträckta.alltförblirligheterna

ärutsträckning äni större sompå begäran statkontroll annanenav
berörda.intressensvenska ärmöjligt om

säker-detförutsättsparagraf, attdennaenligtkontroll skerNär
Avske.kunnaskall§enligt llpå sätthetsplacering somsamma

framgårförordningenstycket attandra rege-§24i lagen32 § samt
enligtframställning görsdåförfarandetbestämmerringen enom

paragraf.denna
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15 §
I anslutning till 12 § har anmärkts kravet på registerkontroll iatt
regel obligatoriskt. Det kanär normalt inte lämpligt attanses ge

för skönsmässig bedömning kontroll bör ske ellerutrymme en av om
inte. Av 15 § framgår emellertid registerkontroll kan underlåtas iatt
vissa fall. För regelns tillämpning förutsätts den säker-att som
hetsprövningen gäller tidigare har genomgått kontroll. Den tidigare
genomgångna kontrollen skall den blir aktuell vid denmotsvara som

tidpunkten. verksamhetDen den kontrollen gällersenare som senare
skall således placerad i eller lägre säkerhetsklassvara samma som
den tidigare. Gäller den kontrollen terroristskydd, bör förutomnya -
motsvarande kontroll kontroll för säkerhetsplacerad verksamhet-

eftersomgodtas, sådan kontroll normalt omfattande.är mera
Det bör betonas 15 § regel undantagskaraktär.är Regelnatt en av

bör användas huvudsakligen då det fråga kontroll iär lägreom
nivåer och då kontrollen gäller direkt motsvarande verksamheten
eller inom organisation. Tidsaspekten naturligtvis viktig.årsamma
En kontroll bör under angivna omständigheter underlåtasny nyss- -
bara den tidigare kontrollen ligger något eller högst några årom
tillbaka. Någon tveksamhet i fråga nödvändigheten förnyadom av en
kontroll får inte råda omständigheterna skall sådana detutan attvara
framstår eller mindre uppenbart kontroll inteattsom mer en ny
behövs.

Av 38 § säkerhetsskyddsförordningen framgår företagenatt
registerkontroll skall dokumenteras skriftligen hos den beslutatsom

kontrollen, den kontrollerade har godtagits för den verksam-om om
het kontrollen avsåg. Regeln har införts för dokumentationenattsom
bl.a. skall kunna tjäna underlag för prövningsom en av om en ny
registerkontroll bör ske.

16 §
Paragrafen gäller personutredning vid sidan kontrollen i polis-av
register. Frågan har behandlats i avsnitt 8.5.2 i den allmänna moti-
veringen. framgårSom 32 §§ i förordningen skall utredningenav

SÄPO. omfattningenFörgöras personutredningen bör följandeav av
riktlinjer gälla.

När det gäller de ekonomiska förhållandena bör bakgrundmot av
den vikt dessa faktorer många gånger har utredning vidgörasen

Ävenkontroller säkerhetsklass l och utredningsom avser om en
de ekonomiska förhållandena obligatoriskt inslag vidär ett pröv-om

ning i de båda högsta klasserna, det naturligt utredningen blirär att
djupgående det gäller säkerhetsklassnärmera
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sådan utredningförhållanden i övrigt börpersonligafrågaI enom
säkerhetsklass 2 bör utred-säkerhetsklassi Iföreträdesvis göras

framkommitsärskilda skäl, detfinnsendast detning ske t.ex. omom
fördjupa undersökningen.anledningnågot attgersom

omfatta kon-bakgrund börden kontrolleradesUndersökningen av
arbeten. Vidareutbildning och tidigarepersonalia,uppgivnatroll av
förhållandeföreligger någotundersökning detingåbör somomaven

för ikontrollerade blirdenrisk förinnebärakan utsattatt pressen
Sveriges säkerhets-strid medhandla iförmå honomsyfte attatt

samtal med referens-också ingåpersonutredningen börIintressen.
personligti säkerhetsklass 1registerkontroll ärVid ettpersoner.

kontroller i deobligatoriskt. Vidkontrolleradesamtal med den
hardetsådant samtalkansäkerhetsklasserna ägaövriga ett omrum,

någonfinnsofördelaktigt eller detframkommit något om annars
redasbehöveromständighet ut.som

uppgifterkontrollerade själv lämnardenförutsättsDet att om
personutredningenfå underlag förförhållanden. Förpersonliga att

viduppgifter bör lämnasvilkaprövningenliksom för utsomav
SÄPO kontrolleradesvända sig till denmöjlighetkontrollen, har att

tillgångmaterial denne hartillgång till detfåarbetsgivare för att som
i förordningen.andra stycketfinns i 32 §föreskrift dettatill. En om

endastskall företasi polisregisterkontrollPersonutredning utöver
personutred-innebäreller Detsäkerhetsklass lkontroll ivid att

motsvarande klasser skerifall kontrollockså i deskallning göras
skall inte någonenligt 14 Däremotbegäran ut-statannanav en

kontroll enligt 13 §registerslagning vid göras.redning utöver

17 §
motive-i den allmännaavsnitt 8.5.4behandlats iharBestämmelsen

ringen.
kon-19 § gäller denpersonalkontrollkungörelsenEnligt att som

krigsplacering,vissa fall, såsom vidskall underrättas. Itrollen avser
polisregister liksomUppgifter iinte ske.någon underrättelsebehöver

emel-personutredning kansärskildfram viduppgifter kommersom
kravuppställasintegritetskänsliga, det börså starktlertid ettattvara

ingripandedessablir församtycke från denuttryckligtpå utsattsom
omfattafall ocksåi förekommandeSamtycke skallkontrollåtgärder.

paragraf.i föregåendepersonutredningsärskildaden som avses
kontrollen gäller upplysasskall denlämnas,samtyckeInnan avsom

kontrollen och, i förekom-registerkontroll vadbeslutarden omsom
underkastavillinnebär. Den intepersonutredningenfall,mande som
Samtycketsin ansökan.tillfälle tillbakafår dåkontrollen,sig att ta

före-skriftligt formNågot kravskriftligen.lämnasnormaltbör
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ligger dock inte. Om skriftligt samtycke inte föreligger får den kon-
trollerande myndigheten muntligt samtycke haratt inhämtats.ange

Det bör understrykas kravet på samtyckeatt gäller oberoende av
registerkontroll företas med stöd 12, 13 ellerom 14av

Ett lämnat samtycke får innfatta godkännande för-ettanses attav
nyade registerkontroller får ske så länge den kontrollerade inne-som
har anställning.samma

18 §
Frågan vilka uppgifter i polisregister får lämnasom vidsom ut
registerkontroll har behandlats i avsnitt 8.5 i den allmänna motive-
ringen.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 utlämnande vid register-avser
kontroll sker till skydd för hemlig information, dvs.som då det
gäller verksamhet har placerats i säkerhetsklass.som

Gäller kontrollen säkerhetsklass 1 eller 2 får utlänmandet omfatta
varje uppgift finns antecknad den kontrollerade isom polis-om
register. Motsvarande gäller enligt personalkontrollkungörelsen. I
regel saknar uppgifter anhöriga betydelse för bedömningenom av
den kontrollerades pålitlighet. I fråga sådana relationernäraom som
gäller make eller sambo sig dockgör särskilda hänsyn gällande.
Utlänmandet vid registerkontroll i de två högsta säkerhetsklasserna
får därför omfatta uppgifteräven finns registrerade makesom om
sambo. Med sambo i detta sammanhang denäven omfattasavses som

lagen 1994:1117 registrerat partnerskapav och sådanom samman-
boende i lagen 1987:813 homosexuellasom sambor.avses Förom

uppgift makesamboatt skall få lämnas krävsen dockom detut, att
oundgängligenär nödvändigt. Det räcker således inte med sedvan-en

lig relevansbedömning särskilt starka skål måsteutan förvara
handen, det finnsnär dokumenteradet.ex. förbindelser med främ-en
mande underrättelseorganisation.

Vid kontroll i den lägsta klassen, säkerhetsklass får uppgifter
lämnas i begränsad omfattning.ut Endast uppgifter i Säkerhets-mera

SÄPO-registret,polisens register, och uppgifter i och belast-person-
ningsregistret, PBR, får lämnas Det sistnämnda registretut. inne-
håller huvudsakligen uppgifter ådömda påföljder. I sådantom ett
ärende får inte lämnas uppgifter finnsut antecknade någonsom om

den kontrolleradeän själv, inte regeringenannan efter framställ-om
ning RPS medger det.av

I punkt 3 regleras vilka uppgifter får lämnas i ärendeutsom ett
gäller registerkontroll till skyddsom terrorism. Kontrollen imot

sådana fall bör inriktas på omständigheter kan antassom vara av
betydelse just vid denna säkerhetsprövning.typ Uppgifter iav
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regis-vidSÄPO-registret härintressehafår annansomsammaanses
vidintresseinteuppgifter i PBRharterkontroll. Däremot samma

därförfårUr PBRfall.i andraterrorismskyddtillkontroll mot som
vålds-gällersådanauppgifter änandralämnasinteregeli somut

ochnarkotikabrottallmänfarliga brott,ellerskadegörelsebrottbrott,
fårkontrolleradedenuppgifter rörEndastvapenlagen.brott sommot

lämnas ut.

19 §
formellasådanaregisterkontroll,medsyftetstridaskulle omDet mot

möjligtskulleinteärendeenskiltidettillskapades ett vararegler att
undantags-ärendet. Enirelevansuppenbaruppgiftlämna utatt aven

får lämnaregeringeninnebär utinförtsdärför att enharregel som
skulledet intesäkerhetsprövning, ävenförpolisregisteruppgift i om

enskiltdet iinnebärDeti 18 ettreglerna attenligttillåtetvara
anhöriga iuppgifterlämnadelsmöjligt utskallärende att omvara

frågaioch dels,möjligtärutsträckning omänvidare annarssom
lämnaterrorism,skyddtill utkontrollvideller3 motsäkerhetsklass

förutsättning ärsjälv. Enkontrolleradedenuppgifterandraäven om
vilketstarka,mycketfalletenskilda äri detskälenemellertid att

inteskäl. Detsynnerliga ärfrågaskalldetframgår att omvaraav
såtillämpninggenerellnågonundantagsregeln attmöjligtheller att ge

Prövningenärenden.speciellnågonvidanvändas typskallden av
enskilt fall.iomständigheternapågrundas ettalltidskall

undantagsregelnenligtutlämnandefråganframgår§30Av att om
regeringen.skallalltid avgöras av

20 §
motive-allmännai den8.6.2avsnittibehandlatsharBestämmelsen

ringen.
polis-iuppgiftervilkabehandlarparagrafernaföregåendetvåDe

registerkontroll-ilämnafrågabli ettkan utdetregister attomsom
skallbestämmelserdessaomfattasuppgiftärende. För avatt somen

relevansuppgiften harenligt 20 §emellertid attkrävsfå lämnas ut
vissförUtgångspunktenfallet.enskildadeti enprövningen omför

varitinteregelharpolisregister attiantecknasskalluppgift som
registerkontroll-iprövningengrund förtill ettskall läggasuppgiften

förstavärde iharuppgifterliknandeochSpaningsuppgifterärende.
motsvarandealltidintedärföroch harutredningsarbetetförhand

säkerhetssyn-frånpålitlighetnågonsprövningenförbetydelse av
SÄPO-idatumäldreuppgifterrelevansensynnerhetIpunkt. avav

särskildmedmåstehemvist prövaspolitiskaregistret personsom en
SÄPO-registret ocksåböriuppgiftergällerdetNärrestriktivitet.
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med hänsyn till registrets speciella karaktär uppgifts vederhäftig-en
sååatthet personförväxlingarprövas och liknande undviks.

Även det gäller uppgifternär ådömda påföljder måste vissom en
skiktning ske. På enligt detsätt nuvarande börsystemetsamma som
inte uppgifter ligger långt tillbaka i tiden lämnas det intesom ut, om
därefter inträffat något uppgiften fortfarandegör måsteattsom anses
ha aktualitet. Normalt bör inte heller uppgifter bagatellbrottom
lämnas i kontrollärende.ut ett

Några bestämda riktlinjer kan inte prövningen fårutanmera ges
efter omständigheternaavgöras i det enskilda fallet. Samtidigt kan

det svårt för det utlämnandefråganavgör bedömaattvara organ som
betydelsen registeruppgift i det särskilda fallet, eftersom dettaav en

normalt inte har tillgång till samtliga omständigheter be-organ av
tydelse i ärendet. fråga vissaI uppgifter, uppgiftert.ex.om om mera
allvarliga påföljder, bör också bedömningen regelmässigt utfalla så

uppgiften lämnas Sin betydelse har bestämmelsenstörsta däri-att ut.
den skall fungera erinran frågan utläm-att attgenom som en om om

nande alltid måste bedömas med På det kan regelnsättetomsorg.
fungera alltför okritisk värderingspärr uppgiften.motsom en en av

Motsvarande relevansprövning skall uppgiftergöras kom-av som
mit fram i särskild personutredning i de fall sådan utredningen en
företas.

Som har berörts i anslutning till föregående paragraf gäller ett
särskilt krav relevans frågan gäller utlämnade uppgiftom av en

den kontrollerades make ellerrör sambo. För sådansom att en upp-
gift skall lämnas krävs nämligen det oundgängligenärut, att
nödvändigt. uppgiftEn den kontrollerades närstående gjort sigattom
skyldig till snatteri eller trañknykterhetsbrott har såt.ex. gott som
aldrig sådan betydelse för bedömningen den kontrolleradesen av
pålitlighet den bör lämnasatt ut.

Av 33 och 34 §§ i förordningen framgår frågan utlämnandeatt om
RPS:s styrelseavgörs med möjlighet för styrelsen delegeraattav

avgörandet i vissa okomplicerade fall till säkerhetspolischefen.
Styrelsen kan besluta ärende skall hänskjutas till avgörandeatt ett av
regeringen. Som tidigare har skall frågan utlämnande enligtsagts om
19 § alltid regeringen.prövas av

21 §
Paragrafen gäller för den enskilderätten del uppgifteratt ta av om
honom har kommit fram i ärendet. Frågan har behandlats i densom
allmänna motiveringen i avsnitt 8.7.1. Bortsett från vissa redaktio-
nella justeringar bestämmelsen regleringen enligt personal-motsvarar
kontrollkungörelsen 13 §.
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stycketFörsta

uppgiften skall få tillfälledenHuvudregeln är att yttraatt som avser
uppgift kommit fram vid regis-uppgiften, innan harsig över en som

personutredning med stödsärskild lämnaseller vidterslagning uten
uppgiften gäller den kontrolleradesig§§. Det gäller18 20 vareav -

make eller sambo.eller dennessjälv
första framstår detsyften. detUnderrättelseskyldigheten har Förtre

densjälvklart kravsynpunktfrån principiell attett som upp-som
uppgifter honomvilkaskallgiften veta som anses vara avomavser

eventuella förväx-Vidare kande bör lämnassådan betydelse ut.att
fördelSlutligen detmissförstånd redasandra ärlingar och ut. en om

eftersom sådant kanhemlighetsmakeri,undvika onödigtkan geman
andra otill-otillåten åsiktsregistrering ellermisstankarnäring om

förfaranden.börliga
påföljderådömda ochuppgifteri dvs.Uppgifter PBR, omom

delges den dekan undantagslöstbrott,misstankeskälig somom
uppgifterna.tillfår förutsättas redan kännadenneeftersomgäller,

skydd för andratillföreligger sekretessdäremot ävenOm det
förundersök-själv,registreradeskydd för dentillintressen än t.ex.

intekan insynskravet§ sekretesslagen,enligt kap. lningssekretess 5
intressetvikt spel,Står andra intressenovillkorligt. t.ex.göras av

avvägningmåsteoch blir beivrat, görasbrott klarasettatt enuppav
intressena. Ioch de motståendeinsynsintresseenskildesmellan den

får vika.utfalla så insynsintressetavvägningenmåstevissa fall att

Andra stycket

intresseavvägningriktlinjer för deninnehåller vissaBestämmelsen
därvidUtgångspunktenföregående stycket.i det ärhar berörtssom

särskildärendet skall tillmätasinsyn ienskildes intressedenatt av
delkontrolleradeför denfinns intressedetvikt. Redan att taettatt

alltidövriga intressenemellertid inte medförauppgifterna kan attav
vid denna måstealltid ochavvägning skallmåste vika. En göras

uppgifterna röjs för denblir följdenskadaockså den attavsom
vilka situa-imöjligtintein. Det närmareenskilde ärvägas att ange

insyns-enskilde. Föruppgifter bör delges denhemligationer attsom
mednackdelarnadock krävasfå vika, bör detskallintresset att en

detta.klartenskildetill den änunderrättelse väger tyngre
i utsträckningdetavvägningsregel bör ändenna störreMed stöd av

uppgifterregistrerademöjligt delge denpraxistidigareenligt attvara
SÄPO-registret. sådanabli delgetill låtaskälenEttibl.a. att attav

avslöjariskerardärigenomiblanduppgifter har attattsagts vara man
SÄPO-iför registreringföreskrifternahemligainnehållet i de
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Ävenregistret. den risken inte kan uteslutas helt, torde det dockom
förhålla sig så uppgifter endastatt rör viss och detsom en person -

endastär sådana kommer i fråga för utlämnande i register-som ett
kontrollärende knappast någon vägledning för denger är utesom-
efter få hur principerna föratt de hemligaveta registeringsanvis-
ningarna ut.ser

Även intresseavvägningen ändå utfaller på detom sättet uppgif-att
inte bör delges den enskilde,terna skall alltid övervägas det ärom

möjligt saken på någotatt ta vidsätt,annat personligtupp t.ex. ett
Ävensamtal. inte vid sådant samtal kan tala i klartext,ettom man

kan det ändå möjligt den enskilde åtminstoneatt någonvara ge an-
tydan vad saken gäller.om

För inskärpa vikten denatt enskildes insynsrätt har i 35 § iav
förslaget till säkerhetsskyddsförordning föreskrivits det i varjeatt
enskilt fall RPS:sär styrelse skall ställning till uppgifternatasom om
skall hållas hemliga för den enskilde och därvid också överväga om

samtal med den enskilde iett stället bör hållas.

