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Inledning 

Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska 

kommunen vidta åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott. En 

dokumenterad säkerhetsskyddsanalys med tillhörande handlingsplan ska finnas, vilka ska 

vara de styrdokument som reglerar säkerhetsskyddsarbetet i kommunen.  Alla verksamheter, 

förbund och bolag som kommunen har ett huvudmannaskap för innefattas i kommunens 

säkerhetsskydd och de åtgärder som tas upp i handlingsplanen. För företag som bedriver 

elförsörjningsverksamhet har dock Svenska Kraftnät gett ut särskilda föreskrifter och 

handledningar, vilka då ska följas i första hand. 

Syfte med kommunens säkerhetsskyddsarbete 

Kommunens säkerhetsskydd ska fokusera på sådant som är av vikt för Sveriges säkerhet 

genom att proaktivt arbeta med tre särskilt utpekade områden: personalsäkerhet, fysiskt 

skydd och informationssäkerhet. Syftet med kommunens säkerhetsskydd är alltså att 

säkerställa att kommunen har ett tillräckligt högt säkerhetsskydd inom dessa tre områden för 

att skydda uppgifter som vid skada/förlust/förvanskning skulle kunna generera stora 

negativa konsekvenser för hela Sveriges säkerhet.  

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd och offentlighets och sekretesslagen ger, 

utöver säkerhetsskyddslagen, ytterligare stöd för kommunens arbete med säkerhetsskydd 

(se avsnitt Källförteckning).  

Aktuell analys 

Lunds kommun har under vintern och våren 2019 låtit göra en säkerhetsskyddsanalys över 

alla verksamheter i kommunen. Analysen har tagits fram av en extern konsult genom 

dokumentanalys och intervjuer med berörda medarbetare i respektive förvaltning. Arbetet 

har resulterat i sammanlagt 22 dokument (en huvudrapport – detta dokument – plus 21 

bilagor, där sex bilagor är öppna för allmänheten och 15 bilagor är sekretessbelagda enligt 

OSL 18:13).   

Följande bilagor är öppna för allmänheten (omfattas ej av särskild sekretess): 

 Bilaga A – Interna säkerhetsföreskrifter för Lunds kommun 

 Bilaga B – Riktlinjer för SUA-upphandling 

 Bilaga C – Riktlinjer för säkerhetsklassificeringar 

 Bilaga D – Riktlinjer vid övervägande av skyddsobjekt  

 Bilaga E – Tystnads- och sekretessförbindelse enligt säkerhetsskyddslagen 

 Bilaga F – Signalskyddsinstruktion för Lunds kommun 

Följande bilagor omfattas av sekretess enligt OSL 18:13 och får enbart läsas av behöriga1: 

 Bilaga 1 – Säkerhetsskyddsanalys av Kommunkontoret 

                                                             

1 Det är kommunens säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef som har rätt att avgöra vem som får ta del 

av de sekretessbelagda bilagorna. Delgivning görs efter en sekretessprövning där den begärandes syfte att ta del av 

informationen i bilagorna vägs mot Sveriges säkerhet, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Bilagorna förvaras i 

kommunens säkerhetsarkiv hos Enheten för trygghet och säkerhet. 
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 Bilaga 2 – Säkerhetsskyddsanalys av Barn- och skolförvaltningen 

 Bilaga 3 – Säkerhetsskyddsanalys av Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Bilaga 4 – Säkerhetsskyddsanalys av Miljöförvaltningen 

