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Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd; 

 

beslutade den 16 oktober 2020. 

 

Försvarsmakten föreskriver följande. 

 

1 kap. Allmänna bestämmelser  

 

1 § I denna författning finns bestämmelser om hur Försvarsmaktens föreskrifter 

(FFS 2019:2) om säkerhetsskydd ska tillämpas. 

 

2 § De begrepp som används i denna författning har samma betydelse som i För-

svarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 

Med säkerhetskänslig materiel avses i denna författning materiel som inte in-

nehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men som har en sådan bety-

delse för Försvarsmaktens säkerhetskänsliga verksamhet att en förlust av mate-

rielen allvarligt påverkar den säkerhetskänsliga verksamheten. 

 

3 § För särskilda underrättelseuppgifter och särskilda underrättelsehandlingar 

gäller även Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd för sär-

skilda underrättelseuppgifter- och handlingar. 

 

4 § Om det i ett avtal för visst internationellt samarbete förekommer bestämmel-

ser om säkerhetsskydd som avviker från bestämmelserna i denna författning ska 

bestämmelserna i avtalet ha företräde. 
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5 § I Försvarsmaktens reglementen om säkerhetstjänst finns närmare bestäm-

melser om säkerhetsskydd. 

 

Organisation 

 

6 § Av 3 kap. Försvarsmaktens interna bestämmelser med arbetsordning för För-

svarsmakten (FM ArbO) framgår lydnadsförhållandena avseende säkerhetstjäns-

ten inom Försvarsmakten. Av 10 kap. 4 § samma författning framgår att insats-

chefen ska leda regional säkerhetstjänst samt leda och samordna säkerhetstjänst i 

samband med operationer. 

 

7 § Av 11 kap. Försvarsmaktens interna bestämmelser med arbetsordning för 

Försvarsmakten (FM ArbO) framgår vissa uppgifter för Försvarsmaktens säker-

hetsskyddschef. 

 

8 § Vid varje organisationsenhet ska det finnas en säkerhetschef som leder och 

samordnar säkerhetsskyddsarbetet vid organisationsenheten. Säkerhetschefen 

ska vara direkt underställd chefen för organisationsenheten. 

Av 3 kap. 5 § Försvarsmaktens interna bestämmelser med arbetsordning för 

Försvarsmakten (FM ArbO) framgår vilka chefer i Högkvarteret som lyder un-

der chefen för Högkvarteret avseende intern säkerhetstjänst.  

I Högkvarteret ska det även finnas en säkerhetschef vid ledningsstaben, pro-

duktionsledningen, insatsledningen respektive militära underrättelse- och säker-

hetstjänsten som leder och samordnar  

1. Högkvarterets säkerhetsskyddsarbete vid respektive enhet, och  

2. det säkerhetsskyddsarbete som ska bedrivas i den verksamhet som respek-

tive enhet ansvarar för. 

 

Nationell verksamhet 

 

9 § Insatschefen får inom en uppkommen nationell militär insats, i fråga om 

verksamhet som syftar till hävdande av Sveriges suveränitet och territoriella 
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integritet, fatta beslut som avviker från Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 

2019:2) om säkerhetsskydd samt denna författning, om det är oundgängligen 

nödvändigt för verksamheten. 

Ett sådant beslut ska dokumenteras och, om möjligt, föregås av samråd med 

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer. Har sådant samråd inte skett ska Försvarsmaktens säkerhetsskydds-

chef, eller den säkerhetsskyddschefen bestämmer, snarast underrättas om beslu-

tet. 

 

Internationell verksamhet 

 

10 § Det som gäller för en organisationsenhet eller för chefen för en organisat-

ionsenhet i denna författning ska även gälla för en kontingent i en internationell 

militär insats och chefen för en sådan kontingent, med undantag för vad som 

anges i 

- 2 kap. 2 § tredje stycket, 

- 3 kap. 1 § andra stycket, 

- 4 kap. 1 § tredje stycket, 

- 4 kap. 2 § andra stycket,  

- 4 kap. 3 §, 

- 5 kap. 1 § andra stycket, 

- 5 kap. 2 §, 

- 5 kap. 11 § första stycket,  

- 5 kap. 12 § första stycket, och 

- 5 kap. 16 §. 

 

11 § Chefen för en kontingent i en internationell militär insats får, i fråga om 

verksamhet utanför Sverige, fatta beslut som avviker från Försvarsmaktens före-

skrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd samt denna författning, om det är 

oundgängligen nödvändigt för verksamheten. 