22 §
RPS:s befattning med registerkontrollen begränsad tillär bedömaatt

resultatet registerslagningen och, i förekommande fall,om av person-
utredningen sådantär uppgifterna kommit framatt bör lämnassom ut
för säkerhetsprövningen. Vilken betydelse skall tillmätas desom
uppgifter har lämnats skall den myndighet harut beslutatsom som

registerkontroll självständigt framgåravgöra. Detom 23 Iav
enlighet med denna ståndpunkt har i 22 föreskrivits§ det yttrandeatt

lämnas den utlämnande myndigheten inte får innehållasom någotav
förtydligandeän kommentar tillannat uppgifterna lärrmasen ut.som

Denna får således inte tillfoga någon värderande kommentaregen
eller något uttalande kan tolkas rekommendation hursom som en om
säkerhetsprövningen bör utfalla. Uppgifterna i polisregister kan dock

kortfattade eller omständigheter lösrycktavara kanavse som vara
svåra för utomstående in i sittsättaatt rätta sammanhang. Fören att
myndigheten skall kunnarätt förstå innebörden de utlämnadeav
uppgifterna kan det därför ibland nödvändigt lämna förtyd-vara en
ligande kommentar. Något hindrar det bör naturligtvis intesom
finnas.

Paragrafen kompletteras med föreskrift i förordningen 36 §en om
det RPS till denatt kontrollerande myndigheten inte fårav svar

framgå finnsdet någon uppgift de lämnatsutöver eller,om utsom
RPS beslutat inte lämna några uppgifter,att det allsom finnsut om

någon uppgift den kontrollerade i polisregister.om
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23 §
8.3.i avsnittmotiveringenallmännai denbehandlatsParagrafen har

personalkontrollkungörelseniregleringensakiDen motsvarar
20 §.

beslutathardetdetsåledes ärHuvudregeln är att omorgan som
lämplig-prövningensjälvständigthar göraregisterkontroll att avsom

säker-arbetsuppgifterkontrolleradeanförtro denheten avattav
idettadetför detta ärSkälen ärhetskänslig att somorgannatur.

antingenkontrollerade,denkännedomenbästadenregel har om
information hardenellerkännedompersonliggrund somgenomav

bästockså dettaanställningsärendet. Det äriinhämtats somorgan
och defalletsärskilda vägaställas i detbörvilka kravbör veta som

möjlig-polisregisterfrånlämnatseventuellt har motuppgifter utsom
säkerhetsåtgärder.andravidtaheterna att

och förvid de iemellertid integällerordningenbeskrivnaDen nu
företaganställda hosregisterkontrollgällertalrika fallsig avsom

total-inomfunktionerför andraupphandling ellervidanlitassom
möjligtprövningenförunderlagså brettfåFörförsvaret. ett somatt

kontrollerandedenföreskrivitsförordningenhar ifall atti dessaäven
arbets-kontrolleradesmed densamrådaskallbehovvidmyndigheten

stycket.andra17 §givare
kontrol-delges denskallsamrådsådantviduppgifterVilka ettsom

Utgångspunktengenerelltsig inte sägas.låterarbetsgivarelerades
betydelsebedömsuppgiftersigföri ochbör omatt vara avsomvara

tillbör kommaverksamhetsäkerhetskänsligiarbetarden ensom
ytterligarefinnaskanarbetsgivarenHoskännedom.arbetsgivarens

fullständig bildtillbidrakaninformation personen.aven mersom
rattonykterhet,uppgiftexempel kan nämnasSom somatt omen

diskvalifi-enskildedenföranledaskullesig inteföri ochkanske att
arbets-kunskapmeduppgift, tillsammansvisscerades för somen

Å detsidanandra ärbedömning.tillkan ledahargivaren annanen
delgesi onödaninteuppgifterbetydelseenskildeför den attstorav

vikt hante-förhållandenallaunder attDet storarbetsgivaren. är av
iakt-och medomdömeochmedskerfrågordessaringen omsorgav

såiuppgifternaintresseenskildesden stannartagande att enavav
bör,myndighetenkontrollerandemöjligt. Denbegränsad krets som

påsäkerhetsansvarigedenkontakt medskall ske,samråd taom
delgesinformationenbörnödvändigt,detBara ärföretaget. om

detsituationer kanvissaIföretaget.befattningshavareytterligare
§under 21beskrivitsharpå sättlämpligt att somsammavara -

begränsarmyndighetenenskildemed dendelgivningangående -
uppgifternasbeskrivningsammanfattandetillinformationen aven

innehåll.
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I kommentaren till 9 § har vissa riktlinjer för säker-angetts
hetsprövningen.

24 §
Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.6.3 i den allmänna motive-
ringen. framgåttSom har där bör uppgifter har lämnats vidutsom
registerkontroll eller särskild personutredning inte få användas i
andra sammanhang för den säkerhetsprövning förän vilken uppgif-

har lämnats Den sekretess enligt 9 kap. 17 § sekretess-terna ut. som
lagen normalt gäller för avsedda uppgifter innebär vissa garantiernu

uppgifterna i registerkontrollärende åberopas i andramot att ett
sammanhang. Regeln i 24 innebär§ uttryckligt förbudett mot en
sådan användning uppgifterna. Bestämmelsen kan jämföras medav
31 § i förslaget medför skyldighet för det kontrollerandesom en

på begäran lämna tillbaka de handlingar har lämnatsorganet att som
i samband med registerkontrollen.ut

Regeln i 24 § hindrar inte de handlingar myndighet haratt som en
tagit från den utlämnande myndigheten diarieförs enligt vademot

gäller för registrering allmänna handlingar eller resultatetattsom av
säkerhetsprövningen dokumenteras jfr 38 § förordningen.av

25 §
Frågan kravet svenskt medborgarskap för anställningarom som
har placerats i säkerhetsklass har behandlats i avsnitt 8.8.1 i den
allmänna motiveringen. Till 25 § har förts den reglering iöver som
dag gäller enligt förordningen 1975:608 krav på svenskt med-om
borgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster och motsvarande
reglering enligt 9 kap. 2 lagen§ civilt försvar för befattningarom
hos kommuner och landsting.

Svenskt medborgarskap gäller villkor endast i fråga stat-som om
liga och kommunala anställningar. Det innebär någotatt motsvaran-
de krav inte gäller vid verksamhet enligt 11 § andraannan som
stycket skall jämställd med anställning. Eftersom villkoretanses
endast gäller för sådan anställning har placerats i säkerhetsklass,som
finns inte någotdet hindrar utländska medborgare inneharattsom
sådana befattningar på grund 13 § kan bli föremål försom av
registerkontroll. Något krav på svenskt medborgarskap finns inte
heller vid registerkontroll enligt 14 Inte heller ställs något sådant
krav i fråga säkerhetsplacerade anställningar i företag; kravetom
gäller endast för statliga eller kommunala anställningar.
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26 §
utbildningockså de anställda detsäkerhetsskyddet ingårI att omge
åtgärderkontrollera de vid-säkerhetsskyddet attsamt att somegna

skyddet i övrigtochpå dettagits fungerar ärsätt är avsett attsom
i sak den gällandeBestämmelsenlämpligt utformat. motsvarar nu

för information§ och ställetsäkerhetsskyddsförordningen 2 4 5. I
utbildning valtsi lagen uttryckethar dock denanvänds där nyasom

omfatta viss kontrollbörunderstrykaför attmomentetattatt en av
säkerhetsbestämmelserna.tillräcklig kunskappersonalen har om

27 §

stycketFörsta

förtill gäller lagen aktie-i anslutning 4 § 2har utvecklats ävenSom
allmänna.privaträttsliga drivs det Förandrabolag och avorgan som
landsting harkommun ellerstatlig myndighet,företag där ettenen

får det rimligtverksamheteninflytandebestämmande överett anses
för säkerhetsskyddet.särskilt Iålägga huvudmannen ettatt ansvar

och landstingens skyldigheterparagraf kommunernasharförevarande
tillhuvudmannenbestämmelsen åligger detEnligtreglerats. att attse

i detden nivå krävsverksamheten hållersäkerhetsskyddet i som
särskilda fallet.

Andra stycket

bestämmande inflytanderättsligtNär det utövarär ettstaten som
myndighetsäkerhetsskyddet kontrollerasskallföretagetöver somav

harvilka myndigheterBestämmelserregeringen bestämmer. somom
i denna och andrasäkerhetsskyddettillsyntill uppgift överutövaatt

förordningen.isituationer finns i 39-43 §§

28 §
inplacering i säker-beslutarparagrafen reglerasI omvem som

motive-allmännaavsnitt 8.9 i denregisterkontroll.hetsklass och Av
myndighetsuppgiftdet regel skallframgår iringen attatt vara en

drivsgäller verksamhetsådana frågor detibestämma näräven som
företag.av

stycketFörsta

bestämmelser endastframgår lagensstycket§ andraAv 4 att av
riksdagensriksdagen ochgäller förregisterkontrollreglerna om

frågaförvaltningskontor iriksdagensmyndigheter. börDet somvara
säkerhetsklass ochplacering iriksdagen beslutaranställda hos omom
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registerkontroll. Den frågan innefattar ocksåom rätt be-senare att
sluta registerkontroll till skydd terrorism i de fall dåom sådanmot
kontroll föreskriven.är När det gäller anställda hos någon riks-av
dagens myndigheter, dvs. Riksbanken, Riksdagens revisorer och
Riksdagens ombudsmän, avgörs motsvarande frågor myndigheter-av

själva.na

Andra stycket

I övriga fall, dvs. det intenär gäller riksdagen eller myndigheterna
under riksdagen, skall enligt huvudregeln frågan placering iom
säkerhetsklass bestämmas regeringen. Enligt personalkontroll-av
kungörelsen kan frågan placering i skyddsklass 2 överlåtas tillom
myndigheterna. Undantag gäller för enskild verksamhet där det lagts
på myndighet bestämma placering iatt samtliga skyddsklasser.om
Enligt den lagen skall regeringen kunna överlåta myndighetnya en
och kommuner och landsting bestämma placering iatt säker-om
hetsklass 2 och likhetI med vad gäller för närvarande börsom
frågan placering i säkerhetsklass 3 generellt kunna överlåtasom
medan det däremot kan bli fråga viss differentiering detnärom en
gäller säkerhetsklass 2. Till skillnad vad gäller enligtmot som perso-
nalkontrollkungörelsen bör bestämmanderätten i fråga placering iom
säkerhetsklass 1 inte avgöras regeringen.än Den nuvarandeav annan
ordningen uppvisar den inkonsekvensen myndighet kan be-att en

inplaceringstämma i samtliga skyddsklasser hos företagom ett som
anlitas för upphandling samtidigt myndigheten i frågasom om egna
anställda får besluta endast placering i den lägsta skyddsklassen.om
Det lämpligtär frågan placering i den högstaatt skyddsklassen iom
samtliga fall regeringen.avgörs Den föreslagna ordningen börav
inte medföra ökat antal ärenden läggs påatt ett regeringen avgöra,att
eftersom regleringen samtidigt innefattar möjligheter delegeraatt
beslut placering i säkerhetsklass 2 i fler fall än gällerom mot-som
svarande skyddsklass i dag.

Vid sidan kommunerna och landstingen bör myndigheterav samma
i dag har beslutarätt personalkontrollatt bestämmasom om om

placering i säkerhetsklass och registerkontroll. Rätten bestämmaatt
registerkontroll gäller i likhet med dagensom säker-ävensystem- -

hetsklass oberoende myndigheten inte får beslutaattav att en
anställning eller verksamhet skall hänföras till denna klass.annan

Den regleringennärmare bemyndigandet besluta place-attav om
ring i säkerhetsklass finns i 24 § 1 förordningen. De myndigheter,
kommuner och landsting där har bestämma i dessaattsom avses
frågor såvitt gäller deras förvaltningsomräden. Men i deävenegna
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bestämmanderättsligtharlandstingellerkommunfall ettetten
detprivaträttslig formdrivs i ärföretaginflytande över enett som

placering ibestämmalandstingetellerkommunenuppgift för att om
verksam-företagetsi frågaregisterkontrollochsäkerhetsklass omom

het.
denskallenskildaeller andrabolaghosupphandlingVid organ
be-upphandlingen skerräkningföreller kommunmyndighet vars

registerkontroll. Detochsäkerhetsklassiplaceringstämma omom
intefråganförutsättasDet kanförordningen.24 § 3 attframgår av

eller kommu-myndighetendåfalli andraaktualiseras änkommer att
frågafrågor. Omi dessabestämmabefogenhetfåtthar att upp-nen

i falldvs.verksamhet,enskildiregisterkontrollkommer annanom
funktions-myndighet ärden§ bestämmeri 5 somavsessom

framgårDetberedskapsförordningen.enligtmyndighetansvarig av
regel. Defrån dennagällerundantagVissaförordningen.i§ 424

stycket.tredjetillbehandlas i kommentaren
register-beslutabefogenhetdenframhållas attbörDet att om
enskildahosverksamhetsäkerhetsklass iiplaceringkontroll och

fårinteoch kommunermyndigheterstatligatillkommerföretag som
till företagen.överlåtas

stycketTredje

tillmöjlighethar ävenregeringenframgår attbestämmelsenAv att
ochsäkerhetsklassplacering ibeslutaöverlåtaenskild rätten att om

statligagällerdetutsträckning näriregisterkontroll somsamma
dock detvillkorlandsting. Ett äroch attkommunermyndigheter,

Även ochsäkerhetsklassplacering iskäl.särskildaföreligger om
offentligaföruppgifthand skalli förstaregisterkontroll vara en

inteprincipdenna upprätt-avsnitt 8.9ihar berörtsbör somorgan,
harTelevisionSverigesRadio ochSverigesundantagslöst.hållas
till-Förinformationsförmedlare.ochnyhets-uppgifterviktiga som
intedetavgörande viktdetfunktioner är attföretagenstill avtron

självständighetmedarbetarnasochföretagenstvekannågonfinns om
hadärförbörFöretagenmyndigheter.utomståendetillförhållandei

i för-§ 224framgårfrågor. Deti dessabeslutasjälva avrätt att
ordningen.

generellfåtthartredje stycketföljerdelegationsrättDen enavsom
avsedddockdenframgåruttryckligen utnytt-är attSomutformning.

restriktivt.jas
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29 §
Av bestämmelsen framgår det regeringenär bestämmeratt närsom
registerkontroll till skydd terrorism skall få enligt 13mot göras
Av 29 § förordningen framgår vilka myndigheter bör bemyndi-som

besluta i det enskilda fallet.attgas

30 §
I enligt med den restriktivitet bör gälla för andra uppgifter iattsom
polisregister i 18 §än skall få lämnas för säker-utsom avses
hetsprövning, har i denna paragraf föreskrivits det regeringenäratt

i varje enskilt fall bestämmer vilka uppgifter skall få läm-som som
med stöd den särskilda undantagsregeln i 19utnas av

31 §
I 24 föreskrivits§ har uppgifter har lämnats för säker-att utsom
hetsprövning från polisregister inte får användas för något annat
syfte. I anslutning därtill har anförts den myndighet lämnaratt som

uppgifterna skall kunna föreskriva handlingarna skallut lämnasatt
tillbaka till myndigheten. Enligt 12 och 15 §§ arkivlagen 1990:782
krävs stöd i författning eller beslut regeringen kommun-av resp.
fullmäktige för statlig eller kommunal myndighet skall fåatt en
lämna ifrån sig allmänna handlingar. I 31 § det författningsstödges

behövs för utlämnade handlingar i registerkontrollärendeattsom ett
skall kunna lämnas tillbaka.

