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§ 133
Säkerhetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2020.257)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att
-Förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka även utgör krisledningsnämnden, 
ska säkerhetsprövas utifrån sina uppdrag för Vallentuna kommun.
- säkerhetsprövning av ovanstående utförs av extern konsult.

Ärendebeskrivning
Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019.
Enligt 3 kap. 1§ av denna lag framgår att säkerhetsprövning ska göras gällande
”den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet”.
Kommunen ska även utifrån överenskommelsen om civilt försvar vidta nödvändiga 
förberedelser för att i arbetet med beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett 
säkert sätt kunna hantera frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet.
För att kunna fatta informerade beslut behöver krisledningsnämnden tillgång till information. 
Information relevant vid kris/höjd beredskap kan omfattas av säkerhetsskydd.
Säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal
mot de intressen som skyddas genom säkerhetsskyddslagstiftningen och i
övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Säkerhetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskott
 2018-03-22 Säkerhetspolisen PM säkerhetsprövning av förtroendevalda (002)
 Information inför säkerhetsprövningsintervju Vallentuna kommun
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Tjänsteskrivelse

Säkerhetsprövning av 
kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 
-Förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka även utgör 
krisledningsnämnden, ska säkerhetsprövas utifrån sina uppdrag för Vallentuna 
kommun.
- säkerhetsprövning av ovanstående utförs av extern konsult. 

Ärendet i korthet
Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019. 
Enligt 3 kap. 1§ av denna lag framgår att säkerhetsprövning ska göras gällande
”den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet”. 
Kommunen ska även utifrån överenskommelsen om civilt försvar vidta 
nödvändiga förberedelser för att i arbetet med beredskapsförberedelser, enligt 3 
kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera frågor som är av vikt för Sveriges 
säkerhet.
För att kunna fatta informerade beslut behöver krisledningsnämnden tillgång till 
information. Information relevant vid kris/höjd beredskap kan omfattas av 
säkerhetsskydd.
Säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal
mot de intressen som skyddas genom säkerhetsskyddslagstiftningen och i
övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i 
säkerhetshänseende.

Bakgrund
Säkerhetsprövningen kan genomföras av kommunens personal (säkerhetsskyddschef 
eller biträdande säkerhetsskyddschef) alternativt en extern resurs. Säkerhetsprövning 
av kommunens medarbetare har till viss del utförts av extern resurs. Den statliga 
ersättningen för kommunernas arbete med civilt försvar får användas för ändamålet, 
utifrån MSB:s anvisningar. Vägval kan göras beroende av vad som bedöms mest 
rimligt, utifrån att säkerhetsprövning omfattar frågeställningar av privat karaktär.

Säkerhetsprövningen sker med fördel under hösten, som en del i arbetet med 
överenskommelsen om civilt försvar.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. SÄPO ang. lagrum
3. Information till den som säkerhetsprövas

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Ledamöter i KSAU/krisledningsnämnd
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/Internet 
Box 12312 Bolstomtavägen 2 010-568 70 00 010-568 70 10 sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se 

102 28 Stockholm 171 69 Solna +46-10-568 70 00 +46-10-568 70 10 www.sakerhetspolisen.se 

 

 
Frågeställningar 
 
1. Är det lagligt att genomföra säkerhetsprövning och registerkontroll på ledamöterna i en 

krisledningsnämnd i en kommun? 

2. Är det lagligt att genomföra säkerhetsprövning och registerkontroll på ett kommunalråd i 

dennes roll som ordförande i krisledningsnämnden och kommunstyrelsen med ansvar för 

kommunens roll i totalförsvaret enligt LEH 3 kap 2 §? 

3. Är det lagligt att säkerhetspröva och registerkontrollera kommunstyrelsens ledamöter utifrån 

ledningsansvaret för det civila försvaret och/eller kommunens totalförsvarsplanering? 

