Varmt välkommen till säkerhetsskydd till
frukost!
• Vi väntar in deltagare och börjar 8.16
• Vilket verktyg föredrar du för webinar? Teams, skype, google meets, zoom, skriv gärna
i chatten
Vad är aktuellt?
• Nytt lagrådsförslag ligger ute om förändringar i säkerhetsskyddslagen
• Säkerhetsskyddschefen föreslås få en mer central roll och direkt kopplad till ledningen
• Tillsynsmyndigheter kommer att kunna förbjuda avtal
• Begränsningar i vissa verksamheter såsom underleverantörer.
• Föreslås viten upp till 50 miljoner, men en statlig aktör kan få upp till 10 miljoner

Jana Thorén
• Säkerhetsskyddschef på CGI.
• Jana Thorén leder CGI:s Cyber Security Practice i Skandinavien, där
hon utvecklar tjänster och produkter som hjälper företag och
organisationer att bygga upp och behålla optimal säkerhet.
• Jana har arbetat inom säkerhetsområdet i närmare 20 år och haft
både interna och externa roller som till exempel ansvarig för
säkerheten på CGI i Sverige och som senior säkerhetsrådgivare för
kunder i olika branscher. Hon är CISM och CRISC-certifierad.

Säkerhetsskydd
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Konsten att skydda Sveriges
säkerhet
Säkerhetsskydd baseras på kraven i
Säkerhetsskyddslagen. Kraven är ställda för
att skydda verksamhet från skada från hot
som kan äventyra Sveriges säkerhet.
För att leva upp till kraven i lagen krävs det
att verksamheten sker med fokus på säkerhet
i alla delar.
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Lagar och regulatoriska krav
•

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

•

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

•

Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400)

•

Säkerhetsskyddsavtal

•

Säkerhetsskyddsintruktioner(SSI)/
säkerhetsskyddskrav

Tillsynsmyndigheter
•

Säkerhetspolisen

•

Försvarsmakten

•

Post och Telestyrelsen

•

Svenska Kraftnät

•

Transportstyrelsen

•

Länsstyrelserna
Internal

Gediget och robust säkerhetsskydd

INFORMATIONSSÄKERHET
•

Information ska klassificeras och
skyddas adekvat

•

Säkerhetsanalyser och planer är
grunden

•

ISO 27001

PERSONALSÄKERHET

FYSISK SÄKERHET
•

Tidig upptäckt, lager på
lager

•

Arbete med
säkerhetsskyddade
uppgifter får bara ske i
säkra ytrymmen

•

De som deltar i arbete med
säkerhetsskyddad
verksamhet ska vara
registerkontrollerade och
bedömas att vara lojala

•

Kunskap

KONTROLLER &
UPPFÖLJNING
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•

Egenkontroller

•

Tillsynsmyndigheter tex Säpo,
PTS, Svenska Kraftnät osv
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Nytt lagförslag - säkerhetsskydd
1

Anmälningsplikt för säkerhetskänsliga
verksamheter

2
SäkerhetsSkyddslagen:
nyheter

Utökade krav på säkerhetsskyddschef

3

Fler förfaranden kräver säkerhetsskyddsavtal
Krav på särskild säkerhetsskyddsbedömning och samråd

4
5

Ökad tillsyn

6

Sanktioner
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Carl Olausson
• Regional beredskapssamordnare, biträdande
säkerhetsskyddschef på Region Jönköpings län.
• Utbildad officer och har en bakgrund och mångårig erfarenhet inom
Försvarsmakten.
Nu blir det en dialog mellan Carl Olausson och Jana Thorén.

Frågor till dialogen
•

Utökat krav på SUA vid t.ex. samarbeten och samverkan kommer att påverka verksamheterna i stor
omfattning framöver. Säkerhetspolisens har en del stöd på sin hemsida. T.ex. en mall för SUA-avtalen Är det
någonting i den mallen som är positivt om verksamhetsutövare ser över och ändrar för att passa sin egna
verksamhet?

•

Säkerhetsskyddschefen får en tydligare placering i organisationen och ett icke delegeringsbart ansvar.
Kommer säkerhetsskyddet få en högre status inom organisationer i och med detta?

•

Tillsynsmyndigheterna får utökade befogenheter för att utdela viten och sanktioner även mot statliga
myndigheter, då Sveriges säkerhet är ett synnerligen tungt vägande intresse.

•

Hur kommer dessa viten och sanktioner kommer att påverka säkerhetsskyddsarbetet?

•

Säkerhetsskyddsavtal ur ett generellt perspektiv. Vilken är den största lärdomen du har dragit ur
leverantörsperspektivet gällande säkerhetsskyddsavtal?

Frågor från chatten
•

Gäller anmälningsplikten enbart privata företag eller även offentliga verksamheter?

•

Anser ni att säkerhetsskyddschefen är överordnad säkerhetschefen? t ex genom att man arbetar med högre
skyddsvärden

Tack för att du lyssnade och var delaktig
• Följ gärna med på kompetensresan med oss
SSF har ett brett utbildningsutbud inom säkerhet och hela sortimentet går att formanpassa och skräddarsy
efter era behov av kompetensutveckling.

• Det kommer att komma ett nytt webinar från SSF den 9 september
med Säkerhetspolischef Klas Friberg från Säpo.
• Vi erbjuder fortbildning inom hela säkerhetsområdet och kommer i
september att erbjuda mindre tårtbitar av kompetensutveckling
inom säkerhetsskydd.