32 §
I paragrafen har bemyndigande för regeringen eller myndighetgetts

regeringen bestämmer meddela bestämmelsernärmareattsom om
lagens tillämpning. Regeringen får också meddela undantag från
andra bestämmelser i lagen reglerna registerkontroll.än Bestäm-om
melsen i första handär avsedd för regeringskansliet för vilket sär-
skilda bestämmelser säkerhetsskydd hittills har gällt. Motsvaran-om
de bör möjligt i fortsättningen.även Regeringen bör ha möjlig-vara
het medge undantag från bestämmelserna i andra fallatt även när
detta befogat särskilda skäl.är av

Som framgår 44 § i förslaget till förordning ankommer det påav
RPS meddela föreskrifter förfarandet vid registerkontroll. Vidatt om
kontroll Försvarsmaktens personal skall RPS samråda med För-av
svarsmakten. I övrigt följer 45 § behovet generella anvis-attav av
ningar skall tillgodoses allmänna råd RPS Försvars-genom av resp.
makten.
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Övergångsbestämmelser

i kraft den januariskall den lagen träda lEnligt förslaget nya
1996.

personalkontroll-förordningenlagen ochföreslagna ersätter2. Den
säkerhetsskyddsförordningen för-den gällandekungörelsen, samt

till-medborgarskap försvenskt1975:608 kravordningen om
deenlighet därmed upphörstatliga anställningar. Itill vissaträde

ikraftträdande. punkt 2 ivid lagens Igällagamla bestämmelserna att
detta tagits in såvittföreskriftövergångsbestämmelserna har om

frågaMotsvarande bestämmelse ipersonalkontrollkungörelsen.gäller
förordning återfinns i1975 årssäkerhetsskyddsförordningen ochom

säkerhetsskydds-föreslagnatill denikraftträdandebestärnmelserna
förordningen.

inte heltlagenenligt denSäkerhetsklasserna3. motsvararnya
Bl.a. har vill-personalkontrollkungörelsen.enligtskyddsklasserna

vad3 bliviti säkerhetssklassplacering snävare änförkoren som
omprövningsyftena2.skyddsklass Ett ärgäller för att avenav

ske. fårsäkerhetsklass skall Detplacering inödvändigheten ansesav
denomprövning innanövergångstid för dennamed vissbefogat en

genomslag.får fulltlagstiftningennya

1001980:i sekretesslagentill ändringFörslaget2.

redaktionelltsekretesslagen2kap. 17 §innebär 9Förslaget att
personalkontrollkungörelsenenligtpersonalkontrolltill attanpassats
säkerhetsskyddslagen.denregisterkontroll enligtersätts nyaav

civilt1994:000ändring i lagentillFörslaget om
försvar

§§ ioch 29 kap. 1säkerhetsskyddslagen ersätterföreslagnaDen
bör därförbestämmelsercivilt försvar. Dessa1994:000lagen om

ikraftträdande.vid lagensgällaupphöra att

säkerhetsskyddsförordningtillFörslaget4.

säkerhetsskyddsförordningen haribestämmelsernaMerparten av
i detKommentaren ärtill lagkommentaren.i anslutningberörts

bestämmelser.övrigaförordningensnågratillföljande begränsad av
skall vid varjesäkerhetsskyddsförordninggällandeEnligt 6 § i nu

myndig-underställddirektsäkerhetscheffinnas ärmyndighet somen
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hetens chef. En motsvarande bestämmelse har tagits in i den nya
förordningen 7 §. Benämningen säkerhetschef har dock ersatts
med säkerhetsansvarig. I kommun bör någon direkt under kom-en
munstyrelsen ha det samlade säkerhetsansvaret för hela kommunens
verksamhet. Därutöver kan det finnas behov på vissa förvaltningar
eller kommunala företag säkerhetsansvarig.av en egen

Skyldigheten vid behov utfärda internaatt föreskrifter säker-om
hetsskydd fastlagd iär 8 Bestämmelsen 8 § enligt denmotsvarar
nuvarande förordningen.

När det gäller hemligbeteckning kan det 15 kapnoteras 3 §att av
sekretesslagen följer myndighetatt särskild anteckning fårgenom
utmärka sekretess kan föreliggaatt för uppgiftantas i allmän hand-
ling hemligstämpel. Sådan anteckning skall innehålla beteckningen
hemlig tillämplig bestämmelse,samt dagen förange anteckningen
och den myndighet, har låtit den.göra Handlingsom ärsom av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet skall enligt bestämmel-samma

förses med sådan anteckning.se
Skyldigheten förse hemlig handlingatt riketsrör säkerheten som

med hemligbeteckning fastlagdär i ll § i förordningsförslaget.
Övriga regler hemligbeteckning kan däremot lämpligenom ianges
allmänna råd.

En bestämmelse inventeringsskyldigheten har tagits in i för-om
ordningen 12 §. Skyldigheten ärenden inte avslutats ochavser som
arkiverats.

I 13 § finns föreskrifter tillvägagångssättet handlingnär saknasom
eller hemlignär uppgift på kan hasätt röjts.annat Motsvarande

SÄKbestämmelse återfinns i dag i FA punkt 50. Den nuvarande
ordningen innebär anmälan vadatt inträffat omedelbart skallom som

tillgöras myndighetens säkerhetschef. Kan handlingen eller materie-
len inte återfinnas eller kan det misstänkas obehörig tagit elleratt
sökt befattning därmed, skallta myndigheten anmäla förhållandet till
Försvarsmakten för menskadebedömning. Om Försvarsmakten
bedömer förlusten till skada för rikets försvar, skall myndig-vara
heten anmäla förlusten till polismyndigheten. Polisanmälan får under-
låtas Försvarsmakten bedömer förlusten till ringaom eller ingenvara
skada för rikets försvar.

Nuvarande ordning innebär polisanmälan sker förstatt sedan För-
svarsmakten efter menbedömning konstaterat ringaen änatt mer men
har orsakats rikets försvar förlusten. Menbedömningen förut-genom

oftasätter ingående analys kan innebära inteen obetydligsom en
tidsutdräkt. Det sigsäger självt det i polisutredning inledsatt en som
långt efter det handlingen försvunnitatt betydandemöter svårigheter

klarlägga detatt straffbarär gärning ligger bakom för-om en som
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för-omedelbartskepolisanmälan börförtalar somDettalusten. att v
ytterligaretalarordningsådanFöruppmärksammats.harlusten en

dettamyndighet kanvissvidförsvunnitharhandlingarskäl. När en
ochstödi behovkanmyndighetenpåindikation avatt varavara en

SÄPO eller Försvars-Genomtillsynsmyndigheten. attfrånråd -
påtillsynsområdedessunder ettliggermyndighetenmakten om -

frånförsvunnithandlingaruppmärksammasstadium atttidigt
tidigtinsatserstödjandevid behovkankommunenellermyndigheten

med fogkansäkerhetsskyddet. Det attantasförbättraförinsättas att
ochfunktionpreventivockså fyllerstödåtgärdersnabbasådana en

verksam-aktuellainom densäkerhetsskyddetmedvetenhetenökar om
heten.

uppgift kan hahemliginnebär närordningenföreslagna attDen en
skallsäkerhet,riketsförinnebärakanröjandetochröjts antas men

uppgiftEnSäkerhetspolisen.tillinträffadedetanmälamyndigheten
ochsaknashandlinghemligröjtsha närkunnanormaltfår antas en

kommit bort.hardenvilketpå sättkäntdet inte är
försändelserförsäkerhetsskyddsförordningen att av§14I anges

kurir-Utrikesdepartementetsskallutlandettillhandlingarhemliga
förordnatfallvisstför annat.regeringeninteanlitas,förbindelser om

tillämpningmedsambandaktuella iblirtillvägagångssätt avAndra
regeringenförsvarsmaterielproduktionavtalbilaterala somavom

främmandemedingått stat.har
bestämmel-någrafinnssäkerhetsskyddsförordningengällandedenI
gällerregleringen. Det t.ex.föreslagnai denutelämnatsharsomser

med Försvars-rådgöramyndighetförskyldighet attbestämmelser om
§och 5stycketandra§4avseenden seskildaiRPSochmakten

skyldig-bestämmelser rörockså degällerstycket. Det somandra
ochtryckfrihetsförordningenivissatillämpaelleriakttaheten att

och §5stycketandra§3sebestämmelserangivnasekretesslagen
betydelsesjälvständignågoninteharBestämmelsernastycket.första

funktion.någonintefylleroch numera
förhandlingar ägaskallpersonalkontrollkungörelsen§21aEnligt

harregeringenarbetsmarknadensför parterföreträdare sommedrum
personal-resultatetgrundmyndighet av enförordnat, avom en

befattningfrån hanskontrolleradeskilja denkontroll överväger att
anställningsför-i hansåtgärdingripandenågonvidtaeller annan

regel intemotsvarandenågonvisatharErfarenheterna atthållanden.
överläggnings-reglerLiknanderegleringen.i den ombehövs nya

harDetlagstiftningen.arbetsrättsligai denövrigtförfinnsskyldighet
be-tillmotsvarighetbehovnågotföreliggaheller eninte avansetts

personalkontrollkungörelsen.16 §istämmelsen
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Förslaget till ändring i polisregisterkungörelsen

Förslaget, har behandlats i avsnitt 8.2.1, innebär Försvars-som att
makten får tillgång till vissa uppgifter i polisregister i fråga om
sådana totalförsvarspliktiga skrivs in för värnplikt enligt densom nya
lagen totalförsvarsplikt. Beträffande anställda i FN-förband finnsom
redan möjlighet för Försvarsmakten erhålla uppgifter från polis-att
register 17 § 5 polisregisterförordningen. Förslaget innebär dock en
mindre långtgående till upplysningarrätt gällerän beträffandesom
FN-förbanden. För vanliga totalförsvarspliktiga för värn-tas utsom
plikt skall gälla uppgifter skall kunna lämnas frånatt ochut person-
belastningsregistret endast i fråga vissa ådömda påföljder. Upp-om
gifterna skall brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken brottavse mot-
liv och hälsa brott frihet och frid rån eller rån,samt mot grovt grov-
skadegörelse, allmänfarliga brott narkotikabrott och brottsamt mot

Ävenvapenlagen. försök till de angivna brotten innefattas i uppgifts-
skyldigheten. Därmed dennaöverensstämmer med de uppgifter om
ådömda påföljder får lämnas från PBR vid registerkontroll tillutsom
skydd terroristhandlingar. I det fallet får dockmot ävensenare
misstankar de nämnda brotten lämnas ut.om

6. Förslaget till ändring i förordningen om
bevakningsföretag m.m.

Förslaget innebär i huvudsak redaktionella ändringar föranledssom
personalkontrollkungörelsen lagen säkerhets-att ersättsav av om

skydd. För närvarande kontrollen anställda i bevak-motsvarar av
ningsföretag den i skyddsklassgörs 2. I överensstämmelsesom
därmed har föreskrivits kontrollen i stället skall denatt motsvara
registerkontroll sker i fråga säkerhetsklass 3 enligt 18 §som om
säkerhetsskyddslagen.





SOU 1994: 149 291

Bilaga 1

Förordning 1981 :421 säkerhetsskyddet vid statligaom

myndigheter

§1 Denna förordning tillämpas på statliga myndigheter befattarsom
sig med uppgifter eller förhållanden totalförsvaretrör eller riketssom
säkerhet i övrigt.

Förordningen tillämpas inte, vadutöver följer 10 påsom av
regeringskansliet, på kommittéer och särskilda utredare isom avses
kommittéförordningen 1976:119 eller riksdagens myndigheter.

2 § Varje myndighet skall för det finns tillfredsställandeatt ettsvara
säkerhetsskydd inom myndighetens verksamhetsområde.

Säkerhetsskyddet omfattar
skydd obehöriga får kännedommot att uppgifter ärom som av

betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt och enligtsom
sekretesslagen 1980: 100 omfattas sekretess sekretesskydd,av

2. skydd obehöriga får tillträdemot att till anläggningar, områden,
fartyg, flygplan och andra ställen där de kan få kännedom om
uppgifter i punkt 1 eller där verksamhet harsom betydelseavses som
för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt bedrivs tillträdesskydd,

skydd någon inte pålitligmot att är från säkerhetssynpunktsom
får sådan tjänst eller sådant vikariat eller uppdrag betydelseärsom av
för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt infiltrationsskydd,

4. information till berörda arbets- och uppdragstagare sekretess-,om
tillträdes- och infiltrationsskyddet vid myndigheten,

kontroll sekretess-, tillträdes- och infiltrationsskyddetav vid
myndigheten och informationen detta skydd.av om

3 § Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande enskildas rättav
enligt tryckfrihetsförordningen del allmänna handlingar.att ta av

Sekretesskyddet skall utformas med beaktande den frihet attav
meddela och offentliggöra uppgifter grundläggande bestämrnel-varom

i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.ser ges
Förordning 1991 1709.:

4 § En myndighet skrift, film, ljudupptagningut ellersom ger en ett
videogram för allmän spridning skall till skriften, filmen,attse
ljudupptagningen eller videogrammet inte innehåller uppgifter, vilkas
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övrigt.isäkerhetriketsellertotalförsvaretskadakanoffentliggörande
uppgift börvissÄr tveksamfallsådantimyndigheten enett om

Försvarmaktenfrånyttrandeinhämtamyndighetenskalloffentliggöras,
rikspolis-fråntill det,anledninguppgiftenseller, natur gerom

styrelsen.
hjälpmedförasskallregister,inrättarmyndighet ettInnan somen

kommaförutseskan attochdatabehandlingautomatisk somav
ellerför sigdemutlämnandetuppgiftersådanainnehålla att varav

samrådamyndighetenskalltotalförsvaret,skadakansammanställda
till det,anledninguppgifternasoch,Försvarsmakten naturmed gerom

säkerhetriketsförbetydelseuppgifterfrågaIrikspolisstyrelsen. avom
rikspolisstyrelsen.medsamråd skefallmotsvarandeiskallövrigti

1994:530.Förordning

ellertotalförsvaretuppgifter rörlämnarmyndighet ut§ Om5 somen
någonellerföretagorganisation,tillövrigt ettisäkerhetrikets en

14enligtförbehållmedförbindasutlämnandetskallenskild,annan
dessamån någoti den1980:100sekretesslagen§10 aveller9kap.
skallkontraktsförhållande,detFöreliggertillämpligt. ettlagrum är

tillbehövsvillkorcivilrättsligademedförbindasutlämnandet som
uppgifterna.förskydd

tilllämnasstycketförstai utuppgiftersådanaInnan avsessom
frånyttrandeinhämtabehovvidmyndighetenskallenskildnågon
fråntill det,anledninguppgiftenseller, naturFörsvarsmakten gerom

Rikspolisstyrelsen.
avtalträffaanbud ellerinbegäramyndighet omattAvser en

hemlig,skall hållassäkerhetriketstillmed hänsynupphandling som
med leverantörenöverenskommelseskriftligträffamyndighetenskall

Föreskrifterfallet.särskildai detbehövssäkerhetsskydddet somom
personalkontrollkungörel-finns iupphandlingvidpersonalkontrollom

1994:530.Förordning1969:446.sen

intedetsäkerhetschef,finnasskall detmyndighetvarje omVid6 § en
säkerhets-tillsyn överSäkerhetschefen harobehövligt.uppenbartär

chef.myndighetensunderställddirektegenskapi dennaochskyddet är
skall försäkerhetschefnågonharintemyndigheterdeVid som

ställetistyckettredje§enligt 5upphandlingsfrågorhandläggning av
myndighetensunderställddirektärsärskild tjänsteman somutses en

1994:110.Förordningchef.

förordningdenna samtverkställighetenförFöreskrifter7 § av
meddelassäkerhetsskyddfallsärskildai avoch rådrådallmänna om

till Försvars-hörmyndigheterför deFörsvarsmakten som
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Överstyrelsendepartementet Kustbevakningen, för civilutom
beredskap, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar
och civilbefälhavarna,

Överstyrelsen2. Rikspolisstyrelsen för Kustbevakningen, för civil
beredskap, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar,
civilbefälhavarna för övriga myndigheter Justitiekanslern.samt utom

Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen får komma överens attom
Försvarsmakten skall meddela vissa föreskrifter och allmänna råd
enligt första stycket för samtliga myndigheter där. Påsom avses
begäran Rikspolisstyrelsen skall Försvarsmakten upphäva sådanaav
regler i den mån de riktar sig till de myndigheter förstaisom avses
stycket 2.

