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Förordnande av biträdande säkerhetsskyddschef 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen utser ytterligare en biträdande 

säkerhetsskyddschef, säkerhetssamordnare Andreas Alsén.  

2. Säkerhetsskyddschefen tillsammans med biträdande 

säkerhetsskyddschefer får besluta om placering i 

säkerhetsklass och registerkontroll enligt 

Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955 samt att 

säkerhetsprövning av personal utförs. 

Sammanfattning 

Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 

gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av 

betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige 

förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd 

(säkerhetskänslig verksamhet).  

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet 

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

verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter. Den som bedriver säkerhetskänslig 

verksamhet, i detta fall Arboga kommun, ska utreda behovet av 

säkerhetsskydd i en dokumenterad säkerhetsskyddsanalys. 

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och 

vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till 

verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter och övriga omständigheter. Åtgärder gäller 

såväl informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt personalsäkerhet. 

Det yttersta ansvaret för säkerhetsskydd i kommunen vilar på 

kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första 

hand det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska 
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kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och 

rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt 

vidta de åtgärder som krävs enligt säkerhetsskyddslagen. 

Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande är i dessa funktioner 

enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd kommundirektör. 

Respektive nämnd och styrelse biträder säkerhetsskyddschefen med 

genomförandet av säkerhetsskyddsanalys.  

Säkerhetsskyddschefen med stöd av de biträdande säkerhetsskydds-

cheferna 

• utövar under kommunstyrelsen kontroll över att säkerhets-

skyddet finns, är tillräckligt och fungerar  

• samordnar arbetet med säkerhetsskydd i en säkerhetsskydds-

analys 

• säkerställer att berörd personal ges erforderlig utbildning.  

• är kommunens kontaktperson vid säkerhetspolisens behov av 

kontakter med kommunen  

• beslutar om placering i säkerhetsklass  

• beslutar om vilka funktioner i tjänstemannaorganisationen 

och av vilka beslutsfattande förtroendevalda som ska 

säkerhetsprövas och registerkontrolleras 

• säkerställer genomförandet av beslutad säkerhetsprövning 

• säkerställer genomförandet av beslutad registerkontroll  

Uppgifterna åläggs Säkerhetsskyddschefen med stöd av den 

biträdande säkerhetsskyddschefen med stöd av Säkerhets-

skyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 

Säkerhetsskyddschef i kommunen är kanslichef, Ylva Petersson och 

biträdande säkerhetsskyddschef är beredskapssamordnare, Lena 

Dahl- Nielsen. 

 
Anders Neuman 
Tf kommundirektör 

 
Ylva Petersson 
kanslichef 
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Beredskapssamordnaren 
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