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Inledning 
Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 som trädde i kraft 1 april och 
säkerhetsskyddsförordningen 2018:658 åläggs det Sävsjö kommun att vidta förebyggande 
åtgärder för att: 

 skydda hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet.  
 skydda mot terrorism och annan brottslighet mot Sveriges säkerhet.  

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd och offentlighets- och sekretesslagen. Policy för säkerhetsskydd i Sävsjös 
kommun gäller för all verksamhet i kommunkoncernen och har upprättats i enlighet med 
bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och 
Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.  

Till policyn hör riktlinjer som utgör det regelverk som ska säkerställa att säkerhetsskyddet i 
Sävsjö kommun upprätthålls. Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen. Policy och 
riktlinjer ska revideras vid aktualitet eller varje mandatperiod. 
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1. Säkerhetsskydd 
Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen: 

 Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet.  
 Skydd av uppgifter som omfattas av sekretess (säkerhetsskyddade uppgifter), enligt 

offentlighets- och sekretesslagen, och som rör Sveriges säkerhet.  
 Skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften 

(terrorism) även om brotten inte hotar Sveriges säkerhet.  

Säkerhetsskyddets funktion ska utifrån detta särskilt beakta och förebygga:  

 att uppgifter som omfattas av sekretess och som berör Sveriges säkerhet obehörigen 
röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet).   

 att obehöriga inte får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses 
i punkt ovan eller där verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet bedrivs 
(fysisk säkerhet), och  

 att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har 
betydelse för Sveriges säkerhet (personalsäkerhet). 

2. Syfte och mål 
Syftet med denna policy är att ge förutsättningar för att organisera och systematisera 
säkerhetsskyddsarbetet. 

Nedan följer en sammanfattande målbeskrivning av säkerhetsskyddsarbetet. 

Sävsjö kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att den samhällsviktiga 
verksamheten inom kommunens ansvarsområden skyddas. Samhällsviktiga verksamheter 
inom kommunens ansvarsområden ska ha ett tillräckligt högt säkerhetsskydd för att kunna 
motstå oönskade incidenter mot verksamheten eller dessa skyddsvärda information. 

För att uppnå målbeskrivningen ska kommunen; 

1. Aktivt arbeta för att upprätta, och därefter kontinuerligt uppdatera, en fullgod 
säkerhetsskyddsanalys, 

2. Åtgärda de brister som uppmärksammas via säkerhetsskyddsanalysen och som av 
kommunen anses oacceptabla. 
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3. Ansvar och organisation 
Nedan redogörs de olika parterna i säkerhetsskyddsarbetet samt deras respektive 
ansvarsområde. 

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för strategiska beslut gällande 
säkerhetsskyddsarbetet. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsskyddet i kommunen och 
har att fastställa tillämpningsanvisningar. 

Respektive nämnd 
 Har ansvaret för säkerhetsskyddsarbetet i den egna verksamheten 
 Ansvarar för att policy efterlevs 
 Beslutar om förvaltningsspecifika åtgärder som kräver tillskott av resurser 
 Följer löpande upp pågående säkerhetsskyddsarbete 

Kommundirektör 
 Ansvarar för att skapa goda förutsättningar för kommunens säkerhetsskyddsarbete 
 Beslutar om tillsättning av säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef 
 Beslutar om godkännande av utförd säkerhetsanalys 

Säkerhetsskyddschef 
 Organiserar och samordnar kommunens strategiska säkerhetsskyddsarbete 
 Beslutar om säkerhetsklassningar 
 Nominerar biträdande säkerhetsskyddschef 
 Arbetar praktiskt med kommunens säkerhetsskydd 

Förvaltningschef 
 Är operativt och strategiskt ansvarig för att säkerhetsskyddsarbetet genomförs 
 Delegerar vid behov arbetsuppgifter i säkerhetsskyddsarbetet vidare till 

underordnade chefer 
 Beslutar om tillsättning av säkerhetsskyddskontrollant 

Säkerhetsskyddskontrollant 
 Agerar kontaktperson för frågor gällande verksamhetens säkerhetsskydd 
 Dokumenterar tillbud och incidenter gällande verksamhetens säkerhetsskydd 
 Rapporterar brister i verksamhetens säkerhetsskydd till kommunens 

säkerhetsskyddschef 
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4. Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd 
Kommunens riktlinjer för säkerhetsskydd ska säkerställa att de grundläggande 
bestämmelserna om säkerhetsskydd efterlevs:  

3.1. Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan 
En säkerhetsskyddsanalys ska tas fram och fastställas av kommundirektör. 
Säkerhetsskyddsanalysen ska uppdateras vid behov.  