Allmänna råd och råd i särskilda fall tekniska skyddsåtgärderom
meddelas Rikspolisstyrelsen också för de myndigheterav som avses
i första stycket Förordning 1994:530.

8 § Myndigheterna skall vid behov meddela särskilda föreskrifter om
säkerhetsskyddet inom sitt verksamhetsområde. Om det behövs, skall
myndigheten dessförinnan samråda med den myndighet enligt 7 §som
meddelar verkställighetsföreskrifter för dess säkerhetsskydd.

De särskilda föreskrifterna får avvika från verkställighetsföre-
skrifterna enligt 7 § bara detta har medgivits den myndighetom av

meddelat verkställighetsföreskrifterna.som

9 § Säkerhetsskyddet vid myndigheterna skall kontrolleras av
Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen med den fördelning mellan
dem i 7 § första stycket. Kontroll vid andra underställdaänsom anges
myndigheter skall ske i samråd med de berörda myndigheterna.
Förordning 1994:530.

10 § Försvarsmakten och rikspolisstyrelsen skall på begäran i särskilda
fall lämna råd säkerhetsskydd till regeringskansliet, till riksdagenom
och dess myndigheter, till justitiekanslern till kommuner ochsamt
landstingskommuner. Förordning 1994:530.
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Bilaga 2

Personalkontrollkungörelse 1969:446

Inledande bestämmelser

1 § Med personalkontroll förstås i denna kungörelse inhämtande av
upplysningar polisregister beträffande den innehar ellerur som avses
tillträda sådan tjänst hos myndighet betydelseär för total-som av
försvaret eller rikets säkerhet i övrigt.

Vad i denna kungörelse tjänstsägs gäller vikariatävensom påom
tjänst och uppdrag hos myndighet vad sägs myndighetsamt som om

företagäven har tillrätt personalkontroll, intesom ärannatom
särskilt föreskrivet.

Med tjänst jämställs vidare anställning eller uppdrag hos leverantör,
med vilken myndighet ingår avtal betydelseär för total-som av
försvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Bestämmelser säkerhets-om
skyddet i samband med upphandling finns i förordningen 1981:421

säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter.om
Med tjänst jämställs också anställning eller uppdrag hos företagett

eller något enskilt med funktion inomannat totalförsvaretorgan som,
det fråga upphandlingärutan att enligt tredje stycket, harom en

verksamhet där det förekommer uppgifter skall hållas hemligasom
med hänsyn till rikets säkerhet. Förordning 1994:109.

2 § För den särskilda polisverksamheten för hindrande och upp-
dagande brott rikets säkerhet föres polisregistermot vidav m.m.
säkerhetsavdelningen inom Rikspolisstyrelsen. I detta register får
Rikspolisstyrelsen anteckna uppgifter behövs för den särskildasom
polisverksamheten.

polisregisterI i första stycket får anteckning ickesom avses göras
enbart det skälet någon tillhörighet tillatt organisation ellerav genom
på givit uttryck försätt politiskannat uppfattning. Närmare be-
stämmelser tillämpningen denna föreskrift meddelasom av av
regeringen.

Beträffande den tillträda tjänst enligt 4 § hänförs tillsom avses som
skyddsklass l A skall uppgifter tillföras registret särskildgenom
personutredning, detta inte med hänsyn till omständigheternaom är
obehövligt. Förordning 1983:764.
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omfattningPersonalkontrollens

får företasPersonalkontroll3 § av
Kraftnät,SvenskaAffärsverket
AB,BevakningsAllmänna

Arbetarskyddsstyrelsen,
Arbetsmarknadsstyrelsen,
Banverket,

fastighetsdata,förCentralnämnden
civilbefälhavarna,

AB,DAFA Data
Datainspektionen,
departement,
Domstolsverket,
Exportkreditnämnden,

försöksanstalten,Flygtekniska
Fortifikationsverket,

forskningsanstalt,Försvarets
materielverk,Försvarets
personalnämnd,Försvarets
radioanstalt,Försvarets
underrättelsenämnd,Försvarets

Försvarshögskolan,
Försvarsmakten,
Generaltullstyrelsen,
Justitiekanslern,
Kommerskollegium,
Krigsarkivet,
Kriminalvårdsstyrelsen,
Kustbevakningen,
Luftfartsverket,
Läkemedelsverket,
länsstyrelserna,
Militärhögskolan,

riksdagen,undermyndigheter
teknikutvecklingsverket,ochNärings-

telestyrelsen,ochPost-
förvaltningskontor,regeringskansliets

Riksarkivet,
förvaltningskontor,riksdagens

Riksförsäkringsverket,
Riksrevisionsverket,
Riksåklagaren,
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Sjöfartsverket,
Smittskyddsinstitutet,
Socialstyrelsen,
Sprängämnesinspektionen,
Statens arbetsgivarverk,
Statens fastighetsverk,
Statens invandrarverk,
Statens jordbruksverk,
Statens järnvägar,
Statens kärnkraftinspektion,
Statens lantmäteriverk,
Statens livsmedelsverk,
Statens lokalförsörjningsverk,
Statens löne- och pensionsverk,
Statens räddningsverk,
Statens strålskyddsinstitut,
Statistiska centralbyrån,
Statskontoret,
Statsrådsberedningen,
Styrelsen för internationell utveckling SIDA,
Styrelsen för psykologiskt försvar,
Sveriges geologiska undersökning,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Sveriges Radio AB,
Utlänningsnämnden,
Vägverket,
Värnpliktsverket,
Överstyrelsen för civil beredskap.
Om personalkontroll bör företas någon myndighet, skallav annan

myndigheten framställninggöra detta till regeringen. Förordningom
1994:532.

4 § Personalkontroll får företas endast i fråga tjänst ärom som
hänförd till skyddsklass eller beträffande den anlitas för sådantsom
arbete i § tredjel eller fjärde stycket och inplaceradärsom avses som
i skyddsklass.

Tjänst hänförs till
skyddsklass l A, befattningshavaren i omfattning får delstorom av

sådana sekretessbelagda uppgifter synnerlig betydelse för riketsav
säkerhet berör eller särskiltstörre väsentlig del total-som en av
försvaret,

skyddsklass B, befattningshavaren1 i omfattningom annars en som
inte obetydlig får delär sekretessbelagda uppgifter synnerligav av



Bilaga 2 1994:298 SOU 149

för rikets säkerhet,betydelse
obetydlig omfatt-befattningshavaren antingen iskyddsklass om

föruppgifter synnerlig betydelsesekretessbelagdafår delning avav
ringa får del andraomfattning inteeller irikets säkerhet ärsom aven

för rikets säkerhet.uppgifter betydelsesekretessbelagda av
myndighet lyder underför varjeRegeringen bestämmer som rege-

skyddsklass ellerhänföras till 1 A 1 B.tjänster skallringen vilka som
bestämshänföras till skyddsklass 2skalltjänsterVilka avsom

vederbörandebemyndigande,efter regeringensregeringen eller, av
myndighet.

i skyddsklass på grundinplaceringbestämmerFörsvarsmakten om
Regeringentredje stycket.i §eller uppdrag 1anställning som avsesav

inplaceringbeslutar iregeringen bestämmereller myndighet omsom
Förordning 1994:fjärde stycket.i §i fall 1skyddsklass avsessom

532.

i fråga tjänstfall bör företagasi särskiltpersonalkontroll§ Om5 om
hänföras tilltjänst börskyddsklass ellerhänförd tillär annansom

bör tillhöratjänst icke längretillhör ellertjänstenskyddsklass denän
framställning därom tillmyndighetenskallskyddsklass, göra rege-

Förordningfår besluta i ärendet.självmyndighetensåvida ickeringen,
1976:110.

anställd hosnågonföretasPersonalkontroll skall är6 § när ensom
skyddsklass. Detsammatillhörtillträda tjänstmyndighet somavses
övergå från tjänst,anställdnågon redangäller, är somavsessomom

skyddsklass ellertjänst tillhörskyddsklass, tillhänförd tillär som
skyddsklass.till tjänst i högreskyddsklassfrån tjänst i lägre

utsedd tillblikanendast denskallKontrollen antassomavse
synnerliga skäl,inte finnsskall, dettjänsten ochinnehavare omav

tillsättningsärendet.ibeslut fattasutförd innanvara
skallskyddsklass eller l Bi 1 Ainnehar tjänstBeträffande den som

rikspolisstyrel-femte år. Omminstpersonalkontroll skeförnyad vart
tjänst iinneharbeträffande denskallskäl till det,finner somsen

i 2 §personutredningsärskildsådanskyddsklass 1 A göras som avses
tredje stycket.

anledningsärskildfinnsföretas deti övrigtkontroll bör närFörnyad
1983:764.Förordningtill det.

polisregisteruppgifterUtlämnande m.m.urav

personalkontrollföruppgifterutlämnandeFramställning§7 avom
rikspolisstyrelsen.hosgöres
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Beträffande den enligt vad känt förär styrelsen inneharsom som
tjänst hänfördär till skyddsklass skall rikspolisstyrelsensom utan att
framställning har gjorts det fråganpröva utlämnandeom om av
uppgift, har tillförts register efter det personalkontrollsom haratt
skett. Förordning 1983:764.

8 § Beträffande den innehar eller tillträda tjänst i skydds-som avses
klass 1 A eller fårl B rikspolisstyrelsen lämna varje uppgiftut som

tillgänglig iär polisregister. Förordning 1983:764.

9 § Beträffande den innehar eller tillträda tjänst isom avses en
skyddsklass 2 får Rikspolisstyrelsen lämna uppgift polisregisterut ur

den kontrolleradeattom
dömts eller misstänkt förär brott i l § lagen 1952:98som avses

med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål ellerom
för brott i 4 eller 6 kap., 8 kap.annars 5 eller 6som avses 12

kap. 1 eller 3 13 kap. eller 16 kap. 1--6 §§ brottsbalken eller 1
eller 3 § narkotikastrafflagen 1968:64,

eljest dömts eller misstänktär för sådan handling eller försök
eller förberedelse därtill innefattar brott rikets säkerhet ellersom mot

syftar till och ägnadär med våld förändra detsom att demokratiska
statsskicket eller påverka rikets ställning oberoende ellerstat,som

sin verksamhet eller eljest kan befarasgenom beredd attvara
deltaga i sådan handling under l eller Förordningsom avses
1993:984.

Är10 § tjänst i skyddsklass 2 förenad med bevakningsuppgift,
Chefskap för förråd eller kassaförvaltning eller för penning-ansvar
medel, får Rikspolisstyrelsen, utöver vad följer 9 påsom av
framställning lämna uppgift polisregisterut den inneharattur om som
eller skola tillträda tjänsten under de tio åren haravses dömtssenaste
för brott i 8--11 eller 14 kap., 16 kap. 17 17,som 18 elleravses
20--22 kap. brottsbalken, 3 § lagen 1960:418 straff förom varu-
smuggling, 4 § lagen 1951:649 straff för vissa trafikbrott,a lom
eller 3 § narkotikastrafflagen l968:64 eller 39 § värnpliktslagen
1941:967. Förordning 1993:984.

Förfarandet hos rikspolisstyrelsen

11 § Utlämnande uppgifter polisregister för personalkontrollav ur
Rikspolisstyrelsensprövas styrelse, något inte följerav annatom av

fjärde stycket. Styrelsen består vid handläggning sådana ärendenav av
rikspolischefen, säkerhetspolischefen och de regeringen särskiltav
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lekmannarepresentanterna.styrelsenutsedda ledamöterna av
lek-minstrikspolischefen ochbeslutför, treStyrelsen är avom

närvarande.ärmannarepresentanterna
Anserbeslutet.allaendast ärUppgift får länmas ut ense omom

rikspolischefenfårlämnasböruppgift ut,lekmannarepresentant att
ändå böruppgiftenhanregeringen,tillärendethänskjuta attanserom

lekmannarepresentantske,alltidskallHänskjutandelämnas omut.
det.begär

rikspolischefenöverlämna§§i 8--10i fallfårStyrelsen avsessom
uppgiftutlämnandeendastärenden attavgöra avavseratt somensam

frågaigällerför brott. Detsammahar dömtskontrollerade omden
inteuppgiftenuppenbartdet§§,8--10 ärenligt attuppgift omannan

1994:109.Förordningskall lämnas ut.

1983:764.förordningupphävts12 § har genom

skall deneller 109enligtuppgift lämnas13 § Innan somut
sig.muntligenellerskriftligentillfälle yttrauppgiften attgesavser

få kännedomskulledärigenomhandock inte,gäller omDetta om
ibestämmelseenligt någongällersekretessvilkenföruppgift annan

underrättelse-§ eller17kap.1980:100 7änsekretesslagen om
föreligger.19 §enligtskyldighet

någonÄven enligtuppgiftförgällersekretess annanenom
uppgiftendenskallsekretesslagen§17kap.bestämmelse 7än som

denna länmas,innanuppgiftensig övertillfälle omatt yttragesavser
framför detföreträdehaskäligen börsigfåintressedennes yttraattav

1993:984.Förordningskydda.skallsekretessenintresse som

fårmyndighettilllämnarrikspolisstyrelsen utUppgift14 § ensom
förtydligande kommen-styrelsenfrån änyttrandeåtföljas annat enav

1983:764.Förordninguppgiften.tilltar

framgåfår detskall lämnasuppgiftbeslut fattats ut,15 § Har att
innehållerhuruvida registretmyndighettillrikspolisstyrelsens svarav

vaduppgifteller utöverkontrollendenuppgift avserperson somom
lämnas ut.som

polisväsendetinomvissa tjänsterförPersonalkontroll

ellerpersonalÄrende antagningrikspolisstyrelsenhos16 § avom
ideti plenum,polisväsendet avgöresinomtjänsttillsättning omav

ärendet rördenangående attuppgiftsådanfinnspolisregister som
skolatmyndighet avgörastilluppgiftenutlämnandefråga annanavom

stycket.första§enligt 11
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Föreskrifter för kontrollerande myndighet

17 § Innan personalkontroll sker enligt 6 § tredje stycket skall
myndigheten sådanöverväga, kontroll behövs. Förordningnoga om
1983:764.

