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Byte av tillsynsmyndighet

Den 19 december 2019 fick jag ett brev…

Där stod att i de fall verksamhetsutövare står under 

kommunalt rättsligt bestämmandeinflytande, så ska 

kommunen ta beslut om inplacering i 

säkerhetsklass samt hantera framställan om 

registerkontroll

Kommunerna har ju direktlinje till SÄPO när det 

gäller säkerhetsskydd, så inget konstigt

Men kommunerna jobbar inte dagligen och 

stundligen med säkerhetsskydd, det är ofta en 

sällanuppgift



Jag skickade brevet vidare till vår 

majoritetsägarkommun

… och frågade om de hade fått någon info om detta? 

Jag fick till svar att ”det där var ett hårt paket att få så 
här dagarna före jul”

De hade inte fått någon information och budgeten för 
2020 var ju sedan länge redan satt

Kommunen var ändå vid gott mod

För de hade då inte någon aning om hur mycket vi 
jobbar med säkerhetsskyddsavtal, inplaceringsbeslut 
och framställan om registerkontroll

Jag väntade med att berätta det tills efter jul …



I januari träffades vi på kommunen …

… och gick då igenom hur vi på Kraftringen brukade jobba ihop med 

Svenska kraftnät:

Lite om blanketter, som jag gjorde om så att de stämde överens med 

kommunens logga och grafiska profil

Rutiner: från vem, till vem, hur och när

Rekommenderade brev

Vi funderade även på hur vi rent praktiskt skulle gå tillväga

Skulle kommunen diarieföra varje framställan

Skulle vi eller de skicka de underskrivna lapparna vidare till SÄPO



Vi lärde dem allt vi kunde

Men tyvärr lärde vi dem inte ett dugg om det vi inte visste något om

Dvs det SvK hade gjort i samarbete med SÄPO

T ex skicka in kopia på ”Underlag för säkerhetsskyddsavtal” tillsammans 
med varje framställan

Så det gjorde inte kommunen

Varpå de fick tillbaka alla framställan om registerkontroll tillsammans 
med en blankett där SÄPO kryssat i rutan:

 Blanketten ”Underlag för säkerhetsskyddad upphandling” saknas

Kommunen skickade hela högen tillbaka till mig, som kunde konstatera 
att den blanketten inte fanns på SÄPOs hemsida

Däremot fanns ”Underlag för säkerhetsskyddsavtal”, och den HADE jag 
skickat in. Tidigare

Det svarade jag

Och skickade tillbaka alltihop till SÄPO



Inget svar

Jag fick aldrig något svar på mitt brev

Däremot fick jag så småningom tillbaka hela högen igen. Med samma 

ruta ikryssad

Då försökte jag ringa SÄPO. Kom inte fram

Istället försökte jag maila

Då fick jag svar att jag skulle vända mig till min tillsynsmyndighet om jag 

hade frågor

Dvs kommunen. De som skickade allt till mig för att de inte visste vad 

som skulle göras



Det slutade med att …

Kommunen bokade in ett telefonmöte med SÄPO 

Och mig på ett mailmöte, samtidigt

Så jag kunde ställa frågor via mail, som kommunen ställde muntligen 

och sen mailade de svaren till mig

Vi kom på så sätt fram till att blanketten Underlag för säkerhetsskyddad 

upphandling”  inte fanns

Och att ”Underlag för säkerhetsskyddsavtal” ska skickas in tillsammans 

med VARJE framställan om registerkontroll

Vi låg vid det laget 3 månader efter i tid med registerkontrollerna



Iom det var rutinerna på plats
Men under sommaren fick vi …

1. Skriva om samtliga befintliga framställan om registerkontroll fast med 

ny tillsynsmyndighet (kommunen) 

2. Sedan kom kommunens säkerhetschef till oss och skrev under alla 

3. Därefter skickade vi iväg till SÄPO

I takt med att vi fick återredovisning så avregistrerade vi alla 

registerkontrollerna på Svenska kraftnät



Summering …

• Det här var ingens ”fel”

• Det var bara olyckligt att man upptäckte misstaget i december månad

• När budgeten var satt i kommunerna och möjligheten till resursförstärkning
för att möta den nya uppgiften var obefintlig

• Och att tiden för överlämning var knapp

• Skulle jag önska något, skulle jag önska att SÄPO tar fram lite filmer eller 
webinar för olika målgrupper:

• Info för dig som är tillsynsmyndighet
• Info för dig som är har en tillsynsmyndighet
• Info för dig som är kommun, region eller statlig myndighet

• Med info om blanketter, samband mellan dessa, hur de ska fyllas i, vem som 
ska skriva under, hur och av vem frågor ska ställas etc

• Allt går lättare och snabbare om man vet hur man ska göra 



Tack för att ni lyssnade! 