Ett sådant beslut ska dokumenteras och, om möjligt, föregås av samråd med 

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-
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stämmer. Har sådant samråd inte skett ska Försvarsmaktens säkerhetsskydds-

chef, eller den säkerhetsskyddschefen bestämmer, snarast underrättas om beslu-

tet. 

 

2 kap. Säkerhetsskyddsplanering 

 

1 § Av 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) följer att Försvarsmakten 

ska ha en säkerhetsskyddsanalys. Av 2 kap. 4 § Försvarsmaktens föreskrifter 

(FFS 2019:2) om säkerhetsskydd följer att Försvarsmakten ska ha en säkerhets-

skyddsplan.  

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef ska utarbeta Försvarsmaktens säker-

hetsskyddsplanering enligt 2 kap. 1–4 §§ Försvarsmaktens föreskrifter  

(FFS 2019:2) om säkerhetsskydd.  

Av 6 kap. 1 § i Försvarsmaktens interna bestämmelser med arbetsordning för 

Försvarsmakten (FM ArbO) framgår att överbefälhavaren beslutar Försvarsmak-

tens säkerhetskyddsanalys och säkerhetskyddsplan. 

 

2 § Vid varje organisationsenhet och krigsförband ska det göras en säkerhets-

skyddsanalys och säkerhetsskyddsplan för den egna enheten respektive krigsför-

bandet.  

I Högkvarteret ska det även göras en säkerhetsskyddsanalys och säkerhets-

skyddsplan vid ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen respek-

tive militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. 

 Säkerhetsskyddsanalysen och säkerhetsskyddsplanen beslutas av chefen för 

organisationsenheten respektive krigsförbandschefen. I Högkvarteret beslutar 

chefen för ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära 

underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret respektive enhets säkerhets-

skyddsanalys och säkerhetsskyddsplan. 

 

3 § Om behovet av säkerhetsskydd för en övning, ett projekt eller en verksamhet 

inte har utretts i en säkerhetsskyddsanalys, ska en särskild säkerhetsskyddspla-

nering genomföras.  
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 Den särskilda säkerhetsskyddsanalysen och den särskilda säkerhets-

skyddsplanen beslutas av den chef som ansvarar för övningen, projektet eller 

verksamheten. 

 

3 kap. Informationssäkerhet 

 

1 § I 2 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns bestämmelser om 

upplysning om räckvidden och innebörden av den sekretess som följer av offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 Chef för organisationsenhet ansvarar för att den som ska få ta del av säker-

hetsskyddsklassificerade uppgifter har utbildats om räckvidden och innebörden 

av sekretessen och att ett bevis (sekretessbevis) upprättas om att så har skett. 

 

2 § I 3 kap. 1 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

finns bestämmelser om behörighetsförteckning. 

Sådana förteckningar ska föras vid varje organisationsenhet. 

 

3 § I 3 kap. 20 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

finns bestämmelser om beslut för medförande av säkerhetsskyddsklassificerade 

handlingar och lagringsmedier i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller 

högre.  

Ett sådant medförande får endast göras om det är nödvändigt för verksamhet-

en. 

 Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta närmare bestämmelser om 

medförande. 

 

4 § Om det finns ett oundgängligt behov att gemensamt använda fysiska säker-

hetsskyddsklassificerade handlingar och lagringsmedier som förvaras hos en 

organisationsenhet, får chefen för organisationsenheten, eller den chefen för 

organisationsenheten bestämmer, besluta vilka personer som ska ingå i en grupp 

som gemensamt ska använda handlingarna och lagringsmedierna. Ett beslut om 

gemensam användning ska dokumenteras. 



FIB 2020:4 Sida 6 

 

 Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta närmare bestämmelser om 

gemensam användning. 

 

5 § Om en företrädare för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organi-

sation kommer att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska organi-

sationsenheten kontrollera att företrädaren har ett säkerhetsintyg.   

Chef för organisationsenhet, eller den chefen för organisationsenheten be-

stämmer, ansvarar för att en sådan företrädare endast tar del av säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter upp till och med den säkerhetsskyddsklass som framgår 

av intyget. 

 

6 § I 3 kap. 25 § andra stycket Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om 

säkerhetsskydd finns bestämmelser om godkännande av distributör för försän-

delser med säkerhetskyddsklassificerade handlingar och lagringsmedier i säker-

hetsskyddsklassen konfidentiell eller högre. 

