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Delegation till stadsbyggnadsdirektör att fatta 
beslut enligt säkerhetsskyddslagen 

(2018:585)  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Delegera till stadsbyggnadsdirektör att fatta beslut enligt säkerhetsskyddslagen 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Ärendet 
Den 1 april trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Säkerhetsskydd handlar om att 

organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska arbeta förebyggande för att 

skydda sig mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, till exempel spioneri och sabotage. I 

den nya lagen tydliggörs kraven på och skyldigheterna för dessa organisationer, 

exempelvis kring hur man ska skydda uppgifter som rör Sveriges säkerhet och 

samhällsviktiga informationssystem.  

Organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet måste kartlägga och bedöma 

sina skyddsvärden, inventera och klassificera sina informationstillgångar och IT-system 

efter informationssäkerhetens grundprinciper konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.  

En sådan kartläggning ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas 

av säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet1. Om 

informationstillgångar eller IT-system faller inom säkerhetsskyddslagen måste 

organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur 

säkerhetsskyddet ska se ut.  

I nuvarande delegationsordning saknas beslut enligt säkerhetsskyddslagen, som till 

exempel säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan och förvaltningen föreslår 

därför att beslutanderätt i dessa ärenden delegeras till stadsbyggnadsdirektör. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 
1 NIS-direktivet är en lagstiftning beslutat på EU-nivå som är svensk lag sedan 1 augusti 2018. 

NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och 

informationssäkerhet. Den svenska lagen heter lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Ingen samverkan i ärendet har skett. 
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