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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-06-26

Dnr  2018/980  _- ,2,

.  Utseende av säkerhetsskyddschef med ställföreträdare

INLEDNING .

Kommunerna är skyldiga att ha en säkerhetsskyddschef med ställföreträdare enligt

Säkerhetsskyddslagen (1996:62 7) och den nya Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

som träder  i  kraft 1april 2018, om det inte är uppenbart obehövligt.

Beredning

Bilaga KS  2018/138/1, missiv

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet.

Yrkanden .

Anders Wigelsbo (C) yrka

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät krisberedskapssamordnare Rickert Olzon utses till ny säkerhetsskyddschef samt,

att personalchef Stefan Jacobsen utses som ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag krisberedskapssamordnare Rickert Olzon utses till ny säkerhetsskyddschef samt,

att personalchef Stefan Jacobsen utses som ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Säkerhetsskyddschef med ställföreträdande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

Krisberedskapssamordnaren Rickert Olzon utses till ny säkerhetsskyddschef, med

personalchefen Stefan Jacobsen som stf säkerhetsskyddschef.

ÄRENDET

Kommunen är skyldig att ha ett säkerhetsskydd enligt Säkerhetsskyddslagen

(1996:627) och fr o m  2019-04-01  Säkerhetsskyddslag (2018:585).  Där innefattas bl

a att kommuner är skyldiga att ha en säkerhetsskyddschef med ställföreträdare, om

det inte är uppenbart obehövligt.

Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets-

och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet, och

3. skydd mot terroristbrott enligt  2 §  lagen om straff för terroristbrott (terrorism),

även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

Säkerhetsskyddet skall förebygga

1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen

röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),

2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som

avses i  1  eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs

(tillträdesbegränsning), och

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet

som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning). Säkerhetsskyddet

skall även i övrigt förebygga terrorism.

Sala kommun har sedan länge arbetat i enlighet med detta, men vi önskar nu göra en

förändring, bl a till följd av intensifierat arbete med att återuppbygga totalförsvaret.

Vi föreslår att krisberedskapssamordnaren Rickert Olzon utses till ny säkerhets-

skyddschef, med personalchef Stefan ]acobsen som stf säkerhetsskyddschef.

Sala den 14 juni  2018

Jenny Nolhage

Kommunchef
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