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer, ska godkänna sådan distributör. 

 

4 kap. Fysisk säkerhet  

 

1 § Vid varje organisationsenhet ska det finnas bestämmelser om den fysiska 

säkerheten för områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt vid or-

ganisationsenheten. 

Chef för organisationsenhet, eller den chefen för organisationsenheten be-

stämmer, beslutar bestämmelser om den fysiska säkerheten. 

För områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt som disponeras 

gemensamt av två eller flera organisationsenheter ska Försvarsmaktens produkt-

ionschef, eller den produktionschefen bestämmer, besluta vilken eller vilka che-

fer för organisationsenheterna som beslutar bestämmelser om den fysiska säker-

heten. De utpekade cheferna får delegera bemyndigandet att besluta bestämmel-

ser om den fysiska säkerheten. 
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2 § Chef för organisationsenhet, eller den chefen för organisationsenheten be-

stämmer, ska besluta om tillträde till områden, byggnader och andra anläggning-

ar eller objekt vid organisationsenheten (tillträdesansvarig chef). 

 För områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt som disponeras 

gemensamt av två eller flera organisationsenheter ska Försvarsmaktens produkt-

ionschef, eller den produktionschefen bestämmer, besluta vilken eller vilka che-

fer för organisationsenheterna som ska vara tillträdesansvarig chef. 

 

3 § Innan ett beslut om att ge en utlänning tillträde får fattas ska insatschefen, 

eller den insatschefen bestämmer, ha lämnat tillstånd för tillträdet. Ett sådant 

tillstånd behövs inte i fråga om verksamhet som 

1. anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, eller  

2. avser militär säkerhetstjänst vid den militära underrättelse- och säkerhets-

tjänsten i Högkvarteret. 

Tillstånd från insatsledningen behövs inte om det är fråga om en utlännings 

tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt som vid 

tillfället är tillgängliga för allmänheten eller som utlänningen måste komma till 

för att kunna ställa en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. 

 

4 § I 5 kap. 13 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

och i bilaga 2 till föreskrifterna finns bestämmelser om beslut om administrativ 

zon och säkerhetszon.  

Tillträdesansvarig chef fattar sådana beslut. 

 

5 § Av 5 kap. 6 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

framgår att myndigheten ska besluta vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid 

larm. 

 Chef för organisationsenhet, eller den chefen för organisationsenheten be-

stämmer, ska besluta sådana skyddsåtgärder för områden, byggnader och andra 

anläggningar eller objekt som hör till organisationsenheten. 
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6 § I 5 kap. 9 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

finns bestämmelser om vem som får inneha en nyckel, ett kort eller en kod. 

 Chef för organisationsenhet, eller den chefen för organisationsenheten be-

stämmer, får besluta att ett förvaringsutrymme får användas av flera personer. 

Ett sådant samförvaringsbeslut ska dokumenteras. 

 

7 § I 5 kap. 10 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

finns bestämmelser om förteckning över nycklar, kort och koder. 

Sådana förteckningar ska föras vid varje organisationsenhet. 

 

8 § Enligt 5 kap. 19 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhets-

skydd får myndigheten besluta att personalen under kortare tid får lämna säker-

hetsskyddsklassificerade handlingar eller lagringsmedier framme i ett låst ar-

betsrum. 

Chef för organisationsenhet, eller den chef för organisationsenhet bestämmer, 

fattar sådana beslut avseende egen organisationsenhet. 

 

9 § Enligt 5 kap. 20 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhets-

skydd ska myndigheten besluta vilka utrymmen som är godkända för regelbun-

den muntlig delgivning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är place-

rade i säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller högre.  

Chef för organisationsenhet, eller den chef för organisationsenhet bestämmer, 

fattar sådana beslut avseende utrymmen inom egen organisationsenhet. 

  

10 § Säkerhetskänslig materiel ska förvaras i ett förvaringsutrymme som upp-

fyller de krav som gäller för skyddsnivå 1–4 enligt bilaga 1 till Försvarsmaktens 

föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 

 Chef för organisationsenhet får fatta beslut som avviker från kraven under 

förutsättning att motsvarande skydd kan upprätthållas. 
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11 § Enligt 3 kap. 26 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säker-

hetsskydd ska myndigheten besluta hur transporter av säkerhetsskyddsklassifice-

rade handlingar och lagringsmedier ska genomföras.  