18 § Den innehar eller söker tjänst i skyddsklass 1 A eller l Bsom
skall på begäran myndigheten lämna skriftlig upplysning sinaav om
personliga förhållanden enligt formulär fastställs rikspolis-som av
styrelsen. Detsamma gäller den ansökan bli utsedd tillutansom avses
innehavare sådan tjänst. Upplysningarna skall in till riks-av ges
polisstyrelsen samtidigt myndigheten begär uppgifter försom
personalkontroll. Förordning 1983:764.

19 § Innan myndighet begär uppgifter hos rikspolisstyrelsen fören
personalkontroll skall myndigheten underrätta den framställningensom

kontroll skall begäras, såvida inte regeringen föratt andraavser om en
fall tjänstetillsättningar harän medgivit undantag från denna skyldig-
het. Förordning 1983:764.

20 § Den myndighet företar personalkontroll skall självständigtsom
betydelsen uppgiftpröva har inhämtats från polisregister ochav som

därvid beakta den verksamhet ankommer på innehavarearten av som
den berörda tjänsten, myndighetens kännedom denav egen om som

uppgiften och övriga omständigheter. Förordning 1983:764.avser

21§ företagenOm personalkontroll visar den innehar vissatt som
tjänst kan olämplig för tjänsten, skall myndigheten anmälaanses
förhållandet till chefen för det departement till vilket myndigheten hör.
Förordning 1976:110.

21 § Om myndigheten med anledning vad har kommit frama av som
vid personalkontrollen skiljaöverväger den kontrollenatt som avser
från tjänsten eller vidta ingripande åtgärd beträffande hansannan
anställningsförhållande, skall myndigheten överlägga i frågan med av
regeringen förordnade företrädare för arbetsmarknadens organisa-
tioner. Sådan överläggning skall ske med företrädare för den eller de
organisationer direkt berördaär frågan.som av

Första stycket gäller inte företag har till personalkontroll.rättsom
Förordning 1983:764.

22 § Myndighets beslut i ärende föranlett personalkontroll skallsom
tillställas rikspolisstyrelsen, styrelsen inte föreskrivit annat.om
Förordning 1976: 10.l



1994:149Bilaga 2 SOU302

personalkontrollärende, skall defattat beslut imyndighet23 § Sedan
återställas dit,från rikspolisstyrelsenerhållitshandlingar snarastsom

Förordning 1976:110.föreskrivitintestyrelsen annat.om

uppgifterinhämtandeförfarandet vidföreskrifter24 § Närmare avom
det gällerRikspolisstyrelsen. Närmeddelaskungörelseenligt denna av

föreskrifternaupphandling meddelassamband medpersonalkontroll i
1994:532.FörordningFörsvarsmakten.samråd medi
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SÄPO-kommitténsUtdrag sammanfattningur av
betänkande

Personalkontroll

Det nuvarande personalkontrollsystemet det möjligtgör kon-att
trollera pålitligheten från säkerhetssynpunkt beträffande personer som
har tillgång till hemliga handlingar. Däremot det inteär möjligt att
personalkontrollera har viktiga uppgifter förpersoner exempel-som
vis skyddet terrorism, vilket från fleramot håll har angivits som en
brist med det vi har i dag. Kommitténsystem föreslår därför detatt
skall möjligt företa personalkontrollatt inte bara beträffandevara

kan få tillgång till hemliga uppgifterpersoner ochsom därmed kan-
siggöra skyldiga till brott rikets säkerhetmot också beträffan-utan-

de i från säkerhetssynpunkt viktiga befattningarpersoner kansom
sig skyldigagöra till brott någons liv, hälsa eller frihetmot eller för

omfattande förstörelse egendom.av
Inom landets kommuner finns befattningshavare har uppgiftersom

betydelse från säkerhetssynpunkt.stor Det kanav gälla personer som
sysslar med totalförsvarsplanering på hög nivå eller har handsom om
kommunala för kraftförsörjningnät eller kommunikationer. För
närvarande saknas möjlighet personalkontrolleraatt sådana befatt-
ningshavare, kommittén detta bör möjligtmen att ochanser vara
föreslår därför personalkontrollatt skall utföras beträffandeäven
kommunalt anställd personal. För öka differentieringen iatt personal-
kontrollsystemet föreslår kommittén den nuvarande lägsta skydds-att
klassen, skyddsklass delas in i två klasser, 2 A och 2 B. I de fall

åren har föranlett allmän debattsom genom personalkontrollenom
har det varit fråga uppgifter har lämnats från det registerom utsom

SÄPO.förs hos I syfte få ned antaletsom att personalkontrollärenden
SÄPO-registreti vilka uppgifter lämnas från föreslårut kommittén

sådana uppgifter inte skallatt få lämnas vid kontrollerut som avser
de båda lägsta skyddsklasserna, 2 A och 2 B. För närvarande lämnas

SÄPO-registretuppgifter från i 100 fall året,ut de flestaca om varav
gäller skyddsklass 2. Med kommitténs förslag skall det således bli

SÄPO-registretmöjligt lämna uppgifter frånatt ut endast i skydds-
klass 1 A och 1 B. I de båda lägre skyddsklasserna får bara uppgifter
från och belastningsregistret lämnas i skyddsklassperson- 2ut: A
samtliga uppgifter finns i det registret och skydds-om en person som
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fördömtshari frågauppgifterendast att2 Bklass personenom
inte haSÄPO huvud0rdmed andra över tagetskallvissbrott typ.av

lägstabådai depersonalkontrollärendenmedbefattningnågon
skyddsklasserna.

SÄPOS:s kanregisterfrånuppgifterförhindraytterligare attFör att
bl.a.kommitténföreslår attkontrolleradedenförtilllämnas ut men

förtidkortare änefterbortgallrasskallanteckningaräldrevissa
föreskrifterhemligadekommitténföreslårVidare attnärvarande.

SÄPO:s börregister ersättasiregistrering avförfinnsi dagsom
riks-enligtregeringenriktlinjeri deinanvisningar somtassom

SÄPO. riksdagsbeslutetEnligtförutfärdaskall1989årbeslutdagens
samrådefterårvarjeregeringenbeslutasriktlinjersådanaskall av

utrikesnämnden.ipartierövrigaförledarnamed
fattaspersonalkontrollärendeuppgifter ilämna ettBeslut utattom

idettaföreslårKommittén attstyrelse.rikspolisstyrelsensi dag av
pâankommabörBoch 11 Askyddsklass engällerdetstället när

harellerärtvåbeståskallnämndennämnd, sompersonersärskild av
skallledamöterhögstytterligareoch somordinarie domare sexvarit

utlämnandebeslutauppgiften upp-avUtöver attlekmän. omvara
SÄPO:s register-tillsyn överfortlöpande utövanämndenskallgifter

integritetenpersonligadenvakasärskilt överdärvid attochhantering
förklagomurockså fungeraskall en-Nämndenkränks. sominte

förellerregistretantecknade ifinnsdeförsig attskilda oroarsom
missvisande.ellerfelaktigauppgifter ärfinnsdet somatt

iregelnnuvarandedenändring ikommittén omföreslårVidare en
deltillfälleskallkotrollerade att ta avdensituationer gesvilka som

uppgiftdet,börkommitténEnligt om enlämnasuppgifter ut.som
kontrolle-dentilllämnasinte kandärför utochsekretessomfattas av

detochintressekontrolleradesdenmellanavvägningrade, göras en
kontrolleradesdärvid denOmsekretess.intressetmotstående av

sig.tillfälle yttrabör denne attföreträdehabörskäligen gesintresse
imöjligtdetordning attgörasådanbördetkommitténSom enser

uppgifterlämnanärvarandeför ututsträckning änbetydligt större
SÄPO- registret.frånäven

personalkontrollförregleringen systerngrundläggande ettDen av
närvarandeförinteochi lagskemeningkommitténs somenligtbör

läggerriksdagenblir detDärmedvalör. somlägreförfattningi aven
tillmed hänsynrimligtvilketpersonalkontrollen, ärförfast ramarna

bestämmelservissaOcksåintegritetssynpunkt. omfrånbetydelsedess
särskild lag.SÄPOS:s in ibörregister tas en
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LAGFÖRSLAG

Förslag till
Lag personalkontrollom

Härigenom föreskrivs följande

Inledande bestämmelser

1 § Med personalkontroll i denna lag upplysningaravses att
inhämtas från polisregister i syfte förhindraatt att en person

kan befaras siggöra skyldig tillsom brott rikets säkerhetmot
eller till brott kan medföra allvarlig farasom för någons liv,en
hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse egendomav
anlitas för uppgifter har särskild betydelse frånsom säkerhets-
synpunkt.

2 § Personalkontroll får företas endast kontrollenom avser entjänst eller befattning placeradär iannan skyddsklasssom eller
kontrollenom placeradär iavser skyddsklassen person försom

fullgörande viss verksamhet.av

Med placering befattning i skyddsklassav placeringävenavses av
i skyddsklass.person

3 § Den myndighet företar personalkontrollsom själv-prövar
ständigt den kontrollerade skall fá anlitasom för de uppgifter

har föranlett kontrollen. Prövningensom skall ske bakgrundmot
vad har kommit framav som personalkontrollen, myndig-genom

hetens kännedom den haregen kontrollerats,om som arten av
den verksamhet förenadär med befattningensom omständig-samt
heterna i övrigt.
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18 förslag SOULag 1990:51

i lagdennapersonalkontrollföretarmyndighetMed avsessom
personalkontroll.företarellerkommunäven annat organ som

personalkontrollbeslutSkyddsklasser och om

det nödvän-i skyddsklassfår ärbefattning placerasEn§4 om
i § ochsyfte lsådanttillgodosedigt för ett angessomatt

befattningshavaren

informationsekretessbelagdfomfattning år delsärskildi av
ellerför rikets säkerhetbetydelseav

total-för rikets säkerhet,uppgifter betydelsehar avannars
terrorism.försvaret skyddeteller mot

efter22 eller BB,i skyddsklass l l Abefattning A,placerasEn
omständigheterna.tillerforderligt hänsynmedvad ärsom

denoch 2 BskyddsklassenhögstadenSkyddsklass l utgörA
lägsta.

i krävsfå skyddsklassbefattning placerasskall§ För5 att en
befattningshavarenockså att

statlig eller kom-hosuppdragstagareanställd ellerär en
myndighet ellermunal annat organ,

statlig ellerupphandling medingått avtalhar ett enom
rikets säkerhettillavtalet hänsynmyndighet ochkommunal av

påskyddaseller sätt,hemlighållasbör annat

hosuppdragstagareelleranställdellerunderleverantör ärär
avtalsför-i sådantunderleverantöreller ettleverantör enen

i punkthållande avsessom

för brottiförsvarare målellernämndeman ansvarär om
iellertryckfrihetsmálijurymanrikets säkerhet, är ettmot
itvist, haniföreträderombudegenskap omenpersonenav

sekretessbelagdafå deltvisten kommakanmålet eller att av
rikets säkerhet.föruppgifter betydelseav
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Personalkontroll får företas beträffandeäven den fåsom avses
anställning eller uppdrag i första stycket.som avses

6§ Beslut placering i skyddsklass fattasom riksdagen,av
såvitt riksdagen och myndigheteravser under riksdagen, ioch
övrigt regeringen. Regeringen fårav överlåta åt myndighet,en en
kommun eller enskiltett beslutaatt placering iorgan om
skyddsklass] 2B, Aeller2 B. Detsamma gäller riksdagen

myndigheter under riksdagen.om

7 § Personalkontroll får beslutas av

riksdagen och de myndigheter under riksdagen riks-som
dagen bestämmer,

2. regeringen och de myndigheter under regeringen som
regeringen bestämmer,

regeringenannat bestämmer.organ som

Vill kommun företa personalkontrollen skall frågan underställas
länsstyrelsen, har besluta i frågan.attsom

Ett beslut företaatt personalkontrollom skall riktas till
rikspolisstyrelsen.

8 § Personalkontroll skall, det inte är uppenbart obehövligt,om
företas när få befattningen person avses är placerad ien som
skyddsklass.

Om det inte finns synnerliga skäl, får personalkontroll företas
endast beträffande den kan bli innehavare befatt-antassom av
ningen och utförd innan beslut fattas i detvara ärende harsom
föranlett personalkontrollen.

Förnyad personalkontroll företasskall det finnsnär skäl för det.
Beträffande skyddsklass l och l B förnyadA skall kontroll ske
minst femte år.vart
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souförslag 1990:5120 Lag

skallpersonalkontrollbeslutatmyndighet har9 § En omsom
såvida intebeslutet,kontrollerasskalldenunderrätta omsom
från detta.medgivit undantagregeringen harriksdagen eller

personalkontrollfrågaiinte medgesfår somUndantag om
befattning.tjänst ellertillsättningföranleds annanavav

skyddsklassipersonalkontrollförföremål10 § Från den ärsom
eller hennesuppgifter hansinhämtas deskalleller Bll A om

kontrollen.förbehövspersonliga förhållanden som

skall säker-i skyddsklass l ApersonalkontrollmedsambandI
särskilduppgiftertillförasregisterhetspolisens per-genom en

personalkontrollenobehövligt.inte Avsersonutredning, det ärom
personutredning företas endastfår särskildB,skyddsklass l om

utredning.för sådansärskilda skälföreliggerdet en

förinomskallskyddsklass l Akontrollen gällerOm enramen
hållasi stycketandrapersonutredning ettsådan avsessom

kontrolleras.skallmed denpersonligt samtal som

personutredningskall sådanpersonalkontrollförnyadVid som
försärskildafinns skäldetendasti andra stycket göras omavses

det.

polisregisteruppgifterUtlämnande urav

fåreller l B,skyddsklass l A§ personalkontrollen11 Avser
skäligen förbehövsuppgift polisregistervarje lämnas ut somur

frånpålitlighet säker-prövning kontrolleradessådan denen av
skyddsklassi kontrollen l Ahetssynpunkt l Avsersom avses

giftpolisregisterfår i denockså uppgifter äreller B,l somom
detkontrollerade lämnasmedeller sambo den ut, om

kontrolleradesför prövningen denoundgängligen behövs av
frånpålitlighet säkerhetssynpunkt.

får,2 detskyddsklasspersonalkontrollen A§12 Avser om
pålitlighet från säker-för prövning kontrolleradesdenbehövs av

rikspolisstyrelsenuppgift hosdetlämnashetssynpunkt, ut ur
belastningsregistret.förda ochperson-
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Avser personalkontrollen skyddsklass 2 får,B det behövs förom
prövning den kontrollerades pålitlighetav från säkerhetssyn-
punkt, sådan uppgift polisregister i förstanämnsur stycketsom
lämnas uppgiftenut, denom kontrolleradeattavser har dömts
för brott i 4 och 13 kap.som brottsbalken,avses narkotika-
strafflagen 1968:64, 4 och 4 lagen 1951:649 straff föra om
vissa trafikbrott 6 kap. 2 §järnvägstrafiklagensamt 1985:192.

Om det med hänsyn till de arbetsuppgifter förenadeär medsom
den befattning personalkontrollensom oundgängligenavser
behövs för prövningen den kontrollerades pålitlighetav från
säkerhetssynpunkt, får även uppgift den kontrollerade iannan om

och belastningsregistretperson- än har inämnts andrasom
stycket lämnas ut.

13§ Om polisregisterett har tillförts uppgifternya om en
beträffande vilkenperson personalkontroll redan har företagits,

skall den myndighet får lämna uppgiften självmantsom ut pröva
de uppgifterna börom lämnasnya ut.

l4§ Utlämnande uppgifter polisregisterav beslutasur av
nämnden för säkerhetspolisens register.

Rikspolischefen får själv besluta utlämnande uppgifterom av om
personalkontrollen befattning i skyddsklassavser 2en ellerA
2 B. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, rikspolis-
styrelsen fár föreskriva sådant beslut fåratt fattas av annanpolismyndighet.

15 § Innan uppgift lämnas skallen den uppgiftenut avser gestillfälle sig. Dettaatt yttra gäller dock inte det frågaärom omuppgift för vilkenen sekretess gäller enligt någon annanbestämmelse 7än kap. §17 sekretesslagen 1980:100 eller omunderrättelseskyldighet enligt 9 § inte föreligger.