Verksamheten ska ha rutiner för hantering av säkerhetshotande händelser som är av 
betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd. Ett reellt hot som inträffar eller kunde inträffat 
lyfts in som en del i arbetet med säkerhetsskyddsanalysen.  

Efter att säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska säkerhetsskyddsorganisationen upprätta 
en säkerhetsskyddsplan. Planen ska tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver 
vidtas utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter 
(skyddsdimensionering). Det ska i planen framgå när åtgärderna ska vidtas och vem som 
ansvarar för dem.  

Säkerhetsskyddsplanen ska fastställas av säkerhetsskyddschefen.  

3.2. Informationssäkerhet  
Informationssäkerhet enligt säkerhetsskyddslagstiftningen syftar till att hindra obehöriga att 
få kännedom om sekretessbelagda uppgifter som har betydelse för totalförsvaret eller för 
Sveriges säkerhet. Med informationstillgång avses all information oavsett i vilken form eller 
hur den behandlas, till exempel fysiskt på papper, muntligt eller elektroniskt lagrad. I Sävsjö 
kommun finns en särskild policy för informationssäkerhet.  

Särskilda rutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska följas.  

3.3. Fysisk säkerhet - tillträdesbegränsning  
Fysisk säkerhet innebär att hindra obehöriga att få tillgång till olika områden, till exempel 
platser eller anläggningar där det finns skyddsvärda uppgifter eller bedrivs verksamhet som 
har betydelse för Sveriges säkerhet. Fysisk säkerhet kan också användas för att förhindra 
terrorattentat samt skydda personer eller egendom mot angrepp och brott. Det 
grundläggande ska vara att det finns funktioner för att upptäcka, försvåra och hantera 
obehörigt tillträde och skadlig inverkan utifrån ett identifierat säkerhetsskyddsbehov.  

3.4. Personalsäkerhet - säkerhetsprövning och utbildning 
Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av 
säkerhetsskyddade handlingar, tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar eller på annat 
sätt ska delta i någon verksamhet som rör Sveriges säkerhet och i vilken de kan få inblickar i 
sådant som inte för röjas.  

En grundläggande förutsättning för ett effektivt säkerhetsskydd är att all berörd personal får 
den upplysning och utbildning deras arbetsuppgifter och ansvarsområde kräver. Personalen 
ska också ha insikt i de grundläggande avsikterna med säkerhetsskyddslagen. 
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5. Rollen som säkerhetsskyddschef 
Säkerhetsskyddschef är en tjänst som är specifikt knuten till säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). Dock specificeras inte i lagtexten vilka uppgifter som ska utföras i rollen. Av den 
anledningen definieras Sävsjö kommuns förväntningar på säkerhetsskyddschefen i denna 
bilaga. 

Säkerhetsskyddschefen ska ha utbildning eller erfarenhet som är relevant för det 
säkerhetsarbete som ska utföras. Detta innefattar bland annat fysiskt skydd, 
informationssäkerhet och analytisk förmåga.  

Arbetsuppgifter 

 Genomför och följer upp säkerhetsskyddsanalys 
 Deltar i säkerhetsskyddade upphandlingar 
 Handlägger registerkontroller 
 Beslutar om säkerhetsklassning 
 Tar hand om hemliga register och handlingar 
 Utbildar personal, ledning och förtroendevalda i säkerhetsskydd 
 Ger stöd och expertkunskap i övrigt säkerhetsskyddsarbete 
 Genomför kontroller av säkerhetsskyddsarbetet 
 Nominerar biträdande säkerhetsskyddschef (om behov finns) 

6. Rollen som säkerhetsskyddskontrollant 
För att säkerställa att kommunen kan uppfylla det interna kontrollansvaret ska varje 
verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddsarbetet utse en säkerhetsskyddskontrollant. 
Kontrollantens funktion är att uppmärksamma brister i säkerhetsskyddet. 

Den som utses ska få en fördjupad intern utbildning i säkerhetsskydd. 
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