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer, beslutar hur sådana transporter ska genomföras. Säkerhetsskyddsche-

fen, eller den säkerhetsskyddschefen bestämmer, beslutar även hur transporter 

av säkerhetskänslig materiel ska genomföras. 

 

12 § Enligt 5 kap. 18 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säker-

hetsskydd får myndigheten fatta beslut som avviker från 15–17 §§ samma kapi-

tel under förutsättning att motsvarande skydd kan upprätthållas.  

Chef för organisationsenhet får besluta om sådana avvikelser.  

 

13 § Enligt 5 kap. 25 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säker-

hetsskydd får myndigheten fatta beslut som avviker från 21–22 och 24 §§ 

samma kapitel under förutsättning att motsvarande skyddsnivå kan upprätthål-

las.  

Chef för organisationsenhet får besluta om sådana avvikelser.  

 

5 kap. Personalsäkerhet 

 

Befattningsanalys 

 

1 § I 6 kap. 3 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

finns bestämmelser om analys av anställningar och annat deltagande i säkerhets-

känslig verksamhet (befattningsanalys). 

Varje organisationsenhet ska genomföra en befattningsanalys som ska utgå 

från organisationsenhetens säkerhetsskyddsanalys. Befattningsanalysen ska 

uppdateras när en anställning eller ett deltagande i säkerhetskänslig verksamhet 

tillkommer vid enheten eller väsentligen ändras. 

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta närmare bestämmelser om 

hur en sådan befattningsanalys ska genomföras.  
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2 § Varje organisationsenhet ska med grund i befattningsanalysen lämna förslag 

till militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret på vilka anställ-

ningar och annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet vid den egna enheten 

som 

1. ska placeras i säkerhetsklass,  

2. ska bemannas av personer som ska vara föremål för säkerhetsprövning 

utan registerkontroll, eller 

3. endast ska vara föremål för registerkontroll enligt 3 kap. 15 § säkerhets-

skyddslagen (2018:585). 

 

Placering i säkerhetsklass 

 

3 § Av 5 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) framgår att För-

svarsmakten beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställ-

ning eller annat deltagande i den egna verksamheten. 

 Sådana beslut fattas av Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den sä-

kerhetsskyddchefen bestämmer.  

 

4 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef bemyndigas att hos regeringen, i en-

lighet med 5 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), begära att en 

anställning eller annat deltagande ska placeras i säkerhetsklass 1. 

 

5 § Av 6 kap. 4 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

framgår att myndigheten ska förteckna vilka anställningar och annat deltagande i 

den säkerhetskänsliga verksamheten som har placerats i säkerhetsklass, eller 

som endast ska föregås av registerkontroll enligt 3 kap. 15 § säkerhetsskyddsla-

gen (2018:585). 

 En sådan förteckning ska föras av Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef. 
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Säkerhetsprövning 

 

6 § Av 3 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att den som genom 

en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet 

ska säkerhetsprövas. Av 3 § samma kapitel framgår att sådan prövning ska göras 

innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas samt att den 

ska innefatta en grundutredning samt i förekommande fall registerkontroll. Vi-

dare framgår att säkerhetsprövningen ska följas upp. 

 

7 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer, ska leda och samordna Försvarsmaktens säkerhetsprövningar enligt 

säkerhetskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 

 

8 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef ansvarar för att säkerhetsprövning 

genomförs inför 

1. anställning i befattningsnivå OF 5, respektive befattningsnivå CF 5 för ci-

vila tjänstemän, eller högre,  

2. befordran till befattningsnivå OF 5 eller högre, 

3. byte av befattning inom befattningsnivå OF 5, respektive befattningsnivå 

CF 5 för civila tjänstemän, eller högre, 

4. konstituering till befattningsnivå OF 5, eller högre, och 

5. anställning som försvarsattaché. 

Ansvaret omfattar inte de anställningar som nämns i 24 § förordningen 

(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta att säkerhetsskyddschefen 

ansvarar för säkerhetsprövning i fler fall än de som framgår i 1–5.  

 

9 § I säkerhetsprövningar enligt 8 § ska det ingå en psykologisk personbedöm-

ning i de fall som Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhets-

skyddschefen bestämmer, beslutar. 
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10 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen 

bestämmer, ansvarar för att säkerhetsprövningen enligt 8 § följs upp under den 

tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. 

