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Remissvar på promemorian EU:s nya gräns- och
kustbevakningsförordning, kompletterande reglering
(Ds 2021:10)
Säkerhetspolisen har fått ovanstående promemoria på remiss. Säkerhetspolisen har ingen erinran mot förslagen i promemorian. Säkerhetspolisen
lämnar därtill följande synpunkter.
Avsnitt 7.2.7 s. s. 123–124
Det bör förtydligas att säkerhetsprövning med stöd av den multilaterala
säkerhetsskyddsöverenskommelsen endast gäller säkerhetskänslig
verksamhet och områden som ingår i Frontex. Det finns annars en risk för
att verksamhetsutövare som både bedriver sådan verksamhet som omfattas
av det internationella åtagandet om säkerhetsskydd och sådan säkerhetskänslig verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet missar
skillnaden. Exempelvis kan en ledningscentral som används för Frontexinsatser även vara av betydelse för Sveriges militära försvar och därmed
säkerhetskänslig ur båda perspektiven. Det kan då vara nödvändigt med
t.ex. fysiska avgränsningar eller att täcka över utrustning om utländsk
personal ska besöka eller arbeta i lokalen.
Ett förslag är att i sista stycket i avsnittet ”Skyddsobjekt och
tillträdesbegränsning” lägga till:
”Detsamma gäller för övrig säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs inom
området. Att utländsk personal innehar säkerhetsintyg medför inte att de är
behöriga att delta i verksamhet eller ta del av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter som inte ingår i den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns
arbete. Detta måste hanteras av respektive verksamhetsutövare, exempelvis
genom fysisk sektionering av lokaler”.
Avsnitt 7.2.8 s. 126
I sista stycket har den lägsta klassen ”begränsat hemligt” fallit bort.
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Vidare har det förekommit missförstånd om att alla länder har fyra nivåer
på säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och att avtalen är harmoniserade
men så är inte fallet. Det kan förtydligas att det finns flera olika avtal med
olika nivåer genom att avsluta den sista meningen med ”…mellanfolkliga
organisationer utifrån vad som står i respektive avtal”.
Detta yttrande har beslutats av biträdande enhetschefen för rättsenheten
Ewa Bokwall. Verksjuristen Ulrika Moberg har varit föredragande.