 Bilaga 5 – Säkerhetsskyddsanalys av Serviceförvaltningen 

 Bilaga 6 – Säkerhetsskyddsanalys av Socialförvaltningen 

 Bilaga 7 – Säkerhetsskyddsanalys av Stadsbyggnadskontoret 

 Bilaga 8 – Säkerhetsskyddsanalys av Tekniska förvaltningen 

 Bilaga 9 – Säkerhetsskyddsanalys av Utbildningsförvaltningen 

 Bilaga 10 – Säkerhetsskyddsanalys av Vård- och omsorgsförvaltningen 

 Bilaga 11 – Säkerhetsskyddsanalys av Räddningstjänsten syd 

 Bilaga 12 – Säkerhetsskyddsanalys av Kraftringen 

 Bilaga 13 – Säkerhetsskyddsanalys av VA Syd/Sydvatten 

 Bilaga 14 – Säkerhetsskyddsanalys av Science Village Scandinavia AB 

 Bilaga 15 – Handlingsplan utifrån säkerhetsskyddsanalys 

Definitioner 

Fysiskt skydd: Skydd mot att obehöriga får tillträde till platser där säkerhetskänslig 

verksamhet bedrivs och mot skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet.  

Informationssäkerhet: Åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, 

förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 

Informationen som ska skyddas kan vara tryckt på papper, vara lagrad elektroniskt, 

överföras med post eller med elektroniska hjälpmedel, visas på film eller yttras i en 

konversation.  

Personalsäkerhet: Åtgärder för att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de 

intressen som skyddas enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Består av Säkerhetsprövning och 

Registerkontroll. 

Signalskydd: Åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av 

telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga 

signalskyddsåtgärder. 

Sveriges säkerhet: Säkerhet som berör större delar av Sveriges geografiska yta. När 

åtgärder ska skydda ”Sveriges säkerhet” enligt säkerhetsskyddslagen menar man främst att 

skydda Sverige som land mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra, liknande brott. 

Säkerhetsklass 1-3: Beteckning av befattningar där innehavaren har tillgång till 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsklass delas in i 3 nivåer. 

Säkerhetsskydd: Skydd av den information och de verksamheter som är av betydelse för 

Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. 

Säkerhetsskyddsavtal (SUA): Avtal med leverantör i samband med upphandling där 

leverantören får tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter. Upphandling sker i sådana fall som 

säkerhetsskyddad upphandling (SUA). 

Säkerhetsskyddschef: Definieras i Säkerhetsskyddsförordningen 2:2: ”[Kommunen ska 

förordna en] säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med 
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vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning”. Kommunens 

säkerhetsskyddschef är direkt underställd kommundirektören, och rapporterar till 

kommunstyrelsen.  

Säkerhetsskyddschef, biträdande: Har samma befogenheter som säkerhetsskyddschefen 

då denne inte kan vara närvarande. Har annars det mandat som säkerhetsskyddschefen ger. 

Säkerhetsskyddsklass 1-4: Indelning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 4 nivåer 

(Begränsat hemlig, Konfidentiell, Hemlig, Kvalificerat hemlig). 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: Uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet 

och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen eller som skulle 

ha omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig. 

Särskilt skyddsvärd verksamhet/Särskilt skyddsvärda uppgifter: Verksamhet/uppgifter 

inom en verksamhet där en incident skulle kunna äventyra hela Sveriges säkerhet. Hänger 

ofta ihop med begreppet samhällsviktig verksamhet, med skillnaden att ”särskilt skyddsvärd 

verksamhet” har betydelse för Sveriges säkerhet och definieras enligt säkerhetsskyddslagen. 

Vad är säkerhetsskydd? 
Det finns vissa verksamheter i Sverige som är av sådan vikt för samhällets funktionalitet att 

ett angrepp mot dem skulle orsaka allvarliga konsekvenser för hela landet. Det kan handla 

om verksamheter som berör vår energiförsörjning eller vår telekommunikations- eller 

transportsektor. Dessa verksamheter kan i sitt uppdrag dessutom behöva hantera hemliga 

uppgifter, och om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges 

säkerhet.  

För att skydda den här typen av verksamhet behövs alltså ett robust säkerhetsskydd. Med 

säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen skydd av säkerhetskänslig verksamhet 

mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt 

skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  

Skyddsvärda verksamheter kan trots kravet på nationell betydelse finnas på regional eller 

lokal nivå. Till exempel kan flera koordinerade, eller av varandra oberoende, angrepp som 

resulterar i störningar av samhällsviktiga funktioner på lokal eller regional nivå påverka hela 

Sveriges säkerhet. Sammanställningar av uppgifter från olika källor kan också resultera i 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter även om informationen härrör från öppna källor. 