 

11 § I övriga fall än de som regleras i 8 § ansvarar chef för organisationsenhet 

för att grundutredning genomförs vid egen organisationsenhet, samt att säker-

hetsprövningen följs upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga 

verksamheten pågår. 

 I ansvaret ingår att  

1. besluta vilka som får genomföra grundutredning och uppföljning, 

2. besluta vilka personer som i övrigt är behöriga att ta del av uppgifter som 

förekommer i ärenden om säkerhetsprövning, och  

3. se till att personal som arbetar med säkerhetsprövning har relevant utbild-

ning och är lämpliga för uppgiften i enlighet med 6 kap. 2 § Försvarsmaktens 

föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 

Om det under uppföljning av deltagandet i den säkerhetskänsliga verksam-

heten framkommer brister i pålitlighet, lojalitet eller omständigheter som i övrigt 

kan innebära sårbarheter i säkerhetshänseende ska uppgifterna rapporteras enligt 

rutinerna i 8 kap. 5 §. 

 

12 § Om det under eller efter genomförd grundutredning enligt 11 § står klart att 

den som prövningen gäller inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetspröv-

ning ska chef för organisationsenhet, eller den chefen för organisationsenheten 

bestämmer, avsluta säkerhetsprövningen och rapportera bedömningen enligt 

rutinerna i 8 kap. 5 §. 

 Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer, avslutar de säkerhetsprövningar som regleras i 8 §. 

 

13 § I enskilda fall får Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säker-

hetsskyddschefen bestämmer, ta över ansvaret för genomförande av grundutred-

ning och uppföljning enligt 11 §. 
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Beslut i ärenden om säkerhetsprövning 

 

14 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen 

bestämmer, beslutar om den som säkerhetsprövningen gäller uppfyller kraven 

för en godkänd säkerhetsprövning. Ett sådant beslut får förenas med villkor en-

ligt säkerhetsskyddschefens närmare bestämmande. 

 

15 § Ett beslut om godkänd säkerhetsprövning ska omprövas om den prövning-

en gäller, inte längre uppfyller kraven för godkännandet. Ett sådant beslut får 

förenas med villkor enligt säkerhetsskyddschefens närmare bestämmande. 

  

Registerkontroll 

 

16 § Om säkerhetsprövningen inte avslutats enligt 12 § första stycket ska chef 

för en organisationsenhet, eller den chefen för organisationsenheten bestämmer, 

i förekommande fall göra en framställan om registerkontroll hos den militära 

underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret. 

 

17 § När en anställning eller något annat deltagande som föranlett en placering i 

säkerhetsklass upphör, ska chef för organisationsenhet, eller den chefen för or-

ganisationsenheten bestämmer, skyndsamt underrätta militära underrättelse- och 

säkerhetstjänsten i Högkvartetet. 

 Detsamma gäller, såvitt avser registerkontrollerade personer som innehar en 

befattning i säkerhetsklass 1 eller 2, om  

1. den registerkontrollerade personen ingått äktenskap eller inlett ett sambo-

förhållande efter den senaste registerkontrollen, eller 

2. den registerkontrollerade personens äktenskap upplösts eller om sambo-

förhållandet har upphört. 

 

18 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen 

bestämmer, bemyndigas att 



FIB 2020:4 Sida 14 

 

1. ansöka om registerkontroll hos Säkerhetspolisen enligt 5 kap. 15 § säker-

hetsskyddsförordningen (2018:685),  

2. hos regeringen eller Säkerhetspolisen begära att registerkontroll ska göras 

utan placering i säkerhetsklass enligt 5 kap. 13 § säkerhetsskyddsförordningen, 

3. hos Säkerhetspolisen ansöka om en förnyad registerkontroll enligt 6 kap. 

14 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2), och 

4. hos Säkerhetspolisen anmäla att registerkontroll ska avslutas samt anmäla 

ändring av den registerkontrollerades förhållanden enligt 6 kap. 15 § Säkerhets-

polisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2). 

 

Avslutande samtal  

 

19 § I 6 kap. 8 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

regleras när det ska genomföras avslutande samtal.  

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer, ansvarar för att sådana samtal genomförs för de säkerhetsprövningar 

som regleras i 8 §. 

Chef för organisationsenhet ansvarar för att sådana samtal genomförs i övriga 

fall. 

 

Utbildning 

 

20 § I 6 kap. 2 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

regleras att myndigheten ska se till att den som genomför säkerhetsprövning har 

relevant utbildning.  

