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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-01-14 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Eskil Nord och Lena Moore samt 

justitierådet Dag Mattsson 

 

Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter 

 

Riksdagens konstitutionsutskott har den 18 december 2018 beslutat 

inhämta Lagrådets yttrande över i riksdagsstyrelsens framställning 

2018/19:RS6 framlagda förslag till  

 

1. lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter, 

2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av verksjuristen  

Charlotta Berglund, biträdd av föredraganden Judit Farago Gontier. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess 

myndigheter 

 

1 och 3 §§ 

 

I 1 § anges att lagen gäller i verksamhet vid riksdagen och vid 

uppräknade myndigheter under riksdagen, bl.a. 

Riksdagsförvaltningen.  

 

Enligt 3 § första stycket ska ”den som” bedriver säkerhetskänslig 

verksamhet utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera 

analysen. Enligt andra stycket ska ”myndigheten” planera och vidta 

åtgärder med utgångspunkt i analysen. Första stycket synes omfatta 

riksdagen medan andra stycket inte gör det, trots att båda styckena 

handlar om samma sak, säkerhetsskyddsanalysen.  

 

Enligt Lagrådets mening skulle det vara en fördel om 

ansvarsfördelningen mellan riksdagen och Riksdagsförvaltningen vid 

tillämpningen av lagen uppmärksammas i den fortsatta beredningen.  

 

I 3 § andra stycket sägs att säkerhetsskyddsanalysen ska ligga till 

grund för en bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som 

behövs. Lagen skulle bli tydligare om bestämmelsen kopplas 

samman med följande paragrafer, där det anges vilka 

säkerhetsskyddsåtgärder som kan vidtas. Lagrådet förordar att det i 

andra stycket preciseras att det rör sig om ”säkerhetsskyddsåtgärder 

som anges i 5–9 §§”.   
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11 § 

 

Enligt paragrafens första stycke är det Riksdagsförvaltningen som 

”beslutar om registerkontroll och utfärdar säkerhetsintyg enligt 4 kap. 

1 och 2 §§”. Registerkontrollen regleras i 2 § och ska göras om det 

behövs för att ett säkerhetsintyg enligt 1 § ska kunna utfärdas. Mot 

den bakgrunden bör utfärdandet av säkerhetsintyg nämnas före 

registerkontrollen (jfr också rubriken före 10 § där ”registerkontroll” 

saknas) och första stycket inledas enligt följande. 

 
Riksdagsförvaltningen utfärdar säkerhetsintyg och beslutar om 
registerkontroll enligt 4 kap. 1 och 2 §§ …  

 

Motsvarande ändring bör göras i paragrafens andra stycke.  

 

Ikraft- och övergångsbestämmelserna 

 

I punkt 3 finns en bestämmelse om vad som ska gälla för vissa 

beslut enligt 1996 års säkerhetsskyddslag. En motsvarande 

övergångsbestämmelse finns till 2018 års säkerhetsskyddslag 

(2018:585). I tydlighetens intresse bör ”den nya lagen” ersättas med 

”sistnämnda lag” och sista meningen formuleras på samma sätt som 

i övergångsbestämmelsen till 2018 års lag. 

 

Lagrådet föreslår att punkt 3 i övergångsbestämmelserna ges 

följande lydelse. 

 
Beslut om registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
ska, om inte annat beslutas, motsvara ett beslut om placering i 
säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock 
längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt 
sistnämnda lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 
2024. 
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Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 


