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Enheten för lagstiftning om allmän ordning och 

säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) 

103 33 STOCKHOLM 

 

Remissyttrande av promemorian Skärpt kontroll av 
statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av 

säkerhetskänslig verksamhet (dnr Ju2017/07544/L4) 

Statens servicecenter bedriver samhällsviktig verksamhet och bedöms i och med 

detta tillhöra de statliga myndigheter under regeringen som kan komma att 

påverkas av de föreslagna förändringarna till säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633). 

 

Statens servicecenter tillstyrker promemorians förslag om att ge 

tillsynsmyndigheterna ett utökat uppdrag och ansvar i att stödja myndigheter i 

bedömningen av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga att vidta vid 

utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. 

 

Statens servicecenter ser även positivt på promemorians förslag att genom 

föreslagna förändringar förbättra tillsynsmyndigheternas kännedom om var 

säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. 

 

Vad gäller promemorians ekonomiska konsekvensanalys så invänder Statens 

servicecenter mot promemorians slutsatser om att föreslagna förändringar 

endast innebär marginella konsekvenser och att merkostnaderna bör rymmas 

inom myndighetens anslagsramar. 

 

Statens servicecenter bedömning är att föreslagna förändringar leder till att 

denna typ av upphandlingar kommer att ta än längre tid och därmed även bli 

dyrare att genomföra. 

 

I en verksamhet som den Statens servicecenter bedriver och där myndighetens 

alla it-system är utkonktrakterade, bedöms förslagen leda till att ytterligare 

resurser behöver tillföras verksamheten. Detta för att möta kraven på 

samrådsförfarande med tillsynsmyndigheten och i arbetet med att ta fram och för 

tillsynsmyndigheten presentera en särskild säkerhetsanalys, utkast till 

säkerhetsskyddsavtal, en säkerhetsplan samt övriga upphandlingsdokument. 

 

Det ökade resursbehovet bedöms främst uppstå inom säkerhetsskyddets olika 

skyddsområden: informationssäkerhet, tillträdesskydd och säkerhetsprövning. Då 

säkerhetsskyddet bedrivs integrerat med övrig verksamhet (till exempel vid 

framtagande av säkerhetsanalyser) bedöms även andra delar av myndighetens 

verksamhet komma att beröras. 
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Statens servicecenter bedömer att det blir svårare att planera och resurssäkra en 

upphandling om upphandlingens genomförande är beroende av en annan 

myndighets godkännande. Det åligger myndigheterna att planera och bedriva sitt 

arbete utifrån de författningskrav som gäller för den aktuella verksamheten. 

Normalt anses tillsyn i efterhand tillräckligt för att säkerställa regelefterlevnad. 

Om detta inte är tillräckligt bör myndigheterna i första hand ges stöd och 

vägledning på det sätt som föreslås i promemorian. Att en myndighet ges mandat 

att ställa krav på förändrad omfattning och innehåll rörande 

säkerhetsskyddsåtgärder i en planerad och eller pågående upphandling hos en 

annan myndighet, och som en ytterlighet i ett sent skede förelägga den 

upphandlande myndigheten att avbryta en upphandling, leder till svårigheter att 

planera arbetet. Detta gäller i synnerhet om ingripandet sker sent i 

upphandlingen. Det finns också en risk att tillsynsmyndigheten lägger mindre 

resurser på stöd om möjligheten finns att i ett senare skede stoppa 

upphandlingsarbetet. 

 

Statens servicecenter är mot den bakgrunden mycket tveksamt till förslaget att 

tillsynsmyndigheten ska ges mandat att stoppa eller förändra pågående 

upphandlingar. Om denna möjlighet införs bör det tydliggöras att detta endast 

kan ske i yttersta undantagsfall och som en absolut sista utväg. 

 

 

Statens servicecenter har därutöver inga ytterligare synpunkter på promemorian. 

 

 

 

 

 

 

 

Detta ärende har avgjorts av generaldirektören Thomas Pålsson efter 

föredragning av säkerhetschefen Lars Grundström. Vid den slutliga 

handläggningen av ärendet har även verksjuristen Stefan Berglund medverkat. 
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