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Försvarsmaktens interna bestämmelser om ändring av Försvarsmaktens
interna bestämmelser (FIB 2020:1) med arbetsordning för Försvarsmakten;

beslutade den 15 maj 2020.

Försvarsmakten föreskriver i fråga om Försvarsmaktens interna bestämmelser
(FIB 2020:1) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM Arbo)
dels att 11 kap. 5 a § ska upphävas,
dels att 3 kap. 5 §, 8 kap. 34, 35, 39 och 40 §§, 9 kap. 9 §, 10 kap. 4 §, 11
kap. 5–7, 12 och 13 §§, och 12 kap. 6 §, ha följande lydelse,
dels att det ska införas 23 nya paragrafer, 3 kap. 11–13 §§, 8 kap. 40 a §,
9 kap. 3 a, 6 a, 6 b och 9 a §§,10 kap. 7 a och 7 b §§, 11 kap. 6 a, 10 a, 16–25 §§,
12 kap. 6 a § och 14 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§, och två nya mellanrubriker, närmast före 11 kap. 17 § och 11 kap. 19 § av följande lydelse.

3 kap.

5 § Chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen, chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, chefen för specialförbanden, chefen för
internrevisionen, chefen för säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa
och miljö och flygsäkerhetsinspektören lyder under chefen för Högkvarteret
avseende personaltjänst, säkerhetstjänst, lokalförsörjning samt övrig administration inom Högkvarteret.

11 § Av 2 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) följer att Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef är direkt underställd överbefälhavaren.
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12 § Försvarsmaktens signalskyddschef lyder under Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef avseende signalskyddstjänsten.

13 § När en säkerhetschef, signalskyddschef eller en it-säkerhetschef utses för
viss verksamhet ska säkerhetsorganisation och lydnadsförhållanden regleras särskilt.

8 kap.

34 § FM CIO ska leda Försvarsmaktens strategiska informationshantering och
it-verksamhet, inklusive tillämpningen av Försvarsmaktens bestämmelser om itsäkerhet. FM CIO ska även leda utveckling, drift och förvaltning av Försvarsmaktens it-system.
FM CIO ska avväga verksamhetsnytta, ekonomi, säkerhet, därtill kopplad
riskhantering och incidenthantering avseende it-system och information i itsystem i Försvarsmakten.
FM CIO ska stödja ekonomidirektören i planering och uppföljning av investeringsplaner för samhällsinvesteringar.

35 § FM CIO leder beredningen av Försvarsmaktens ärenden om undantag från
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd avseende itsäkerhet och Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2017:8) om itsäkerhet.

39 § FM CIO beslutar
1. Försvarsmaktens informationsvärdering,
2. Försvarsmaktens it-planering, efter samråd med produktionschefen avseende producerbarhet,
3. handböcker för it-verksamhet (inklusive tillämpningen av bestämmelser
om it-säkerhet) och informationshantering (inklusive tillämpningen av För-
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svarsmaktens bestämmelser om informationssäkerhet) efter samråd med Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, och med beaktande av 9 kap. 7 § 1,
4. metoder och direktiv för it-verksamhet (inklusive it-säkerhet) och informat-ionshantering (inklusive informationssäkerhet), och
5. reglementen, manualer och handböcker för verksamheten inom itförsvarsförbandet (ITF) med beaktande av 9 kap. 7 § 1.
Bemyndigandet i 3, 4 och 5 får inte delegeras.

40 § FM CIO bemyndigas att, inom ramen för uppgifterna i 34 och 37 §§, och
andra stycket denna paragraf samt uppdrag från överbefälhavaren samt direktiv
från chefen för ledningsstaben, ingå överenskommelser och avtal med myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och enskilda.
FM CIO bemyndigas att vid anskaffning av varor och tjänster för den egna
verksamheten tillämpa 11 a § första stycket 3 förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten efter samråd med chefsjuristen. Bemyndigandet
får inte delegeras.
FM CIO ska samråda med chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten innan förfarandet inleds om en upphandling enligt andra stycket kommer att innebära krav på säkerhetsskyddsavtal, och att en leverantör kan få till
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på det sätt som regleras i 2
kap. 6 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

40 a § FM CIO ska i enlighet med vad som regleras i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) kontrollera att en leverantör av varor, tjänster eller byggentreprenader, upphandlad med stöd av 40 §, följer ett ingånget säkerhetsskyddsavtal. Resultatet av kontrollen ska redovisas årligen för Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef.
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9 kap.