Vidare kan en större mängd personuppgifter också utgöra en sådan ansamling av information 

som, sett i dess sammanhang, kan medföra att säkerhetsskyddslagens krav på 

informationssäkerhet ska tillämpas. 

Säkerhetsskyddslagen tar sikte på tre särskilt viktiga säkerhetsområden:  

Fysisk säkerhet, som ska: 

 Förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar 

eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsklassificerade uppgifter eller där 

säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. 

 Förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt 

som avses ovan. 
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Informationssäkerhet, som ska: 

 Förebygga att säkerhetsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs 

otillgängliga eller förstörs. 

 Förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller 

säkerhetskänslig verksamhet. 

Personalsäkerhet, som ska: 

 Förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en 

verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en 

verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig. 

 Säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om 

säkerhetsskydd. 

De uppgifter som ska skyddas är uppgifter som rör Sveriges säkerhet. Lagen avser dock också 

uppgifter som angår verksamhet för att försvara landet eller planlägga eller annan 

förberedelse av sådan verksamhet eller uppgift som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan 

antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för Sveriges säkerhet om 

uppgiften röjs. Det kan vara uppgifter om den egna verksamheten eller uppgifter som 

kommer från andra myndigheter eller organisationer. Säkerhetsskyddet omfattar också 

uppgifter som kan knytas till intresset att förebygga och beivra brott. 

Hur Lunds kommun praktiskt arbetar med dessa tre områden förtydligas i Bilaga A - Interna 

säkerhetsföreskrifter för Lunds kommun. 

Ansvar och organisation 

Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet i Lunds kommun ligger på kommunstyrelsen. 

Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand det ordinarie verksamhetsansvaret. 

Lunds kommuns säkerhetsskyddschef utövar, under kommunstyrelsen med 

kommundirektören som närmaste chef, kontroll över att säkerhetsskyddet finns, är 

tillräckligt och fungerar. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att det, inom kommunen, finns 

en dokumenterad säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddschefen ska vidare samordna 

skyddet och säkerställa att berörd personal ges erforderlig utbildning och information. Det 

ska också finnas en utsedd biträdande säkerhetsskyddschef, vilken ska stötta 

säkerhetsskyddschefen och vid behov ta över säkerhetsskyddschefens uppgifter.  

Säkerhetsskyddschefen samt dennes biträdande är också kommunens kontaktpersoner 

gentemot Säkerhetspolisen i dessa frågor. Säkerhetspolisen ska meddelas vilka personer som 

upprätthåller dessa befattningar. 

Säkerhetsskyddslagen gäller även för aktiebolag, föreningar, stiftelser eller i annan 

associationsrättslig form som Lunds kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över. 

Mål med Lunds kommuns säkerhetsskyddsarbete 

Säkerhetsarbetet inom Lunds kommun ska förebygga risker och skador. Säkerhetskrav, 

säkerhetsrutiner och planer ska utformas så att man vid situation då beredskapsrutin måste 

tillgripas i största möjliga mån kan bibehålla ordinarie ledningsstruktur, arbetssätt och 
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rutiner. I detta arbete innefattas även att alla verksamheter som bedriver särskilt skyddsvärd 

verksamhet inom kommunens ansvarsområde ska ha ett tillräckligt högt säkerhetsskydd för 

att kunna motstå oönskade incidenter mot denna verksamhet eller dess skyddsvärda 

information. 

Källförteckning 

 Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gällande fr.o.m. 2019-04-01 

 Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) gällande fr.o.m. 2019-04-01 

 Skyddslagen (2010:305) 

 Skyddsförordningen (2010:523) 

 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3) 

 Säkerhetsskydd – En vägledning, Säkerhetspolisen 

 Svenska Kraftnäts föreskrifter för bedrivande av elförsörjningsverksamhet (SvKFS 2013:1). 

Obs! Denna utgåva är ej anpassad till ny säkerhetsskyddslag 
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