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Promemoria Ju 2017/06090/L4 Skärpt 
kontroll av statliga myndigheters 
utkontraktering och överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser positivt på förslaget 

att redan från och med 15 januari 2018 införa skärpt kontroll vid statliga 

myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet.  

Myndigheten anser dock att tillämpningsområdet för de skärpta kraven 

behöver förtydligas. Detta sker lämpligtvis genom att de av utredaren 

föreslagna avgränsningarna rörande vilka typer av utkontrakteringar och 

upphandlingar som ska omfattas också framgår av författningsförslaget på ny 

16 a § i säkerhetsskyddsförordningen.  

Vidare ser MSB ett behov av djupare analys av behovet av att tillhandahålla råd 

och stöd, särskilt avseende bedömningen vad som inkluderas i 

säkerhetsskyddslagstiftningens tillämpningsområde. Detta inkluderar 

sambandet mellan informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd 

respektive arbetet med samhällets informationssäkerhet. 

Behov av fördjupad analys och förtydliganden 

Av promemorian framgår att de skärpta kraven på anmälan och samverkan 

med tillsynsmyndigheterna med mera inte är tänkta att omfatta all 

säkerhetsskyddad upphandling som statliga myndigheter utför. MSB uppfattar 

exempelvis att det tänkta tillämpningsområdet ska omfatta situationer där 

leverantörer är tänkt att hantera uppgifter som är hemliga med hänsyn till 

rikets säkerhet i sina egna lokaler medan utkontrakteringar till leverantörer 

som hanterar motsvarande information i myndighetens egna lokaler inte 

omfattas. MSB anser att den typen av centrala avgränsningar bör tydliggöras i 

författningstexten och inte endast framgå av löptexten i 

utredningspromemorian. MSB ser positivt på en begränsning till 

upphandlingssituationer motsvarande SUA-avtal nivå 1, en sådan avgränsning 
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behöver inte bara framgå av författningen utan även av promemorian på ett 

tydligt sätt. 

En förutsättning för att förslaget ska få önskad effekt är att verksamhetsutövare 

som omfattas av regleringen, i nuläget begränsat till statliga myndigheter, i 

tillräcklig omfattning har tillgång till råd och stöd rörande tillämpningen. Detta 

gäller inte minst för att kunna göra korrekta och enhetliga bedömningar 

rörande vad som ska omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen och vad som 

faller utanför, inbegripande när ett säkerhetsskyddsavtal krävs och när det inte 

är nödvändigt. Ett mer krävande regelverk, särskilt med ett sådant utökat 

tillämpningsområde som föreslogs i SOU 2015:25, gör tillgången till råd och 

stöd allt mer centralt.  MSB ser ett behov av ytterligare belysning av hur ett 

sådant utökat behov av råd och stöd kan utformas. 

Den stärkta roll som tillsynsmyndigheterna får genom föreslagna tillägg i 

säkerhetsskyddsförordningen kan underlätta en mer enhetlig tillämpning av 

regelverket hos de statliga myndigheterna och främjar samsyn på skyddsbehov, 

vilket är positivt. MSB vill dock i detta sammanhang betona betydelsen av att 

tydliggöra sambandet mellan samhällets informationssäkerhet i vid bemärkelse 

och den informationssäkerhet som behöver upprätthållas som ett led i arbetet 

med säkerhetsskydd. Detta är särskilt angeläget med hänsyn till 

implementeringen av EU-direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå av 

säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS-direktivet) i Sverige. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Nils Svartz beslutat. 

Verksamhetsstrategen Helena Andersson har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också chefsjuristen Key Hedström, t.f. avdelningschefen 

Camilla Asp och enhetschefen Åke Holmgren deltagit. 
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