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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-03-30 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden  

Per Classon och Stefan Johansson 

 

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 18 mars 2021 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585),  

2. lag om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa  

    säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder,  

3. lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen  

    och dess myndigheter.  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet 

Emelie Smiding och rättssakkunnige Robert Tischner. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 
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Förslaget till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen 

 

4 kap. 1 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en verksamhetsutövare 

är skyldig att ingå säkerhetsskyddsavtal. Av andra stycket framgår  

att verksamhetsutövaren ska ingå säkerhetsskyddsavtal med en 

underleverantör som den andra aktören avser att anlita för att 

fullgöra sin förpliktelse, om underleverantören genom sitt uppdrag 

kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 

säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller annan 

säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för  

Sveriges säkerhet. 

 

Som bestämmelsen i andra stycket är formulerad gäller kravet på 

säkerhetsskyddsavtal endast underleverantörer i första ledet. För  

det fall underleverantören i sin tur anlitar någon för att fullgöra 

förpliktelsen så finns det alltså inte något krav på att verksamhets-

utövaren ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den som under-

leverantören har anlitat. Detta innebär att det finns en risk för att 

säkerhetskraven kringgås. Lagrådet anser därför att verksamhets-

utövaren bör ha en skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal även 

med underleverantörer i senare led och föreslår att andra stycket  

ges följande lydelse. 

 

Verksamhetsutövaren ska även ingå ett säkerhetsskyddsavtal med en 
underleverantör som anlitas för att fullgöra den andra aktörens förpliktelse, 
om underleverantören genom sitt uppdrag kan få en sådan tillgång till den 
säkerhetskänsliga verksamheten som anges i första stycket. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