Även sekretess gäller förom uppgift enligt någonen annanbestämmelse 7än kap. §17 sekretesslagen skall den myndighet
får lämna uppgiftensom ut den uppgiften tillfällege avser att
sigyttra över uppgiften, dennes intresse fåom sigattav yttra

skäligen bör företrädeha framför intressedet sekretessensom
skall skydda.
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får inte åtföljasuppgift16§ lämnasEn annatut avsom
uppgiften, nödvän-förtydligande sådantyttrande ärän ett av om

digt.

fåruppgift inte detfattats skallOm beslut har lämnas ut,att en
polisregisterfinns uppgifter iinte framgåbeskedet det omomav

ytterligarefinnsden kontrollen eller detomperson avser
uppgifter vad lämnasutöver ut.som

Överläggningar arbetsmarknadsorganlsationermed

företagit personalkontroll§ Om myndighet har över-17 en som
från tjänsten ellerskilja kontrollendenväger att avsersom

anställningsfbeträffandevidta ingripande hansåtgärd ör-annan
kommit fram vidanledning vad harhållande med persoav som

fi fråganmyndigheten mednalkontrollen, skall överlägga öreträ-
Över-läggningorganisationer. skall skefördare arbetsmarknadens

direktorganisationerföreträdare förmed den eller de ärsom
frågan.berörda av

förordnasi förstaSådan företrädare stycket avsom avses
regeringen.

registerNämnden för säkerhetspolisens

registerför säkerhetspolisens ingår två§18 l nämnden
varit ordinarie domare, deneller harledamöter är varav enesom

ordförande, andrahögst ledamöter.skall samtvara sex

regeringen.iLedamöterna nämnden utses av

säkerhetspolisens register finns särskilda1990:000lagenI om
tillsyn säkerhetspolisens register.nämndensbestämmelser överom
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Överklagande

19 § Ett beslut nämnden för säkerhetspolisens register, riks-av
polischefen eller polismyndighet i enligtärende denna lagetten
får inte överklagas.

Denna lag iträder kraft den ---

Ett beslut inplacering i skyddsklass har meddelats medom som
stöd äldre bestämmelser skall fortfarande tillgällaav dess ett

beslut meddelas enligt dennanytt lag. Skyddsklass enligt2 äldre
bestämmelser skall därvid skyddsklass 2 A.motsvaraanses
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Kommittédirektiv M

Dir. 1993:81
Översyn personalkontrollförfarandetav

Dir. 1993:81

Beslut vid regeringssammanträde1993-06-24

Chefen för Justitiedepartementet,statsrådetHellsvik, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild tillkallasutredare för överatt atten se
personalkontrollförfarandet med syfte bringa idetta bättreatt
överensstämmelsemed motsvarande förfarande inom jämförbara iländer
Västeuropa, s.k. säkerhetsklarering.

Vid skall utgångspunktenöversynen de förslag för öka kontrollensattvara
effektivitet och enskildesstärka den rättssäkerhet i samband med

SÄPO-kommitténpersonalkontrollen har lagts fram år 1990. Isom av
SÄPO-kommitténsöversynen ligger tekniskgöra omarbetningatt en av

förslag så det in i det nämndaatt medpassar systemetnyss
säkerhetsklarering.

En parlamentarisk beredning kan därefter ske den särskilde utredarensav
förslag.

Bakgrund

Nuvarande ordning

Med personalkontroll uppgifter inhämtas polisregister förattavses attur
tjäna underlag vid bedömning pålitligheten från säkerhetssynpunktsom av
hos har eller få befattningar betydelse förpersoner som avses av
totalförsvaret eller rikets isäkerhet övrigt.

Ett för personalkontroll fram underväxte andra världskrigetsystem och
tiden därefter. Nuvarande regler för personalkontroll finns i
personalkontrollkungörelsen 1969:446, omtryckt 1983:764. Kungörelsen
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anledningparlamentariska nämndenmedtillkom efter förslag från den av
säkerhetsfrågorSOUHandläggningenWennerströmaffäreni betänkandet av

ifinns ocksåFöreskrifter personalkontroll1968:4. om
1986: 366.upphandlingsförordningen

följande.i huvudsakpersonalkontrollkungörelsen innebärReglerna i
i huvudsaki kungörelsen,dePersonalkontroll får företas organ somangesav
Endastocksåvissa företag. deninom totalförsvaretstatliga myndigheter men

skyddsklasserAntaleti skyddsklassfår kontrolleras. ärplacerad s.k.ärsom
Vilka tjänsterden högstaklassen.och där 1 Abenämndal A, l B ärtre,

gällerregeringen eller, detnäri skyddsklass bestämsplaceras avsom
bemyndigande.regeringensmyndighet eftervederbörandeskyddsklass av

personalkontroll hämtasbl.a.i sambandmedUppgifter lämnasut ursom
register. VilkaSäkerhetspolisensbelastningsregisterochpolisens ochperson-

vilkenfall bl.a.i konkret beroruppgifter får lämnas ettutsom
beslutasUtlämnandekontrollenskyddsklass avavser.som

lämplighetPrövningen kontrolleradesdenRikspolisstyrelsens styrelse. av
kontroll.myndighet beslutatdenfrån säkerhetssynpunktgörs omav som

partsoffentlighet.föreskrifterfinns ocksåpersonalkontrollkungörelsenI om
sigtillfälleskall beredaskontrolleradeUtgångspunkten denär att yttraatt

vissa fall hindrarluppgifter honom.lämnainnan beslut fattas att ut omom
uppgifterna.får delden kontrolleradedock sekretessatt av

i fråga personalpersonalkontroll skeförutsättningar kanUnder vissa om
upphandling eller harmyndighetervid vilka görföretag hos som annars

§upphandlingsförordningen och 1§totalförsvaret 18uppgifter inom se
personalkontrollkungörelsen.

SÄPO-kommitténsförslag

SÄPO-kommittén, år 1987 medkommitté, tillkalladesparlamentariskEn
Syftet medpersonalkontrollförfarandet. översynenuppgift bl.a. överatt se

enskildesdeneffektivitet och stärkabåde kontrollensöka attattvar
kontrollen.i sambandmedrättssäkerhet

arbetsmetoder,Säkerhetspolisenssitt slutbetänkandeKommittén lade i
till lag1990:51 fram förslagmeddelarfrihet SOUochpersonalkontroll en

personalkontroll.om
funnit anledning ändraintei betänkandet denKommittén underströk attatt

till lagpersonalkontrollen. Förslagetinriktningengrundläggandeden omav
idelar reglernai väsentligadärförbyggdepersonalkontroll

personalkontroll lagforrnAtt reglernapersonalkontrollkungörelsen. omge
ändåenligt kommitténkonstitutionella skälnödvändigtinte varmenavvar

enskilde.för denbetydelsetill reglemaslämpligt med hänsyn
kontrollenhördekommitténs förslagiTill sakliga nyheterna attde

kommunalapersonalkategorier, bl.a.vissatillutsträcktes nya
enligt förslagetKontroll bordebrottmål.iförsvararebefattningshavaresamt
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kunna ske inte bara, dittills, insynmed i sekretessbelagdasom av personer
uppgifter också dem anledning kundeutan utgöraav som av annan en
säkerhetsrisk, utföra terrordåd.t.ex. att ettgenom

Kommittén föreslog vidare förändring i frågaen om
skyddsklassindelningen och begränsningen beträffande möjligheterna att
lämna uppgifter Säkerhetspolisensregister i samband kontrollen.medut ur
Beslut lämna uppgifter borde fattas från polisen friståendeatt utom av en
nämnd. Också förändringar i fråga partsinsynenföreslogs.om

Kommittébetänkandet remissbehandlades. De flesta remissinstanserna
tillstyrkte förslaget personalkontrollen eller lämnade det erinran.om utan
Försvarets materielverk FMV framförde dock allvarliga erinringar mot
förslaget det omöjligtgöra lämna uppgifter Säkerhetspolisensatt att ut ur
register vid kontroll avseendeskyddsklass Begränsningenskulle enligt
FMV träffa del de kontroller utfördes inom försvarsindustrinsstoren av som
område. Därmed skulle säkerhetsskyddetinom försvarsindustrin försvagas
pâ oacceptabelt vilket förutomsätt, andra olägenheter skulle innebäraett - -
svårigheter det gälldenär samarbetetmed utländsk försvarsindustri. Också
Justitiekanslern JK ansåg feldet inte kunna utnyttja uppgifter iatt
Säkerhetspolisensregister i de fall dettabehövdes.JK, JO och Riksåklagaren
avvisade också förslaget bl.a. försvarare i brottmål skulle inordnas iatt
kontrollförfarandet.

Behov översynav en ny

SÄPO-kommitténsAllmän bedömning förslagav

Det svenska statsskicket bygger bl.a. åsiktsfrihet och frien
opionionsbildning. Ett fritt och demokratiskt samhälle det svenska ärsom
emellertid sårbart för såvälutifrån inifrån. Det är uppenbartangrepp som att
det allmänna måstekunna skyddasig företeelser spioneri, terrorismmot som
och försök förändra samhällsskicket med odemokratiskaatt medel.
Personalkontrollförfarandet ihar detta sammanhang nödvändig funktion.en

Samtidigt det klartär strävan skydda samhälletatt deatt mot motangrepp
demokratiska gmndvalama inte får medföra grundlägganderättsstatligaatt
principer träds förnär eller den personliga integriteten får vidkännasatt
intrång måste otillbörliga. Här måstemed andra 0rd gälla frånsom anses en
rättsstatliga utgångspunkter lämplig balans mellan mål och medel.

SÄPO-kommitténs förslag till lag personalkontroll bygger påen om en
sådan balans mellan kontrollbehovet och hänsynen till den personliga
integriteten. Förslagetbygger, redanframgått, väsentligenpå nuvarandesom
regler, förändringarmed för bådeöka kontrollens effektivitet ochatt
integritetsskyddet för den kontrollerade.

Mot vissa delar förslaget kan dock allvarliga invändningar Detav resas.
gäller bl.a. förslaget bort möjligheterna lämna uppgifteratt ta att ut ur
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i praktiken2. Det skullevid i skyddsklassregister kontrollSäkerhetspolisens
extremistorganisationerellerpolitiskameduppgifterinnebära samröreatt om

spionageorganisationerterrorister eller med utländskamed kändakontakter
vid prövning ärinte skulle kunna lämnasi många fall ut personav om en

medI likhetbefattning inom totalförsvaret.säkerhctskänsligfålämplig att en
förändring, skullei sådanrationellasvårt detJK har jag att somense

säkerhetshotandeskyddetförsämringväsentliginnebära motaven
invändningar harförsvarsindustrin. Deinominte minstverksamhet som

måste allvar.förslagetFMV denna delJK ochframförts tasmot avav
genomföras.därför intedel börKommittéförslaget i denna

in offentligaföragenomföra förslagetbörjagInte heller attatt mananser
delar deJagpersonalkontrollsystemet.brottmål ii vissaförsvarare

JK, JO ochframförtsinvändningar häremotprincipiella avsom
remissbehandlingen.sambandmediRiksâklagaren

frånförhållanden måstealla görasavvikelser underanförda innebärDet att
lagförslag.kommitténs

reformeringi frågaförutsättningarnaTill kommerdetta avatt om en
förändrats sedanviktigt avseende haripersonalkontrollsystemet ett

till andrarelationerSverigesDet gällerlades fram.betänkandekommitténs
följande.Bakgrundeninom EG. ärtill ländernasärskiltiländer Europa,

till EGanpassningEn

ellerharbyggerpersonalkontrollsystemEtt att avsespersonersomsom
registeruppgifterkontrollerasbefattningarsäkerhetskänsligavissa genom

regelmässigtsäkerhetstjänstenförekommerpersonupplysningarhosochandra
självagällerskillnader detfinns det närDäremotvästeuropeiskaländer.i

tillämpariländer VästeuropaMångakontrollförfarandet. ett system som
svenskeller, medsecurity clearances.k. term,bygger en

kontrolleradedenprincip byggersäkerhetsklarering. I attsystemet
behörighethonomskyddsklass,vissi att tagodkännsklareras som geren

viss nivå. Ju högretillfrågorsäkerhetskänsligabefattning med enupp
kontrollerade.för denbehörighetvidsträcktareskyddsklass,desto

skillnadEnavseenden. ärsvenskai fleraskiljer sig från det attSystemet
till tjänsten.och intetillsigskyddsklassplaceringen hänför personen

i regelskyddsklassbeslutasvissi ettKlareringen av organenen personav
negativt klareringsbeslutsäkerhetsområdet.Ettinomsärskild kompetensmed

till oberoende Detenskildeöverklagas denfalli många ettkan organ.av
tillsynnämnd överoberoende utövarocksåförekommer att en

klarering medmed kan,Systemetklareringsärenden.handläggningen enav
därauktorisationsförfarande,slagskaraktäriserasförenkling,viss ettsom

auktoriseradebehörigtpåfår anställa sättanställningsmyndighetenendast
sammanhangetbör iarbetsuppgifter. Detsäkerhetskänsligaförpersoner

sig frångivetvis skiljerdetaljernai frågaförfarandetunderstrykas att om
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land till land.
Kommittén har avvisat tanken införa klareringsförfarande i detatt ett

svenskapersonalkontrollsystemetmed motiveringen knappastäratt systemet
överlägset det svenska. För del kan jag dock flera fördelar medegen ettse
klareringsförfarande gängseeuropeiskmodell jämfört med det nuvarandeav
svenska kontrollsystemet. Bl.a. kan de berörda myndigheternas roller i
kontrollförfarandet göras tydligare, samtidigt förutsättningarnaökar försom

varje personalkontrollärende bliratt bedömt med särskildav personer
kompetens i säkerhetsfrágor. Den enskilde kan också möjligheterstörreges

få sin sak prövad i högre instans.att
En fördel med klareringsförfarandet är det,annan byggernämntsatt som

skyddsklassplaceringenhänför sig tillatt inte,och enligtpersoner som
personalkontrollkungörelsen,till tjänster. Densistnämndaordningenstämmer
dåligt med den tidens utveckling inom arbetsrättensenaste den offentliga
sektorn går tjänstebegreppet.utmönstraut attsom

Till detta kommer den mycket viktiga omständigheten Sverigesatt
ansökan medlemskapi EG har förändrat förutsättningarnaför bedömningom

kommittéförslagen. I det långa loppet är det knappast realistisktav att
Sverige behåller personalkontrollsystem i viktigaett avseendenskiljersom
sig från vad allmänt gäller hos andra EG-länder. Detta gäller isom
synnerhet det med fog kan hävdas det europeiskakontrollsystemetom att är
bådeeffektivare och bättre från rättssäkerhetssynpunkt.

Inriktning det fortsatta reform- och utredningsförfarandetav

Det anförda leder fram till det framstår olämpligtatt läggaattsom nu
fram förslag till lagett personalkontroll på grundval förslaget frånom avSÄPO-kommittén. Inriktningen bör istället så snabbt möjligtattvara som
utarbeta förslag till lagett personalkontroll bygger påen om som ett
klareringsförfarande enligt europeisk modell.