3 a § Vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet ska produktionchefen anmäla överlåtelsen enligt vad som föreskrivs i 8 kap. 9 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

6 a § Produktionschefen ska i enlighet med vad som regleras i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) kontrollera att en leverantör av varor, tjänster eller
byggentreprenader, upphandlad med stöd av 9 §, följer ett ingånget säkerhetsskyddsavtal. Resultatet av kontrollen ska redovisas årligen för Försvarsmaktens
säkerhetsskyddschef.

6 b § Produktionschefen ska stödja chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten vid dennes tillsyn av säkerhetsskyddet vid myndigheter, enskilda
verksamhetsutövare och leverantörer enligt 7 kap. 1 och 2 §§ säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

9 § Produktionschefen bemyndigas att i samband med uppgifter enligt
9 kap. 2 och 3 §§
1. tillämpa 11 a § i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten,
2. ingå överenskommelser och avtal med myndigheter, kommuner, regioner,
organisationer och enskilda,
3. besluta om uttagning av egendom enligt 12, 17 och 25 §§ avseende fartyg,
fordon och hundar i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för
totalförsvarets behov, och
4. tillämpa förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater.
Tillämpning av 11 a § första stycket 3 i förordningen med instruktion för Försvarsmakten ska föregås av samråd med chefsjuristen.
Produktionschefen ska även samråda med chefsjuristen om det vid en upphandling blir aktuellt att tillämpa bestämmelserna i 1 kap. 7–10 §§ i lag
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(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 1 kap. 5 §, 3
kap. 4–9, 11, 17, 19–24 eller 26–28 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling, med följden att nämnda lagar inte ska gälla vid genomförandet av upphandlingen.

9 a § Produktionschefen ska samråda med chefen för militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten innan förfarandet inleds, om en upphandling enligt 9 § kommer att innebära krav på säkerhetsskyddsavtal, och att en leverantör kan få till
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på det sätt som regleras i 2
kap. 6 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

10 kap.

4 § Insatschefen ska leda territoriell verksamhet och regional säkerhetstjänst
inom ramen för produktionschefens verksamhetsuppdrag till chef för militärregion. Den regionala säkerhetstjänsten omfattar signalskyddstjänst, säkerhetsskyddstjänst och säkerhetsunderrättelsetjänst.
Uppgiften innebär att, i samverkan med andra myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och enskilda, samordna militära och civila resurser för militär verksamhet enligt FMO och verksamhetsuppdrag, eller direktiv från chefen
för ledningsstaben, och direktiv från Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef.
I uppgiften ingår att i samband med operationer leda och samordna säkerhetstjänsten, innefattande signalskyddstjänst, säkerhetsskyddstjänst och säkerhetsunderrättelsetjänst.

7 a § Insatschefen ska stödja Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef i dennes
kontroll av säkerhetsskyddet enligt 2 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658).

7 b § Insatschefen ska stödja chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten vid dennes tillsyn av säkerhetsskyddet vid myndigheter, enskilda verk-
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samhetsutövare och leverantörer enligt 7 kap. 1 och 2 §§ säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

11 kap.

5 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten leder beredningen av
ärenden om undantag enligt 3 kap. 6 § säkerhetskyddsförordningen (2018:658).
Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten leder beredningen av
ärenden om undantag från
1. Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd, förutom i
fråga om ärenden som bereds enligt 8 kap. 35 §, och
2. Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:9) om signalskyddstjänsten, och
3. övriga föreskrifter rörande säkerhetsskydd.

6 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska leda och samordna totalförsvarets signalskyddstjänst, inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information samt förhandla internationella signalskyddsöverenskommelser. I uppgiften ingår att
stödja produktionschefen vid utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av säkra kryptografiska funktioner.

6 a § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är Försvarsmaktens signalskyddschef.
Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten utser ersättare för
Försvarsmaktens signalskyddschef och vid behov biträdande till Försvarsmaktens signalskyddschef.

7 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska utarbeta och
föreslå föreskrifter och allmänna råd inom ramen för uppgifterna i 1 och 6 §§.
Avseende försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelsetjänst ingår även att utarbeta och föreslå interna bestämmelser.
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10 a § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska årligen ta
fram Försvarsmaktens dimensionerande hotbeskrivning som myndigheter ska
beakta i sin säkerhetsskyddsplanering enligt 2 kap. 3 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

12 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten beslutar
1. militära underrättelse- och säkerhetstjänstens verksamhetsuppdrag och direktiv,
2. närmare inriktning av övriga försvarsunderrättelsemyndigheter,
3. reglementen, manualer och handböcker för den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten, med beaktande av 9 kap. 7 § 1,
4. årlig översikt över försvarsunderrättelseverksamheten i enlighet med 8 §
förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet,
5. rutiner för behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst enligt Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2014:1) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,
6. årlig översikt över den militära säkerhetstjänsten i enlighet med 6 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, samt
7. den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens budgetunderlag och årsredovisning, och
8. i ärenden om undantag enligt 3 kap. 6 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Bemyndigandena i 2, 3, 4, 6, 7 och 8 får inte delegeras.

