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Riksarkivets yttrande över betänkandet Kompletteringar till
den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Riksarkivet har tagit del av rubricerat betänkande och har en synpunkt
på förslaget till förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658).
I den föreslagna förordningens 7 kap. 3 § anges att allvarliga brister
som trots påpekanden inte rättas till ska av tillsynsmyndighet anmälas
till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Paragrafen är inte ny men
formuleringen väcker vissa frågor.
Det är oklart om det är bara de brister som anges i paragrafens första
stycke som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska få information
om. Om det är enbart sådana brister som inte åtgärdats torde det
innebära att de två myndigheter som har ansvar för rikets säkerhet inte
får kunskap om vilka sårbarheter som finns, förrän det gått en längre
tid från det att bristen upptäcktes. Detta skulle innebära att relativt
snabba proaktiva åtgärder baserade på en total hotbild omöjliggörs.
Det är möjligt att konstaterandet i betänkandet att ”Till detta
tillkommer att det kan finnas vissa risker med att kunskapen om såväl
inre som yttre hot samlas hos en myndighet. [s. 356]” avses lösas
genom att begränsa informationsflödet på sätt som framgår av
regleringen. Frågan är dock om inte denna lösning innebär oacceptabla
risker och att andra stycket i nämnda paragraf istället bör innebära en
skyldighet att informera om alla allvarliga brister till Säkerhetspolisen
eller Försvarsmakten, inte bara de som fortgår utan att någon åtgärd
vidtagits. Vidare bör det fastställas en tidsgräns för hur länge det får
dröja innan en anmälan ska göras. Eftersom tillsynsansvaret enligt
betänkandet sprids ut på fler tillsynsmyndigheter blir det än viktigare
att viktig information samordnas, men att Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten avgör hur de samordnar sinsemellan för att inte
respektive myndighet ska få in lågvärdig information, vilket i sig för
med sig risker.
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Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko. Vid
ärendets beredning har säkerhetschefen Marie Lennersand och juristen
Jari Pyyluoma, föredragande, deltagit.
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