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Utse funktionen säkerhetsskyddschef 

Beskrivning av ärendet 

Beslutsunderlag 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ska varje verksamhet som 
förordningen gäller för utse en säkerhetsskyddschef. Funktionen ska i 

huvudsak kontrollera att verksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som 
föreskrivs i säkerhetsskyddslagen med förordning.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det är inte längre en hemlighet för någon att Sverige rustar för en framtida 
möjlig krigssituation eller annan typ av väpnad konflikt eller terrorhandling. 

Upprustningen innebär att kraven på kommuner och landsting från 
omgivande myndigheter är kontinuerligt ökar. Det är inte frågor som är lätta 
att ta till sig för någon men tyvärr beskriver de en realitet. 

Försvarsberedningen har just idag lämnat sitt material till försvarsministern 
och noterar bland annat att sydöstra Sverige tillhör de strategiskt viktiga 

geografiska områdena i händelse av krig eller kris. 

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ändrad till och med SFS 2019:200 
med ikraftträdande 1 april 2019, innehåller kompletterande bestämmelser till 

säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lagen och förordningen beskriver 
grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd. I förordningen konstateras 
inledningsvis att vad som föreskrivs för myndigheter också gäller för 

säkerhetskänslig verksamhet i kommuner och landsting om annat inte 
uttryckligen anges.  

Av förordningens 2 kap. 2 §, framgår att en verksamhet som förordningen 
gäller för, ska disponera en säkerhetsskyddschef som ska kontrollera att 
verksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som föreskrivs i säkerhets-

skyddslag och förordning. Det framhålls även att funktionen ska vara direkt 
underställd myndighetens chef. 

Säkerhetsskyddsarbetet har många delar och utgår ifrån en säkerhets-
skyddsanalys där klassificerade uppgifter och övrigt som behöver ett 
säkerhetsskydd ska identifieras. Det kan vidare handla om säkerhetsskydds-

avtal efter upphandlingar, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 
personalsäkerhet. Det finns all anledning att på olika sätt återkomma till 

gränsdragningarna mellan säkerhetsskyddsarbetet, krisberedskapsarbetet och 
till exempel frågor om civilt försvar och krigsplacering.    
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Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att det saknas grund för att lämna 
alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut syftar till att påverka perspektivet ”Trygghet och 

säkerhet” i kommunstyrelsens reglemente § 2, på ett positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Charlotta Rasmusson, administrativ chef, utses till säkerhetsskyddschef.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Charlotta Rasmusson 

HR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


