
 
 
 

   FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER   
 

        
 

      
        

 

   

 FIB 2010:5 
 Utkom från 

 trycket 2010-12-03 

  
 

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 

2007:2) om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel; 

 

beslutade den 26 november 2010. 

 

 Försvarsmakten föreskriver att 6 kap. 2 § samt 9 kap. 1-3 och 5 §§ Försvars-

maktens interna bestämmelser (FIB 2007:2) om säkerhetsskydd och skydd av 

viss materiel1 ska ha följande lydelse. 

 

6 kap. 

 
2 § Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret ska genomföra 

säkerhetsskyddskontroller vid de myndigheter som Försvarsmakten ska kon-

trollera enligt 39 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt, vad avser För-

svarsmakten, vid 

 1. Högkvarteret, 

 2. staben vid Försvarsmaktens logistik, 

 3. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, 

 4. enheter som är insatta i en internationell militär insats, och 

 5. enheter med särskilda uppgifter som Högkvarteret beslutar i särskild ord-

ning. 

 Föreligger särskild anledning ska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 

i Högkvarteret även genomföra kontroll vid övriga organisationsenheter inom 

Försvarsmakten. 

 

                                                 
1 Föreskriften omtryckt 2010:1 



FIB 2010:5 Sida 2 

 
 
9 kap.  
 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller när Försvarsmakten 

 1. deltar i en internationell militär insats och förberedelse för sådan verksam-

het, 

 2. deltar i internationell fredsfrämjande verksamhet eller annat internationellt 

samarbete samt i utbildning eller förberedelser för sådan verksamhet eller samar-

bete, och 

 3. utomlands deltar i förevisningar av materiel eller verksamhet. 

 

2 § Allmänna handlingar som har placerats i informationssäkerhetsklassen 

HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre och som används i en internationell mili-

tär insats ska, om möjligt, inventeras vid avlösning (rotation) och i övrigt när det 

finns särskild anledning. 

 Allmänna hemliga handlingar som har placerats i informationssäkerhetsklas-

sen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre och som används i övrig verksamhet 

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

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

 

3 § Chefen för en kontingent i en internationell militär insats ska se till att säker-

hetsskyddet kontrolleras under varje tjänstgöringsperiod. Resultatet av kontrollen 

ska dokumenteras.  

 

5 § Chef för en kontingent i en internationell militär insats får, i fråga om verk-

samhet utanför Sverige, fatta beslut som avviker från Försvarsmaktens föreskrif-

ter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd samt denna författning, om det är ound-

gängligen nödvändigt för verksamheten. I fråga om verksamhet som avses i  
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1 § 2 och 3 i detta kapitel och som genomförs utanför Sverige gäller detsamma 

chef för organisationsenhet eller, om beslut i sådan ordning inte kan fattas, av 

chef för kontingent. 

 Beslut som avses i första stycket ska dokumenteras och, om möjligt, föregås 

av samråd med militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret. Har  

sådant samråd inte skett ska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Hög-

kvarteret snarast underrättas om beslutet.  

 

____________ 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011. 

 2. Har ett beslut enligt 9 kap. 5 § i dess äldre lydelse fattats före ikraftträdan-

det av denna författning ska beslutet gälla som ett beslut enligt paragrafens nya 

lydelse. 

 

 

 

 

Sverker Göranson 

 Stefan Ryding-Berg 