Utredningsarbetet bör i väsentliga delar kunna bygga på de principiella
överväganden i fråga kontrollens effektivitet och skyddet för denom

SÄPO-kommitténspersonliga integriteten, redovisas i betänkande.som
Arbetet kan därigenom få övervägande regelteknisk inriktning. Meden
hänsyn härtill tilloch intresset snabbt få fram lagförslag böratt ettav nytt
utredningsuppdragt anförtros särskild utredare. En parlamentarisken
beredning kan därefter ske den särskilde utredarensförslag.av

Utredningsarbetet bör inte hindra del provisoriska ändringar iatt görsen
nuvarandepersonalkontrollsystemför öka kontrollens effektivitet och föratt

SÄPO-stärka integritetsskyddet för den enskildeatt grundval vadav
kommittén har föreslagit. Bl.a. bör den enskilde möjligheterstörre iän
dag få insyn i de uppgifter honomatt lämnas Dessaförändringarom ut.som
kräver ingen lagstiftning kan beslutas regeringen i form ändringarutan av av
i personalkontrollkungörelsen. Jag i för regeringendagattavser senare
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jag har nämnt.ändringartill sådanaförslagredovisa nysssomett
regeringen ändraterinraskälfinns det attsammanhangetl att om
befattningshavarekontroll kan görassåpersonalkontrollkungörelsen att av

Förslaget1992:837.SFStotalförsvaretinomverksamheterbolagiseradevid
SÄPO-kommittén tillKommitténs förslagföreslagit.vadi linje medligger

inomJustitiedepartementetiberedsregisterSäkerhetspolisenslag omen
helhet.polisregisterlagstiftningenpågåendeför den översynen somavramen

till EG.närrnandeSverigespolisregisterlagstiftningen berörsOckså av

Utredningsuppdraget

till lagförslagredovisautredningen bör ett omenMålet för attvara
linjeligger isäkerhetsklareringochs.k.byggerpersonalkontroll somsom

i Västeuropa.länderandramångainomtillämpasmed vad som
siginformerabörutredarensärskildeligger den omI uppdraget nogaatt

och hurländeri berördautformatssäkerhetsklareringharmedhur systemet
berördasigtillgodogörabörEnpraktiken. strävan attifungerardet vara

kunskapensamladeanvända denocherfarenheter attländers systemetav
möjligabästapersonalkontrollensvenskadenkunnaförhärom att ge

framtiden.förutformning
kontrollintressetsåvälgivetvispersonalkontroll börlagenI den omnya

utsträckningi all dentillgodosesrättssäkerhetsintressetintegritets- ochsom
deintressenbörolikamellanavvägningenVidlämplig.möjlig ochärsom

SÄPO-kommitténs såslutbetänkandeiredovisatsharöverväganden som
vägledande.möjligtlångt vara

kommitténsfrånavvikafrigivetvisbör attUtredaren vara
skallkontrollenföranledsutsträckning atti denställningstaganden avsom
medjämförelserviddetklareringsförfarande ellerbygga annars,omett

debättre änlösningar ärñmtsi länder, somgäller andravad somsom
kommittéförslagenutredarenbörföreslagit. hellerInte takommittén har upp

kontrollensi frågabegränsningochoffentliga försvararekontroll omavom
förtill grundliggafunnit inte börföregåendei deträckvidd, jagsom

lagstiftning.
lagregleringfråganocksåfaller avuppdragetUtanför om

iberedsanförtsredan ettenligt vadregister,Säkerhetspolisens somsom
sammanhang.annat

SÄPO-kommitténs lagendenförutsätterförslag omatt nya
Denförordningsforrn.föreskrifter imedkompletteraspersonalkontroll

frågaföreskrifter. Ensådanatillförslagutarbeta sombörsärskildeutredaren
restriktivochklaråstadkommerbeaktassärskilt bör ärdärvid att enman

kommittén harvadmedenlighetipersonkretsdenavgränsning som,av
kontrolleradedeanledningän attkontrollerasförordat. skall kunna annanav

uppgifter.hemligatillfår tillgång
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Övrigt

Under arbetet bör den särskilde utredaren samrådamed de myndigheter
särskilt berörs förslagen, i förstasom hand Rikspolisstyrelsenav

Överbefälhavaren,Säkerhetspolisen, ÖverstyrelsenFörsvaretsmaterielverk,
för civil beredskap och Luftfartsverket. Samråd bör också ske med
företrädare för kommunerna, försvarsindustrin och verksamheter inom
totalförsvaret drivs i form enskildasom av organ.

De fackliga centralorganisationerna bör beredas tillfälle lämnaatt
synpunkter arbetet.

Uppdraget bör redovisas före utgången maj 1994.av

Hemställan

Med hänvisning till vadjag har anfört hemställerjag regeringen be-attnu
myndigar chefen för Justitiedepartementet

tillkalla särskild utredare, omfattadatt kommittéförordningenen av-
1976:119, med uppdrag över personalkontrollförfarandetatt ochse

besluta sakkunniga,att sekreterareoch biträdeexperter,om annat-
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt
andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringenansluter sig till föredragandensöverväganden bifalleroch hennes
hemställan.

J ustitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:123
Tilläggsdirektiv till utredningen för översyn personalkontrollförfaran-av
det Ju 1993:09

Dir. 1993:123

Beslut vid regeringssammanträde1993-12-02

StatsrådetLauren anför.

Mitt förslag

Utredningen för översyn personalkontrollförfarandet får i särskilt uppdragav
över frågan lagreglering säkerhetsskyddetatt hos myndigheterse om en av

m.m.

Den särskilde utredarens nuvarande uppdrag

Genom regeringsbeslut 24den juni 1993bemyndigadeschefenför Justitiede-
tillkalla särskildpartementet utredareatt med uppdrag överen att se

personalkontrollförfarandet dir. 1993:81. Den särskilde utredaren har
tillkallats 1993:09.Junumera

Med personalkontroll uppgifter hämtas polisregister förattavses attur
tjäna underlag pålitlighetennär skall bedömasfrån sâkerhetssynpunktsom
hos har eller få befattningar betydelseför totalförsva-personersom avses av

eller landets säkerhet i övrigt.ret Nuvarande regler för personalkontroll
finns i personalkontrollkungörelsen 1969:446.

Uppgiften för utredningen bör enligt direktiven redovisa förslagatt ettvara
till lag personalkontroll bygger s.k. säkerhetsklareringen ochom som

ligger i linje med vad tillämpas inom många andrasom länder isom
Västeuropa. direktivenI bl.a. också: I den lagen personal-anges nya om
kontroll bör givetvis såväl kontrollintresset integritets- och rättssäker-som
hetsintressettillgodoses i all den utsträckning är möjlig och lämplig.som
Utredaren bör under arbetet samråda med de myndigheter särskiltsom
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Rikspolisstyrelsen Säkerhetspolisen,berörs förslagen, i första handav
ÖverstyrelsenÖverbeñlhavaren, civilmaterielverk, för beredskapFörsvarets

Samråd ocksåske företrädareför kommunerna,och Luftfartsverket. bör med
drivs i forminom totalförsvaretförsvarsindustrin och verksamheter som av
redovisas föreUtredningsarbetet enligt direktivenenskilda börorgan.

utgången 1994.majav

Säkerhetsskydd

syftar till förhindrasäkerhetsskydd åtgärder i första handMed attsomavses
för totalförsvaretobehöriga får del information är betydelseatt som avav

inom statligai övrigt. åstadkomma skyddeller landets säkerhet För att ett
frågor förordningen 1981:421 säkerhets-myndigheter i sådana har om

säkerhetsskyddetvid statliga myndigheter skapats. förskyddet Ansvaret
omfattarrespektive myndighet. Säkerhetsskyddetåvilar i första hand

inñltrationsskydd, information och kontroll.sekretesskydd,tillträdesskydd,
skall utformasförordningen särskilt slagits fast sekretesskyddet medharI att

Föreskrifter förgrundlagsfästa offentlighetsprincipen.denbeaktande av
i särskilda fallförordningen råd och rådverkställigheten allmännasamtav

Överbefälhavaren ÖB respektive Riks-meddelassäkerhetsskyddom av
angiven i förordningen.polisstyrelsen efter viss uppdelningRPS en

för verksamhet har, eftermotsvarande skydd riksdagensFör skapaatt
för statliga myndigheter,från förordningen säkerhetsskyddetmönster om

i riksdagen kommit till.lagen 1983:953 säkerhetsskydd Inomom
i princip inte omfattas förordningen säkerhets-regeringskansliet, omsom av

myndigheter, särskilda föreskrifter säkerhets-skyddet vid statliga har om
Även föreskrifter har haftskyddet i regeringskansliet beslutats. dessa

förordningen utgångspunkt.som

Förslag till ändringar rör säkerhetsskyddetsom

ÖBskrivelse till regeringen framförtställd har RPS ochI atten gemensam
förordningen formenden nuvarande bör arbetas och lag. RPSochom ges av

ÖB framhåller särskilt kommunerna viktiga totalförsvarsmyndigheteratt som
omfattas regleringen. åstadkomma måsteregleringenbör För dettaatt gesav

ÖBlagfonn. också för-RPS och säkerhetsskyddeti gällandeattmenar
i för-ordning är koncentrerat till uppgifter omfattasstort sett som av

enligt 2 2 1980: frågansvarssekretess kap. § sekretesslagen 100 och att om
utvidgning begreppetsäkerhetsskyddbör analyseras.en av
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Det särskilda uppdraget

Jag delar den uppfattning kommit till uttryck i skrivelsen, nämligensom att
förordningen säkerhetsskyddför statliga myndigheter behöverom över.ses
En sådanöversyn bör i första hand inriktas på lagreglering. Detta inteen

ÖBbara det skäl RPS ochav också därförsom angett det börutan att
utredas på vilket sätt vissa enskilda skall omfattas regleringav en ny om
säkerhetsskydd.Jag tänker här på företag omfattas upphandlingsför-som av
ordningen 1986:366 ocksåpå sådanaenskilda detmen utan attorgan som
rör sig upphandlingsavtalbedriver verksamheterom inom totalförsvaret. Ett
exempel på sådant är Svenskett Elberedskap AB tidigare Krañsamorgan
Elberedskap, i sambandmed bolagiseringen Vattenfall fåttsom övertaav
de branschinriktade beredskapsresursemavid Vattenfalls beredskapssektion.
Ett exempelannat utgör Telia AB, där sekretessbelagdauppgifter rörsom
försvarssekretessförekommer i utsträckning.stor Det är såledesangeläget

analysera frågoratt säkerhetsskydd rör totalförsvaret eller landetsom som
säkerhet i övrigt till den del de kan uppstå i sådanaslag verksamheter.av

Personalkontroll kan sägasutgöra inslag i säkerhetsskyddet.ett Säker-
hetsskyddetär alltså förknippat med frågorde utredningen för översynsom

personalkontmllförfarandet skall Vidareav berörs sådanata myndig-upp.
heter och andra nämnts i direktiven till utredningen förorgan översynsom

personalkontrollförfarandet också i högstaav grad frågor säkerhets-av om
skydd. Det framstår därför lämpligt frågan lagregleringattsom om en av
säkerhetsskyddetfår ingå i det uppdrag lämnats till den utredaresom som
skall göra översyn personalkontrollförfarandet.en Arbetet måsteiav första
hand inriktas på lagstiftning såvitt reglering skall omfattaavser en som
kommuner och enskilda. börDet emellertid övervägasi vilken utsträckning
det kan lämpligt behålla förordningsfonnenattvara i fråga äkerhets-om
skyddet hos statliga myndigheter. I översynen skall inte ingå ställningatt ta
till säkerhetsskyddethos regering och riksdag.

Inom Försvarsdepartementetbereds för närvarandefrågan lagom en omcivilt försvar jfr betänkandet civilaDet försvaret SOU 1989:42. dettaI
sammanhangövervägsocksåfrågan säkerhetsskyddethoskommuner ochom
landsting för uppgifter och förhållanden betydelseför totalförsvaret ochav
landetssäkerheti övrigt. Utredaren bör hålla sig underrättad det fortsattaom
arbetet i denna lagstiftningsfräga.

Tidsram

Det särskilda uppdrag säkerhetsskydd jag villom utredningen ärsom ge avsådankaraktär arbetet inte kan förväntasatt bli avslutat inom den tidsram
för utredningensangetts arbete.som Utredningen bör därför redovisa sitt
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4

oktoberutgångenföresäkerhetsskyddfrågorisärskilda uppdrag avom
1994.

Hemställan

överuppdragsärskiltutredningen i attregeringenhemställer seJag att ger
myndighetersåkerhetsskyddethoslagreglering m.m.frågan avenom

Beslut

bifaller hennesochövervägandenföredragandenstillsigRegeringenansluter
hemställan.

Justitiedepartementet
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Bilaga 7

säkerhetsskyddsavtallpåExempel

Mellan myndigheten X, i det följande kallad Myndigheten, och
Företaget Y, i det följande kallat Företaget, har denna dag träffats
följande

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL

Detta avtal innehåller de bestämmelser det säkerhetsskyddom som
skall tillämpas Företagetav

vid arbete för Myndighetens räkning där det förekommer uppgifter-
omfattas sekretess med hänsyn till rikets säkerhet, ellersom av

Företaget i fall bedrivernär verksamhet på uppdrag Myn-annat av-
digheten betydelse för riketsär säkerhet.som av

Allmänt1
.

1.1 Genom detta avtal blir bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen
1995:000 gällande för Företaget.

1.2 Rikspolisstyrelsens allmänna råd rörande säkerhetsskydd skall i
tillämpliga delar vägledande vid utformningen Före-vara av

säkerhetsskydd.tagets

Om Företaget i något avseende önskar frångå de allmänna
råden, skall Företaget samråda med Myndigheten.

1.3 Företaget skall för arbete eller verksamhet omfattasannan som
detta avtal säkerhetsskyddsinstruktion.upprätta Instruk-av en

tionen skall godkännas Myndigheten.av

1.4 Vid Företaget skall finnas utsedd säkerhetsansvarig ien som
denna egenskap direkt underställdär Företagets verkställande

1 Detta avtal inteär förlagautgöra eller mall i någotavsett avseende.att Ett
säkerhetsskyddsavtal måste alltid utformas med hänsyn till behoven och
omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten med detta exempel endastär

illustrera hur avtal kanatt ett ut.se
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och,skall finnassäkerhetsansvarige ersättaredendirektör. För
säkerhetsansvariga.biträdandedet behövs,om

säkerhetsansvarigautseddasäkerhetsorganisation ochFöretagets
säkerhetsskyddsinstruktion. Före-framgå Företagetsskall av

plane-anmälaomedelbartMyndighetentillskyldigtär atttaget
säkerhetsorganisationen elleri frågaförändringarrade om

säkerhetsansvariga.

FöretagetInformationssäkerhet hos2.

omfattas sekretessuppgifterMyndigheten lämnarNär2.1 avsom
tydligtuppgifterskall dessasäkerhetriketsoch rör anges.som

till Myn-fall Företageti deförgäller FöretagetMotsvarande
innehåller sådanaantingenuppgifterdigheten lämnar som

från sådanahärrörstycket ellerförstaiuppgifter angessom
uppgifter.

uppgifterandraMyndigheten änlämnarfall FöretagetI de som
enligt Företagetsstycketeller andrai första upp-somavses

intressenför andraskyddtillsekretessomfattasfattning av
tydligtlikaledesuppgifterskall sådana anges.

avtaldettaomfattasverksamhetellerarbeteFör2.2 avsomannan
underleverantörerochpersonalendastanvändafår Företaget

Myndigheten.godkäntsskriftligen har avsom

inne-ochräckviddenupplysaspersonal skallFöretagets om
ålagda.tystnadsplikt deden ärbörden av

endast denuppgiftersekretessbelagda ärdelBehörig2.3 taatt av
som

vid Företaget,sitt arbeteuppgifterna förbehöver
säkerhetssynpunkt ochfrånpålitligbedöms2.

säkerhetsskydd.kunskapertillräckligahar om

sekretessomfattasuppgifterförFörvaringsutrymme2.4 avsom
Myndigheten.godkäntskall avvara

intefår hos FöretagetsekretessomfattasUppgifter2.5 avsom
föribearbetasellerbehandlas sätt systemin,föras annat
harMyndigheteninnaninformationsbehandlingautomatisk

informationsbehandling.sådangodkänt en
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3. Tillträdesbegränsning

3.1 I Företagets säkerhetsinstruktion skall vilka delaranges av
Företagets område till vilka endast behörig personal har till-
träde.

instruktionenI skall vidare de särskilda rutiner skallanges som
gälla vid tillfälligt tillträde till i första stycket angivna områden

behörigän personal.av annan

4. Säkerhetsprövning

4.1 Innan Företaget använder personal kan komma i kontaktsom
med uppgifter omfattas sekretess eller låter personal fåsom av
del sådana uppgifter, skall Företaget aktuellaav pröva perso-

pålitlighet från säkerhetssynpunkt.ners

4.2 Företaget skall anmäla till Myndigheten vilka ipersoner som
sin anställning får del sekretessbelagda uppgifter i sådanav
omfattning de skall genomgå registerkontroll.att

4.3 Innan Myndigheten företar registerkontroll, skall Företaget
inhämta den enskildes skriftliga samtycke till sådan kontroll.