13 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bemyndigas att:
1. överlämna sekretessbelagda uppgifter inom underrättelse- och säkerhetstjänsten till utländska myndigheter och till mellanfolkliga organisationer i enlighet med 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. samarbeta med andra myndigheter samt andra länder och internationella
organisationer i enlighet med 3 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,
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3. vid anskaffning av varor och tjänster för den egna verksamheten tillämpa
11 a § första stycket 3 i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten efter samråd med chefsjuristen,
4. samverka med Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen,
5. lämna information till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten i enlighet med 6 § förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet,
6. samverka med andra stater och mellanfolkliga organisationer i inledningen
av ett eventuellt samarbete inom chefens för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ansvarsområde,
7. hos regeringen, efter samråd med chefen för ledningsstaben och chefsjuristen, hemställa om bemyndigande för Försvarsmakten att förhandla, ingå,
ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat eller mellanfolklig
organisation inom chefens för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ansvarsområde,
8. inom ramen för av regeringen meddelat tillstånd rörande verksamhet enligt
2 förhandla, ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med annan stat eller
mellanfolklig organisation,
9. godkänna kryptografiska funktioner för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt 3 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), och
säkra kryptografiska funktioner enligt 16 § förordningen om totalförsvar och
höjd beredskap (2015:1053),
10.

med stöd av 3 kap. 1 § lagen (2007:258) om behandling av personupp-

gifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst ingå skriftligt avtal eller överenskommelse med ett personuppgiftsbiträde,
och
11.

med stöd av 30 § personuppgiftslagen (1998:204) ingå skriftligt avtal

eller överenskommelse med ett personuppgiftsbiträde inom ramen för militära
underrättelse- och säkerhetstjänstens verksamhet
Bemyndigandena i 3 får inte delegeras.
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16 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska i enlighet med
vad som regleras i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) kontrollera att en
leverantör av varor, tjänster eller byggentreprenader, upphandlad med stöd av
13 § 3, följer ett ingånget säkerhetsskyddsavtal. Resultatet av kontrollen ska
redovisas årligen för Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef.

Tillsyn av säkerhetsskyddet

17 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bemyndigas att
utöva tillsyn över säkerhetsskyddet vid myndigheter och leverantörer enligt 7
kap. 1 och 2 §§ säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). I uppgiften ingår att:
1. bereda anmälningar från andra myndigheter om säkerhetshotande händelser och verksamhet enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658),
2. bereda anmälningar från andra myndigheter om fel och brister i säkerhetsskyddet enligt vad som föreskrivs i 10 kap. 2 § Försvarsmaktens föreskrifter
(FFS 2019:2) om säkerhetsskydd,
3. vid utövande av tillsyn enligt 7 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen underrätta ansvarig tillsynsmyndighet,
4. på förfrågan informera Regeringskansliet i frågor som rör Försvarsmaktens tillsyn, och
5. besluta Försvarsmaktens årliga plan för tillsyn av säkerhetsskyddet enligt
7 kap. 1 och 2 §§ säkerhetsskyddsförordningen.

18 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bemyndigas att
1. på begäran lämna råd om säkerhetsskydd till regeringen, riksdagen och
dess myndigheter och till Justitiekanslern enligt 7 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658),
2. anmäla brister i säkerhetsskyddet till regeringen enligt 7 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen, och
3. lämna Försvarsmaktens samråd enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen vid andra myndigheters driftsättande av informationssystem.
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Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef

19 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är Försvarsmaktens
säkerhetsskyddschef och ska som sådan enligt 2 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) kontrollera att Försvarsmaktens verksamhet bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen.
I uppgiften ingår även att kontrollera Försvarsmaktens informationssäkerhet
och it-säkerhet som inte omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten utser ersättare för
Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef och vid behov biträdande säkerhetsskyddschef.

20 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet vid myndigheten. I uppgiften ingår att:
1.

utarbeta Försvarsmaktens säkerhetsskyddsplanering enligt vad som före-

skrivs i 2 kap. 1–4 §§ Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd,
2.

stödja Försvarsmaktens ledningsgrupp (FML) i strategiska frågor rö-

rande säkerhetsskydd,
3.

utarbeta Försvarsmaktens plan för kontroll av säkerhetsskyddet enligt

9 kap. 3 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd,
4.

