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 Utkom från 
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Försvarsmaktens interna bestämmelser om skade- och menbedömningar; 

 

beslutade den 13 mars 2015. 

 

 Försvarsmakten föreskriver följande. 

 

Inledning 

 

1 § Dessa bestämmelser gäller för skade- och menbedömningar i Försvarsmak-

ten. 

 

2 § Finns det anledning att anta att en uppgift som omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan ha röjts för någon obehörig 

(röjd uppgift) ska en skadebedömning göras. 

 I de fall den röjda uppgiften utgör hemlig uppgift enligt 4 § 1 säkerhets-

skyddsförordningen (1996:633) benämns skadebedömningen menbedömning. 

 

Skade- och menbedömning 

 

3 § En skadebedömning ska klarlägga om ett röjande av uppgiften innebär någon 

skada eller något men för Försvarsmakten eller någon annan som den aktuella 

sekretessbestämmelsen avser att skydda. 

 Kan en skada eller ett men konstateras ska omfattningen av skadan eller menet 

samt omständigheter i övrigt avseende röjandet klarläggas. 
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Dokumentation 

 

4 § Resultatet av en skadebedömning ska dokumenteras. Den bedömda omfatt-

ningen av en skada eller ett men ska motiveras. 

 

Beredning av skade- och menbedömningar 

 

5 § Ett ärende om skadebedömning ska beredas av den organisationsenhet i vars 

verksamhet en uppgift kan ha röjts. 

 Organisationsenhetens beredning ska resultera i dels en preliminär bedömning 

av skadan eller menet, dels en begäran om slutlig bedömning till den enhet i För-

svarsmakten som chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten har 

bestämt. 

 

6 § Har den röjda uppgiften lämnats från någon annan än den organisationsenhet 

som bereder ärendet om skadebedömning ska, om inte hinder möter, den bere-

dande organisationsenheten inhämta ett yttrande över i vilken utsträckning ett 

röjande har inneburit en skada eller ett men. Ett yttrande ska inhämtas från den 

som har lämnat uppgiften eller från någon annan som har sakkunskap om det 

förhållande som den röjda uppgiften rör. 

 Har ett yttrande enligt första stycket inhämtats utgör det ett underlag i bered-

ningen av skadebedömingen.  

 Om yttrandet har inhämtats från någon annan än den som har lämnat den röjda 

uppgiften ska, om inte hinder möter, den som lämnat den röjda uppgiften under-

rättas om att en preliminär bedömning har begärts. 

 

Samråd 

 

7 § Om en menbedömning, preliminär eller slutlig, föranleder en anmälan till 

Säkerhetspolisen enligt 10 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska sam-

råd ske med den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt juridiska sta- 
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ben i Högkvarteret innan anmälan sker. Vid brådskande fall, där samråd inte är 

möjligt, ska den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt juridiska sta-

ben i Högkvarteret skyndsamt informeras om anmälan. 

 Förfarandet i första stycket gäller även när en skadebedömning i övrigt, preli-

minär eller slutlig, ger anledning till en polisanmälan. 

 

Yttrande 

 

8 § Har en annan myndighet begärt Försvarsmaktens yttrande i ett ärende som rör 

menbedömning ska den organisationsenhet som har fått denna begäran besluta 

yttrandet i samråd med den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Hög-

kvarteret. 

 Avser en annan myndighets begäran om yttrande en skadebedömning i övrigt 

ska organisationsenheten besluta yttrandet i samråd med den enhet i Högkvarteret 

som har sakansvaret för det ämnesområde som den röjda uppgiften hör till. 

 Ett yttrande enligt första eller andra stycket får inte beslutas utan att chefen för 

juridiska staben i Högkvarteret har godkänt den slutliga utformningen av yttran-

det, såvida det inte föreligger något men eller någon skada. 

  

9 § Chefen för juridiska staben i Högkvarteret ska genast informeras när ett ytt-

rande enligt 8 § i detta kapitel har begärts.   

 Chefen för juridiska staben ska informera myndighetens ledning om det aktu-

ella ärendet bedöms vara av större vikt för Försvarsmakten. 

 

Undantag 

 

10 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författ-

ning. 

 Överbefälhavaren eller den han eller hon bestämmer fattar beslut i ärenden om 

undantag. 
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___________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015. 

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 

2009:1) om skade- och menbedömningar.  

  

 

 

 

Sverker Göranson 

 Carin Bratt 
 


	Sverker Göranson

