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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-11-24 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg 

samt justitierådet Erik Nymansson. 

 

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny 

säkerhetsskyddslag 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 november 2017 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

 

1. säkerhetsskyddslag,  

2. lag om ändring i polislagen (1984:387),  

3. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288),  

4. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av  

    personuppgifter om totalförsvarspliktiga,  

5. lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen  

    och dess myndigheter,  

6. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av  

    personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelse-  

    verksamhet och militära säkerhetstjänst,  
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7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

8. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),  

9. lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljö-   

    information,  

10. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-  

      och säkerhetsområdet,  

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

      säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder.  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Emma 

Degerfeldt och rättssakkunnige Dan Leeman. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till säkerhetsskyddslag 

 

2 kap. 7 §§ 

 

Enligt den föreslagna paragrafen ska regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om anmälnings- 

och rapporteringsskyldighet och även i övrigt om vad som krävs för 

att uppfylla bestämmelserna i 2 kap. Åtminstone det senare ledet, 

och skrivningar i författningskommentaren till bestämmelsen, för 

tanken till att det rör sig om verkställighetsföreskrifter, och det borde 

då anges att regeringen eller myndigheten ”kan” meddela sådana 

föreskrifter. I föreslagna 5 kap. 5 § finns emellertid en upplysnings-

bestämmelse som generellt avser hela den nya lagen, och detta led 

framstår då som överflödigt. Om det å andra sidan avses vara ett 

materiellt delegationsbeslut bör detta tydliggöras i författnings-

kommentaren. Samtidigt bör övervägas om bemyndigandet kan 

preciseras och formuleras på ett tydligare sätt.  
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3 kap. 19 § 

 

I paragrafens andra stycke anges att den myndighet som regeringen 

bestämmer beslutar om huruvida uppgifter som kommit fram vid 

registerkontroll och särskild personutredning ska lämnas ut för 

säkerhetsprövning.  

 

Bestämmelsen motsvarar 23 § andra stycket 1996 års 

säkerhetsskyddslag med den skillnaden att det där anges att det är 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som beslutar om 

utlämnande av uppgifter. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

har tagit över uppgifterna från den dåvarande Registernämnden.  

 

I förarbetena till införandet av bestämmelsen i 23 § andra stycket 

1996 års säkerhetsskyddslag angavs att det framstod som en 

ändamålsenlig och lämplig ordning att placera beslutanderätten hos 

Registernämnden, som inrättats just för att stärka rättssäkerheten 

och den enskildes integritetsskydd vid utlämnande av uppgifter för 

säkerhetsprövning (prop. 2005/06:137 s. 21).   

 

Enligt Lagrådets mening bör det i propositionen anges vilka skäl som 

ligger bakom den föreslagna ändringen.  

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 