årligen redovisa resultatet från kontroller av säkerhetsskyddet för överbe-

fälhavaren och generaldirektören,
5.

varje halvår redovisa resultatet från kontroller av säkerhetsskyddet för

chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen samt chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten,
6.

leda och samordna Försvarsmaktens säkerhetsprövningar enligt säkerhet-

skyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, och
7.

besluta direktiv inom Högkvarteret avseende åtgärder rörande säkerhets-

skydd inom ramen för gällande verksamhetsplan för Försvarsmakten (FMVP),
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FMO och Försvarsmaktens säkerhetsskyddsplan, efter samråd med produktionschefen avseende producerbarhet.

21 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef ska stödja produktionschefen vid
anskaffning av it-säkerhetsprodukter.

22 § Säkerhetsskyddschefen ska i enlighet med 4 kap. 6 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd granska att skyddsåtgärderna i och
kring ett informationssystem uppfyller de säkerhetskrav som har identifierats i
den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen för systemet, och att åtgärderna som
beskrivs i 4 kap. 15–27 §§ samma författning har implementerats och ger avsedd
förmåga.

23 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef ska utarbeta och föreslå interna bestämmelser för säkerhetsskydd. I uppgiften ingår att utarbeta och föreslå interna
bestämmelser inom informationssäkerhet inklusive it-säkerhet, samt inom signalskyddstjänsten.
Utöver detta ska Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef utarbeta och föreslå
interna bestämmelser inom informationssäkerhet som inte omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef leder beredningen av ärenden om undantag från Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) om signalskyddstjänsten och övriga interna bestämmelser inom säkerhetsskydd.

24 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef beslutar
1. reglementen, manualer och handböcker för säkerhetsskydd, med beaktande av 9 kap. 7 § 1,
2. reglementen, manualer och handböcker för signalskyddstjänsten, med beaktande av 9 kap. 7 § 1,
3. reglementen, manualer och handböcker för informationssäkerhet inklusive
it-säkerhet, samt it-säkerhet som inte omfattas av säkerhetsskyddslagen, efter
samråd med FM CIO och med beaktande av 9 kap. 7 § 1,
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4. de rutiner som myndigheten ska ha enligt Försvarsmaktens föreskrifter
(FFS 2019:2) om säkerhetsskydd med beaktande av 8 kap. 39 §,
5. de krav på skyddsåtgärder i och kring informationssystem som krävs för
användning av system i Försvarsmakten,
6. Försvarsmaktens årliga plan för kontroll av säkerhetsskyddet, och
7. vilka anställningar och annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet
som ska placeras i säkerhetsklass 2 och 3.

25 § Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef bemyndigas att
1. företräda Försvarsmakten och samverka med andra verksamhetsutövare
där Försvarsmaktens skyddsvärden hanteras i en säkerhetskänslig verksamhet,
2. framställa om registerkontroll till Säkerhetspolisen enligt 5 kap. 15 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:685),
3. hos regeringen eller Säkerhetspolisen begära att registerkontroll ska göras
utan placering i säkerhetsklass enligt 5 kap. 13 § säkerhetsskyddsförordningen,
4. anmäla säkerhetsskyddsavtal till Säkerhetspolisen enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen,
5. hos regeringen, i enlighet med 5 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen,
begära att en anställning eller annat deltagande placeras i säkerhetsklass 1, och
6. anmäla säkerhetshotande händelser och verksamhet enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

12 kap.

6 § Chefen för specialförbanden bemyndigas att vid anskaffning av varor och
tjänster för den egna verksamheten tillämpa 11 a § tredje stycket i förordningen
(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten efter samråd med chefsjuristen.
Bemyndigandet får inte delegeras.
Chefen för specialförbanden ska samråda med chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten innan förfarandet inleds om en upphandling kommer
att innebära krav på säkerhetsskyddsavtal, och att en leverantör kan få till till-
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gång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på det sätt som regleras i 2 kap.
6 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

6 a § Chefen för specialförbanden ska i enlighet med vad som regleras i 2 kap. 6
§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) kontrollera att en leverantör av varor, tjänster eller byggentreprenader, upphandlad med stöd av 6 §, följer ett ingånget säkerhetsskyddsavtal. Resultatet av kontrollen ska redovisas årligen för Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef.

14 kap.

4 a § Av 1 kap. 4 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2015:2) om
säkerhetsskydd och skydd av viss materiel framgår att det vid varje organisationsenhet ska finnas en säkerhetschef.

4 b § Av 1 kap 8 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2017:8) om itsäkerhet framgår att det vid varje organisationsenhet ska finnas en itsäkerhetschef som ska leda och samordna it-säkerhetsarbetet direkt under organisationsenhetens säkerhetschef.

4 c § Av 14 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) om signalskyddstjänsten framgår att det vid varje organisationsenhet och krigsförband ska
finnas en signalskyddschef som ska leda och samordna signalskyddstjänsten.
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