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta närmare bestämmelser om 

utbildning i säkerhetsprövning. 

 

6 kap. Utbildning och övning 

 

1 § I 7 kap. 2 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd 

finns bestämmelser om utbildning och övning i säkerhetsskydd. 
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 Chef för organisationsenhet ansvarar för att 

1. personal vid den egna enheten utbildas och övas i säkerhetsskydd, 

2. föra förteckning över de som har genomgått utbildning i säkerhetsskydd, 

och  

3. dokumentera genomförda övningar. 

 

2 § Den som innehar en befattning som säkerhetschef ska genomgå en centralt 

anordnad utbildning för säkerhetschefer och nå godkänt resultat, eller ha förvär-

vat motsvarande kunskap på annat sätt. 

 

7 kap. Säkerhetsskyddad upphandling 

 

1 § I 8 kap. 3 § andra stycket Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om 

säkerhetsskydd finns bestämmelser att en myndighet ska säkerställa att säker-

hetsskyddet upprätthålls om en upphandling rör säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller säkerhetskänslig verk-

samhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. 

Den i Försvarsmakten som avser att genomföra en sådan upphandling ska se 

till att säkerhetsskyddet regleras i ett säkerhetsskyddsavtal. 

 

2 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer, ska anmäla säkerhetsskyddsavtal till Säkerhetspolisen enligt vad som 

föreskrivs i 2 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 

 

8 kap. Säkerhetsrapportering 

 

Säkerhetshotande händelser och verksamhet  

 

1 § Var och en som får kännedom om säkerhetshotande händelser eller verk-

samhet eller misstänker sådan händelse eller verksamhet ska snarast rapportera 

förhållandet till organisationsenhetens säkerhetsorganisation eller närmaste chef. 

Detsamma gäller om fel eller brister i säkerhetsskyddet upptäcks.  
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Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta att en säkerhetsrapport som 

rör organisationsenhetens säkerhetsorganisation ska rapporteras på annat sätt. 

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta närmare bestämmelser om 

säkerhetsrapportering. 

 

2 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den säkerhetsskyddschefen be-

stämmer, ska anmäla säkerhetshotande händelser och verksamhet enligt vad som 

föreskrivs i 2 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 

 

Exponering av skyddsvärden 

 

3 § Varje organisationsenhet ska ha rutiner för att identifiera och rapportera sä-

kerhetskänslig verksamhet eller annan verksamhet av betydelse för Försvars-

makten där myndighetens skyddsvärden kan komma att exponeras. 

 

4 § En organisationsenhet ska rapportera förekomst av säkerhetskänslig verk-

samhet eller annan verksamhet av betydelse för Försvarsmakten där myndighet-

ens skyddsvärden kan komma att exponeras.  

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef får besluta närmare bestämmelser om 

sådan rapportering. 

 

Personalsäkerhet 

 

5 § Varje organisationsenhet ska rapportera brister i pålitlighet, lojalitet och om-

ständigheter som kan innebära sårbarheter i säkerhetshänseende inför och under 

tiden för en persons anställning eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. 

 Rapportering ska göras till Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef eller den 

säkerhetsskyddschefen bestämmer. 

 Om brister eller omständigheter har rapporterats om en person ska varje or-

ganisationsenhet på begäran av Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, eller den 

säkerhetsskyddschefen bestämmer, lämna ytterligare information om den person 

som rapporteringen rör. 
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9 kap. Undantag 

 

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

ning.  

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, beslutar i ärenden 

om undantag. 

____________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021. 

2. Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 

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

3. Godkännanden som har lämnats med stöd av 2 kap. 4 § Försvarsmaktens 

interna bestämmelser (FIB 2015:2) om säkerhetsskydd och skydd av viss mate-

riel gäller som längst till den 31 december 2022. 

4. Ett säkerhetsskyddsbeslut i personärende, enligt 4 kap. 9 § Försvarsmak-

tens interna bestämmelser (FIB 2015:2) om säkerhetsskydd och skydd av viss 

materiel, ska gälla som ett beslut i ärende om säkerhetsprövning enligt 5 kap. 14 

eller 15 §§. 

5. Rutiner för att identifiera och rapportera verksamhet enligt 8 kap. 3 § ska 

vara införda senast den 30 april 2021. 

 

 

 

Micael Bydén 

Carin Bratt 