 
Rättslig bedömning (1-3):  
Registerkontroll är kopplat till de konkreta arbetsuppgifterna, inte personen. Alltså kan en person 
som är ledamot av riksdagen eller fullmäktige och som deltar i någon annan säkerhetskänslig 
verksamhet, i princip säkerhetsprövas och även registerkontrolleras om anställningen eller 
uppdraget är placerat i säkerhetsklass.  
 

 
Analys och slutsats 
Huvudregeln är att varken riksdags- eller fullmäktigeledamöter får registerkontrolleras i dessa deras 
egenskaper. Det gäller dock inte undantagslöst om den förtroendevalde samtidigt utses till ledamot i 
annan säkerhetskänslig verksamhet. Det kan t.ex. vara en styrelse eller en nämnd. Om t.ex. en person 
som är ledamot av riksdagen eller kommunfullmäktige deltar i någon annan säkerhetskänslig verksamhet, 
så ska personen säkerhetsprövas. Personen ska registerkontrolleras om anställningen eller uppdraget är 
placerat i säkerhetsklass.  Den bedömningen görs utifrån 17 § säkerhetsskyddslagen. 
 
En ordförandepost i en krisledningsnämnd eller en ordförandepost i en kommunstyrelse med ansvar för 
kommunens roll i det civila försvaret enligt 3 kap 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan i princip 
registerkontrolleras. Samma bedömning gäller för ledamöterna i en krisledningsnämnd eller 
kommunstyrelsen som har ledningsansvar för det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av 
totalförsvaret och är verksamhet av betydelse för rikets (Sveriges) säkerhet. 
 
Rättslig reglering 
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13 § andra stycket, andra meningen, säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
Registerkontroll ska inte heller göras när det gäller ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande uppdrag. 
 
Förarbeten, m.m. 
Säkerhetsskydd, prop. 1995/96:129 s. 79 (författningskommentar) 
13 § andra stycket  
 
Uppdrag som enligt fast praxis är undantagna från reglerna om personalkontroll i personalkontrollkungörelsen skall inte 
kunna föranleda registerkontroll. Detta framgår av andra stycket. Någon kontroll skall således inte genomföras av 
riksdags- eller fullmäktigeledamöter i dessa deras egenskaper men bör som hittills kunna företas när någon som är 
förtroendevald utses till exempelvis ledamot av styrelsen för en myndighet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. 
Offentliga försvarare eller ombud inför domstol tillhör inte dem som kan säkerhetsklassas och bli föremål för 
registerkontroll. 
 
En ny säkerhetsskyddslag, prop. 2017/18:89 s 142-143. 
I jämförelse till de äldre förarbetena ovan kan återges vad som sägs i propositionen Ny 
säkerhetsskyddslag: Paragrafen motsvarar i huvudsak 11 § och 13 § andra stycket 1996 års säkerhetsskyddslag (prop. 
1995/96:129 s. 28 f., 38 f., 78 f.). De kategorier som undantas från kravet på säkerhetsprövning har tidigare endast 
varit undantagna från kravet på registerkontroll. 
 
Vidare gäller undantaget endast när sådana uppdrag som anges i paragrafen utövas. Om t.ex. en person som är ledamot av 
riksdagen deltar i någon annan säkerhetskänslig verksamhet, ska personen säkerhets prövas. 
 
I Säkerhetsskydd – en vägledning framgår på sidan 42: 
Registerkontroll ska inte heller göras när det gäller uppdrag som ledamot i riksdagen, i fullmäktige eller liknande uppdrag. 
Däremot kan en förtroendevald som utses till ledamot i en styrelse eller nämnd som bedriver säkerhetskänslig verksamhet 
bli föremål för säkerhetsprövning och registerkontroll för det specifika uppdraget. 
 
Säkerhetskänslig verksamhet definieras i 4 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633): verksamhet av 
betydelse för rikets säkerhet. 
 
_____________________ 
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Information till dig som ska genomgå 
säkerhetsprövning för placering i 
säkerhetsklassad befattning i 
Vallentuna kommun

Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska myndigheter och andra som 
lagstiftningen gäller för vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan 
hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage. Säkerhetsprövning utgör 
tillsammans med tillträdesskydd och informationssäkerhetsskydd grunden för detta 
förebyggande arbete.