5. Utbildning

5.1 Personal få del uppgifter omfattas sekre-som avses av som av
skall Företaget erforderligtess utbildning angåendeav ges

vilka hot föreligger eller kan föreligga verksam-som mot
heten och
2. det säkerhetsskydd enligt lag, detta avtal och säkerhets-som
skyddsinstruktionen skall upprätthållas inom verksamheten.

5.2 På begäran Företaget kan Myndigheten medverka i sådanav
utbildning.

6. Kontroll

6.1 Företaget för Företagets säkerhetsskyddatt iansvarar är över-
ensstämmelse med vad i detta avtal och godkändsom anges
säkerhetsinstruktion. Det i förstaär hand Företagets uppgift att
kontrollera det säkerhetsskyddet.egna
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kontrollerasockså kommasäkerhetsskydd kan att avFöretagets6.2
Försvars-ochellerSäkerhetspolisenellerMyndigheten av

Myndigheten.medsamrådimakten

inträffa-Myndighetenunderrättaomedelbartskall omFöretaget6.3
på-kanomständigheterochhändelserbefarade somellerde

hos Företaget.säkerhetsskyddetverka

Giltighet7.

bådaundertecknatshardetkrafti närträder avavtalDetta7.1
kan partAvtalet sägasvidare.tillsgäller upp avochparter

dockUppsägning kanmånader.uppsägningstid tremed omen
samtligatidpunkt närdentidpunkt äntidigaretillskeinte

slut-harMyndighetenenligtavtaletomfattasarbeten avsom
förts.

undererhållitsochsekretessomfattasUppgifter som7.2 avsom
upphörtavtalet hardetefterskallgiltighetstid attävenavtalets

Myndigheten.meddelasdesstillhemlighållas annatgälla avatt

denStockholm
.......... ..

FöretagetMyndigheten
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Bilaga 8

Utdrag inspektionsprotokoll avseende ADB-ur

säkerhet

Iakttagelser och rekommendationer

ADB-Säkerhetspolicy-
SÄPO:sEnligt vad uppgivits i frågeformulär finns ADB-som en

Säkerhetspolicy uttrycker ledningens krav vad ADB-säker-som avser
heten, den gicks dock igenom vid besöket.

ITADB-säkerhetshandbok-

finns förDet närvarande ingen ADB- eller IT-säkerhetshandbok ut-
vecklad för MYND. IT-säkerhetsfrâgor har ingått i utbildnings-
material på MYND.

handbokEn anpassad till den verksamheten bör fram.egen tasegna

Rekommendation:
För få fungerande handbok bör den indelas och disponerasatt en
så den betjänar de olika personalkategorieratt inblandadeärsom
i informationsbehandlingen. Användardelen bör kortfattadgöras
och lättillgänglig för användarna, finns risk den blirattannars
utnyttjad. Systemutvecklarna bör ha del fungeraren egen som som
stöd i det praktiska utvecklingsarbetet så säkerhetssynpunkternaatt
beaktas redan i utvecklings och konstruktionsskedet. Systemför-
valtare och Drzftansvariga bör också ha sina delar. Som stödegna

för utveckla handbok finns skriften Säkatt Data, framtagenen av
ÖB SÄPOoch Den kan rekvireras från Försvaretsgemensamt. Bok-
och Blankettförråd. För civila myndigheter den förutgör närvaran-
de endast allmänna rád. Förutom SäkData har statskontoretäven
givit skriftserie Vägledning i ADB-säkerhet.ut kanen som vara

stöd vid utvecklingen handbok.ett gott av en
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placeringServrarDatorernas-
på dentankeMedotillfredsstållande.X-datornPlaceringen varav

kom-frånavstår SAPOden nämnareflyttningenförestående attav
bra.intepunktervilkamentera varsom

medmöjligenbraDATABOLAGpåY-datornPlaceringen varav
i markplanetinteliggerLokalenfönster.olarmadeförundantag men

vidställaskan behövabyggnadsställningarvianåskan uppt.ex. som
vidbyggnadsställningarkontrolltillfället fannsVidfasadarbeten.
tilltillträdeuppföljningRegistrering ochfastighet.intilliggande av

dockdetgenomgången harVidkontrollerats.har intedatorrummet
vaktbolag harbl.a.6-7mångarelativt ettframkommit att personer,

iinkommamöjlighet rummet.att

tillfreds-Övriga inte fulltnärvarandeförMYND harinomservrar
placering.ställande

BKSBehörighetskontrollsystem-
dettasäkerheten. Ihöjaförstandardsystemfinns Y:sY-datorn attI

ochanvändar-iddock påsigförlitarövrigailiksom system man
metod förförstärkandeellerkortnågonlösen typutan annanav

någotinstalleratintefinnsautenticering. Det separatochidentifiering
behörighetskontroll.försystem

Rekommendation:
information,hemlighanteringskälandra ånbör,Det även avav
bakgrundSpecielltinstallerat.BKS-system motfinnas avseparatett

tillgåroch överochlättavlyssnatär attnätet merman meratt
öppenocksåDOSmedPC-miljön ärUNIX. enöppna system typ

behörighetsinformationenkrypterarBKS-systemvärld. Ett som
eftersträvaocksåskalllösenord. Man ettavtappningförsvårar av

diskett-programladdnings-,funktioner:följandemedBKS-system
loggnings-det habörfilaccess-kontroll. Dessutomhanterings- samt

autenticeringochanvändar-identifieringfunktion somsamt en
sådantförkostnadernakod. Mot systemochpå kort ettbygger

kontrolleradbättresekretesskydd invägasökatförutomskall, en
för virusriskminskadstörningar,mindremedprogrammiljö

VEMsålunda utvisaloggfunktion börmedBKS-systemo.dyl. som
TILLFÃLLE.vid visstmedVADgjort ettsystemet
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Som alternativ till BKS-system kan, då det gäller fristående
nätverkskopplade utrustningar, i vissa fall inlåsningäven tillämpas.
Samma datamedia dvs. hårddiskaräven får då endast användas

har behörighet komma åtav informatio-personer som attsamma
I detta fall dock loggningentappar och denen. uppföljnings-man

möjligheter den skapar.

ADB-media-

Hemlig information ADB-media hanteras, med avseende på
märkning och Övrig hantering, på fullt tillfredsställandeett sätt.
Detta gäller både på MYND och DATABOLAG.

Rekommendation:
Grunderna för hantering hemliga handlingar finns angivna iav

SÄK.FA Hemlig information på datamedia skall åtnjuta minst
skydd hemlig information på pappersmediasamma vadsom avser

FÖRVARING, FÖRTECKNING, MARKNING,KVITTERING,
GALLRINGFÖRLUST,INVENTERING, FÖR-ARKIVERING,

ÖRING, PLÄNINGST UT och TRANSPORT.
Det lämpligtär märka ADB-media påatt varaktigt speci-ett sätt
ella etiketter finns för detta så det lättär hålla förteck-att att en
ning inventera. Eftersom det oftasamt informationsvolymerär stora

lagras bör regelbundet innehållsförteckningsom ta utman en som
utvisar vad lagrat påär media. Detta underlättarsom resp. en
eventuell menbedömning i händelse förlust mediat.av av

Datakommunikation-

När det gäller beredskapssystemet detär inte färdigtännu varför
det för närvarande blandningär vad gör, har tänkten av man att
göra och ännu inte bestämt.
Enligt uppgift är dettransporteras tänkt transportera informationatt
för beredskapssystemet i det lokala inom fastighetennätet till och
från DATABOLAG.

Även den lokalt nätansvarige vid MYND har god kontrollom en-
och övervakning så det intenätet lämpligtär i datorav att samma
blanda information användare skall nå,externa via uppringning-som
bar eller publik tjänst, med information för internt bruk.annan
Framförallt med tanke på existerande behörighetskontroll. När det
gäller kommunikation från det nätet andra nätmotegna ger
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oönskadfiltreringochspärrningtillmöjlighetbryggor aven
och bättrelogiskstarkare gränsrouterEnkommunikation. enger

förmöjligheterflerhar attgateway ännuEnñltreringsmöjlighet.
prestanda ochförsämradkommunikationotillåten gerspärra menute

repeaters,Nätkomponenterfunktionalitet.visssänker som
intrângs-känsligamycketgatewaysoch ärroutersbryggor, ur

väl.skyddasmåsteochsynpunkt

utvecklingsarbetet över-underharberedskapslagerInformation om-
utvecklarKONSULTFORETAG systemet.tillMYNDfrånförts som

bestämt.inteännufärdiga äri detskall systemetdet görasHur

eftersomlättavlyssnatmycketfastigheten ärinomlokala nätetDet-
nätet.filtreringformnågonutnyttjarinte avavman

DATABOLAG.kommunikationför motbryggaplaceringDålig av- frånalltförvarasdeti vilketkorskopplingsrumiplaceradDen ettär
kulvertentillträde viaharvilkettillochhögtalaretilltomburkar man

Även vibrygganandradensidanandrafastigheten gatan.från
övrigtankemedplacering utrust-bramindrehadepåtittade en

tillträdesskyddet.ochining rummet

såDATABOLAGkabelÄven fiberoptiskutnyttjar motmanom- utmedfinnskabelbrunnari deanslutningsmöjligheterdet somfinns
fibernoch ärkrypteradKommunikationen ärsträckningen.

larmad.

publikateleoperatörernasviadataintrångtillförsökbekant ärSom
ochhögskole-inomoch nätpublika nätandraviatjänster samt

ifrånaldrig utgåkan attManovanliga.alltförinteaffärsvärlden
tillgånghaskalldeandrakända äninte är somabonnentnummer av

DATEX-,DATAPAK-,DATEL-,det ärDettatill dessa. oavsett om
inomTCPIP-nummer ettandraeller t.exVIDEOTEX- somnummer

konfigureradedåligtpåbyggerdataintrångenlyckadeflestaDenät.
finns,säkerhetsfunktioner samtdeinteutnyttjar somsystem, man

grad på an-i förbyggerManinloggning. storfördåliga system
ellergissalätta ut-lösenord äroch attvändaridentitet somsom

alltblirlösenordgissaförTeknikenflera attnyttjas personer.av
sofistikerad.mer

Rekommendation:
konsultföretaggå viabörberedskapssystemet etttillInformation

SUA-upphandlat.heller ärvilket inte
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vidDe MYND utnyttjade kommunikationstjänsterna och arktiek-
inte lätta till låga kostnader låsaär till så deturerna att att

lämpar sig för hantering hemlig information beredskapssyste-av
beredskapssystemetmet. För lämnas därför särskilt förslagett

nedan. Om andra anledningar vill höja säkerhetsnivånman av
lämnas här förslagantal till åtgärder:ett

Segmentering nätet.av-

Filtrerande H förUB:ar minska informationsspridningen ochatt-
avlyssningsrisken. Ocheller

Införa kryptering LANset produkter för detta finns tillgäng-närav-
ligt flera projekt pågår för närvarande.

Se lämplig förmetod bättre skydda kommunikationenöver att mot-
TABOLA G.DA

Säkrare placering kommunikationsutrustning såsom bryggorav-
etc.

Installera BKS-system, under Behörighets-separat ovanse-
kontroll.

Begränsa möjligheterna för användarna fritt utnyttja olikaatt-
skrivarei nätet.

Inventera externa kommunikationsmöjligheter och överväga-
metoder motringning, kryptofunktioner, slutna användar-som
grupper etc.

Begränsa användarnas möjlighet lägga in kommunika-att egna-
tionsprogram i arbetsstationerna.

Utskrift hemlig infomiationav-

Skrivare vilken hemlig information kan komma skrivas ståratt ut
placerad i allmänt tillsammans med kopiator,ett utrymme scanner

fax.och

Rekommendation:

Utskrift hemlig information skall ske under övervakning denav av
har behörighet del informationen,alternativt skallatt tasom av

skrivarenplottern stå låsti till vilket endast denett utrymme som
har behörighet till informationen för tillfället har tillträde. Det är
givetvis fördel utskrijtsenheten står i denen om samma rum som

frånenhet vilken utskriften genereras.
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eller käns-på vilken hemligha skrivarelämpligtDet inteär att en
med kopiatorer,placerad tillsammansinformation skrivslig ut

etc.scanners

programdokumentationSystem- och-

dokumentationen inte före-genomgångnågontidsbrist harP. avga.
tagits.

Rekommendation:
betryggandepåbör förvarasprogramdokumentationochSystem- ett

skalldokumentationbrand o.dyl. Hemligtanke påmedsätt, även
SÅKhandling enligt FAhemlighanteras som

Nyckelpersonberoende-

konsulterpå konsulter. Dest0rdel utlagtoch tillRelativt stort som
friståendeDATABOLAG ochKONSULTFORETAG,utnyttjades en

SUA-upphand-inteXXXX-systemetarbetade medkonsult ärsom
lade.

Rekommendation:
kunskaperorganisationen harinom denviktigtDet är att egnaman

ochdokumentationTillgång tillvitalaverksamhetenför system.om
till-delar finnastill allaviktig och bördärförprogramkällkod är

organisationen.gänglig inom
-systemadministratörsanvändare medantaletbegränsabörMan

personberoenden. Ettskapa sättkanbehörighet, vilket givetvis att
ytterligareskapabehörighetsproblem kansådantlösa attett vara

identitetförvara dessasbehörighetmed dennaanvändare men
ordina-säkerhetschefen. Omkuvert hosförseglatlösenord ioch ett

då under kon-kanfinns tillgängligsystemadministratörrie man
olikaAdministratörsfunktioner pådetta.former nyttjatrollerade

ocksåverksamhetsansvar,anpassade till ärnivåer, attärsom
föredra.

dessa SUA-upp-skallhemlig informationfår delkonsulterOm av
detförfarande tillämpasförenklatfall kanhandlas. I vissa ett om

endast bedrivs iarbetetochomfattningsig ringarör att upp-om
lokaler.fall M YNDxs,myndighets, i dettadragsgivande
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Riskanalys och Katastrofplan-

Någon genomgång utförda riskanalyser och katastrof-av ev. ev.
planer medgav tiden.
Enligt från MYND överlämnad dokumentation har sårbarhets-en
analys, enligt SBA:s scenarioteknik, genomförts 199X.

Rekommendation-
Det andraär även anledningar identifieraän sårbarhet ochattav
risker bra återkommande vid vissa tidpunkteratt sårbar-göra en
hets- och riskanalys varför givetvis rekommenderar MYNDatt
fortsätter med dessa aktiviteter.
En SBA-metod finns framtagen och Dataföreningen kanny ge upp-

ÖCBlysningar den. har framtagit En metod för analyseraom att
ÖCBsårbarhet i samhällsviktiga datasystem med vilken kan

hjälpa myndigheterföretag identifiera vilka delsystem deatt ärsom
ÖCB-metodensamhällsviktiga och sårbarheten i dessa. inteär en

konkurrent till SBA-metoden komplement.utan ettsnarare

-RÖS

RÖSIngen åtgärd vad beträffar röjande signaler har vidtagits. Man
har för närvarande gjort den bedömningen det med hänsyn tillatt
lokalernas placering inte behövts något särskilt ROS-skydd.

Rekommendation:
Då det gäller utrustningari vilka bearbetar eller visar hemligman

RÖS-problemet.information bör beakta I detta fall bör M YNDman
ÖCBxs RÖS-skyddinhämta försvarets och på behovetev. syn av

med tanke på den information MYND hanterar i beredskaps-som
systemet.

Utbildning-

Rekommendation-
Även vidtar omfattande tekniska skyddsåtgärder så ändåärom man
människan viktigast. Saknas förståelse för säkerhetsskyddsåtgär-
derna får dessa kanske inte avsedd effekt.
Ett utbildningsmål bör därför få personalen uppfattaatt attvara
säkerhetsåtgárderna skydd för den enskilde och denett organi-som
sation de arbetar i och inte omotiverat hinder i arbetet.ettsom
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Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]-

förebyggaAtt alkoholproblem.[26]Justitiedepartementet
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