LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-02-02
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samt justitierådet Malin Bonthron

Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen
och dess myndigheter
Riksdagens konstitutionsutskott har den 20 januari 2022 beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i riksdagsstyrelsens
framställning 2021/22:RS5 Kompletteringar till regelverket om
säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter. I framställningen
lämnas förslag till lag om ändring i
1. lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess
myndigheter,
2. säkerhetsskyddslagen (2018:585),
3. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorerna Charlotta Berglund och Anne Olsson. Från
konstitutionsutskottets kansli har utskottsrådet Kristina Örtenhed
närvarat.
Förslagen föranleder följande yttrande.

Förslaget till lag om ändring i lagen om säkerhetsskydd i riksdagen
och dess myndigheter
Ingressen
Lagrådet föreslår att i första delssatsen ordet ”respektive” ersätts
med ”och” (jfr Ds 2014:1 s. 29 exempel 14) samt att i tredje delssatsen ”22 §§” ersätts med ”22 §”.
I fjärde delssatsen ska, om vad Lagrådet i det följande föreslår om
rubriksättningen i lagen följs, i stället för ”3 b” anges ”4 a”.
Rubriksättning
Enligt förslaget ska två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, föras in i
lagen, med rubrikerna ”Granskning” respektive ”Säkerhetschef”.
En följd av detta förslag är att 4 § i lagen hamnar under rubriken
”Säkerhetschef”, vilket inte stämmer med den paragrafens innehåll.
Inte heller rubriken ”Granskning” träffar det som 4 § behandlar.
Rubriksättningen behöver således justeras. Lagrådet föreslår
att 3 b § får byta beteckning till 4 a §, med bibehållande av den
föreslagna rubriken ”Säkerhetschef”, och att rubriken ”Granskning”
utgår. På så sätt blir 3, 3 a och 4 §§ placerade under den gemensamma rubriken ”Utformningen av säkerhetsskyddet” som redan
finns i lagen.
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3§
Lagrådet föreslår att i sista stycket, i förtydligande syfte, ordet
”säkerhetshotande” upprepas före ”verksamhet”.
3a§
Lagrådet föreslår att första stycket i paragrafen formuleras enligt
följande:
Som en del i kontrollen -:-:-:- göra en granskning av
1. att den verksamhet den svarar för bedrivs enligt denna lag, det
regelverk som har beslutats i anslutning till lagen och
säkerhetsskyddslagen (2018:585) i tillämpliga delar samt
2. ändamålsenligheten hos det regelverk som har beslutats i anslutning
till denna lag.

3b§
Lagrådet föreslår i det föregående att paragrafen betecknas 4 a §.
En följdändring ska då göras i ingressen.
Lagrådet föreslår att paragrafens andra stycke formuleras som följer.
Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt utföra en granskning av sådant slag som anges i 3 §
första stycket. Säkerhetschefens ansvar kan inte delegeras.

Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