I det uppdrag som du ska arbeta i har det bedömts att du kan komma i kontakt med 
uppgifter för vilka det enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) råder 
sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Befattningen har därför placerats i 
säkerhetsklass vilket innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning. 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) fastställer att säkerhetsprövningen ska grundas på:

 Den personliga kännedomen som finns om den som prövningen gäller,
 Uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser med mera
 Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll (alla säkerhetsklasser) 

och särskild personutredning (säkerhetsklass 1 och 2).

Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så 
mycket information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan 
bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen och att du för 
övrigt är pålitlig från säkerhetsskyddsynpunkt. Säkerhetsprövningen ska även komma 
fram till om det finns några försvårande sårbarheter.

Du kommer som ett led i säkerhetsprövningen att genomgå en 
säkerhetsprövningsintervju följt av en registerkontroll.

Säkerhetsprövningsintervju
Säkerhetsprövningsintervjun utgör en viktig del av säkerhetsprövningen och kommer 
att beröra dina personliga förhållanden. Detta är nödvändigt för att ta reda på om det 
kan finnas risk för dubbla lojaliteter och medföljande intressekonflikt eller andra 
förhållanden som kan göra dig mer sårbar för påtryckningar. Exempel på områden 
som kan komma att diskuteras är: umgänge, ekonomi, utlandsresor, fritidsintressen, 
missbruksproblematik, kriminalitet och personliga egenskaper.

Registerkontroll
Registerkontroll genomförs för placering i säkerhetsklassad befattning. Det finns tre 
olika säkerhetsklasser. Dessa definieras utifrån om den anställde eller den som annars 
deltar i verksamheten:
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1. i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av 
synnerlig betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsklass 1)

2. i en omfattning som inte är obetydlig får del av uppgifter som omfattas av 
sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet i en omfattning som 
inte är obetydlig (säkerhetsklass 2)

3. i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse 
för rikets säkerhet och det kan antas medföra men för rikets säkerhet som 
inte endast är ringa om dessa uppgifter skulle röja (säkerhetsklass 3)

Personer med uppdrag i befattningar som är placerade i säkerhetsklass ska enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomgå registerkontroll. Denna registerkontroll 
görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen efter begäran av Vallentuna 
kommun. För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta 
innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk 
kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av 
ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt 
om din tjänst är placerad säkerhetsklass 1. I säkerhetsklass 1 och 2 inhämtas inte 
samtycke från de medkontrollerade.

De register som kontrolleras är:
 Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under 

en pågående utredning eller rättsprocess står uppsatt som minst skäligen 
misstänkt

 Brotts- och belastningsregistret där alla lagakraftvunna domar, oavsett 
påföljd registreras

 Polisens allmänna spaningsregister, brukar även kallas Säpo-registret 

Regleringen av dessa register återfinns i polisdatalagen.

Registerkontrolldelegationen
Registerkontrolldelegationen har till uppgift att i ärenden om registerkontroll pröva 
frågor om utlämnande av uppgifter från register. Vid ett utfall i registerkontrollen gör 
delegationen en relevansbedömning som ligger till grund för om uppgiften ska lämnas 
ut till Vallentuna kommun eller inte. Om beslut tas om att uppgifterna ska lämnas ut 
kommer Säkerhetspolisen att kontakta dig först. Du har då en möjlighet att komma 
med synpunkter eller dra tillbaka din ansökan om du inte vill att dessa uppgifter ska 
nå Vallentuna kommun.

Helhetsbedömning
När all information samlats in från samtal, referenstagning, 
säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll görs en helhetsbedömning av det som 
framkommit. Det innebär att ett eventuellt utfall i registerkontrollen inte behöver 
vara direkt avgörande för placering i säkerhetsklass. Det kan dock vara starkt 
försvårande om det framkommer uppgifter som inte tagits upp vid det föregående 
säkerhetsprövningssamtalet. Det är Vallentuna kommun som godkänner eller 
underkänner placering i säkerhetsklassat uppdrag.

