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Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 

2015:2) om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel; 

 

beslutade den 14 september 2018. 

 

Försvarsmakten föreskriver i fråga om Försvarsmaktens interna bestämmelser 

(FIB 2015:2) om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel 

dels att 1 kap. 6 § och 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 5 a §, av följande lydelse.  

 

1 kap.  

 

6 § Anmälan som avses i 1 kap. 8 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) 

om säkerhetsskydd ska göras till Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef.  

     Var och en som får kännedom om säkerhetshotande verksamhet eller miss-

tänker sådan verksamhet ska snarast möjligt rapportera förhållandet till sin 

närmaste chef, arbetsledare eller säkerhetschefen.  

     Den som har tagit emot en sådan rapport ska vidarebefordra den till den mili-

tära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret.  

 

4 kap.  

5 a § I 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) finns föreskrifter om upphandling. 

När Försvarsmakten genomför säkerhetsskyddad upphandling med säkerhets-

skyddsavtal, ska Försvarsmakten självständigt genomföra säkerhetsprövning av 

en leverantörs säkerhetsskyddschef som ska placeras i säkerhetsklass. 

Detsamma gäller för den personal som är anställda av leverantören och som 

ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2.   
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9 kap.  

 

2 § Allmänna hemliga handlingar som har placerats i informationssäkerhetsklas-

sen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre och som används i en internationell 

militär insats ska, om möjligt, inventeras vid avlösning (rotation) och i övrigt   

när det finns särskild anledning. 

Allmänna hemliga handlingar som har placerats i informationssäkerhetsklass 

HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre och som används i övrig verksamhet 

enligt 1 § i detta kapitel ska, om möjligt, inventeras när verksamheten avslutas, 

dock minst en gång varje år, och i övrigt när det finns särskild anledning. 

 

___________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2018. 

 

 

 

Micael Bydén 

Kerstin Bynander 