Spontanuppföljning
Säkerhetspolisen följer upp om det har tillförts uppgifter i polisregistren efter det att 
en registerkontroll har gjorts. Detta innebär att personer som lämnat samtycke till 
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registerkontroll kommer att, under den tid då de innehar den aktuella anställningen, 
kontrolleras fortlöpande mot polisens register och eventuella förändringar i dem 
kommer att uppmärksammas. Registerkontrolldelegationen gör även 
relevansbedömning på spontanutfall innan uppgiften eventuellt lämnas ut till 
Vallentuna kommun.

Uppföljning av säkerhetsprövning
Vallentuna kommun ska följa upp säkerhetsprövning årligen. Vid denna prövning ska 
särskild vikt läggas vid de personliga förhållandena. Detta innebär att diskussioner 
kring dina personliga förhållanden är en naturlig och återkommande del av ditt 
uppdrag hos Vallentuna kommun. Syftet är att fånga upp eventuella förändringar i 
din livssituation som kan påverka din säkerhetsprövning. 

Vad förväntas av dig?
Du förväntas lämna alla efterfrågade uppgifter till den som genomför 
säkerhetsprövningen. Under din anställning ska du meddela närmaste chef om de 
uppgifter som hanteras i säkerhetsprövningen förändras, t.ex.:

 Byte av adress
 Ändrade sambo- eller äktenskapsförhållanden (gäller säkerhetsklass 1 och 2)
 Ekonomiska problem
 Beroendeproblematik, t.ex. alkohol, droger eller spel
 Kontakt med främmande underrättelsetjänster eller annan verksamhet som 

är säkerhetshotande
 Övrigt som kan påverka din säkerhetsprövning, t.ex. misstanke om brott eller 

dylikt

Information om behandling av personuppgifter
Vallentuna kommun behöver spara och behandla de personuppgifter om dig som du 
lämnat till oss i samband med säkerhetsprövningen. Syftet med behandling är att 
avgöra om du kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i lagstiftning och att 
du är pålitlig utifrån säkerhetssynpunkt.

Vallentuna kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas under den 
tid som du har säkerhetsklassad anställning och registerkontroll pågår. Därefter 
kommer uppgifterna att förstöras.

Personuppgiftsansvarig är Vallentuna kommun/kommunstyrelsen. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att 
göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på personuppgift@vallentuna.se där 
du även når vårt Dataskyddsombud.

personuppgift@vallentuna.se
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Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För ytterligare information
Är du intresserad av att läsa mer om säkerhetsprövning kan du besöka 
Säkerhetspolisens hemsida: 

Säkerhetspolisen
(https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html)

Aktuell lagstiftning
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679

Frågor
Kontakta kommunens säkerhetsstrateg, Jessica Nyström, 
jessica.nystrom@vallentuna.se
Tfn: 08-587 850 00

https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html
https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html
https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html
mailto:jessica.nystrom@vallentuna.se

	f2f1c6f8-9973-4a96-aac6-226a53ac901f.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	6745d4b1-1346-4f7a-9a19-6774e0dca9ba.docx
	25b60f35-2f68-4493-afbb-e4f5f81346d9.pdf
	eafcef0a-7124-4689-96fb-83f1947f3a4f.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	f388cea5-7775-4a50-a3f2-2d61bf158d61.docx
	Tjänsteskrivelse
	Säkerhetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskott
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt Ledamöter i KSAU/krisledningsnämnd


	ed2a0540-888b-4795-a27b-433c912320fd.pdf
	ffbe06cc-077a-4bea-943a-cc117ab866eb.docx
	Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklassad befattning i Vallentuna kommun
	Säkerhetsprövningsintervju
	Registerkontroll
	Registerkontrolldelegationen
	Helhetsbedömning
	Spontanuppföljning
	Uppföljning av säkerhetsprövning
	Vad förväntas av dig?
	Information om behandling av personuppgifter
	För ytterligare information
	Aktuell lagstiftning
	Frågor



