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Anmälan

Skicka din anmälan till:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
403 40 Göteborg

Om anmälan innehåller säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter ska handlingen märkas och skickas till Länsstyrelsen
Västra Götaland med lämpligt säkerhetsskydd, exempelvis i
säkerhetspåse med rekommenderad post. Frågor om
avsikten kan ställas till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Anmälan om avsikt att teckna
säkerhetsskyddsavtal

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Anmälan avser verksamhetsutövare
Organisationsnummer

Namn på verksamhetsutövare

Uppgifter om säkerhetsskyddsavtalet
Beskriv förfarandet kortfattat

Har ni gjort en särskild säkerhetsskyddsbedömning (SSB)1
Ja

Nej

Kommer aktören/motparten att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, uppge säkerhetsskyddsklass.
Begränsat hemlig

Konfidentiellt

Hemlig

Inte aktuell

Kvalificerat hemlig

Kommer aktören/motparten att få tillgång till i övrigt säkerhetskänslig verksamhet, uppge konsekvensnivå.2
D

Postadress
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

C

Telefon
010-224 40 00 (växel)

B

A

Webb
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Inte aktuell

E-post
vastragotaland@lansstyrelsen.se

På vilken nivå avses säkerhetsskyddsavtalet att tecknas?3

1

2

3

Har ni dokumenterat er lämplighetsprövning av förfarandet?4

Ja

Nej

Använder ni er av undantag från krav på SSB, lämplighetsprövning och samråd enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Ja

Nej

Underskrift

Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i anmälan är fullständiga och riktiga.

Underskrift

Namnförtydligande

Ort

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon
010-224 40 00 (växel)

Webb
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Anvisningar om hur anmälan ska fyllas i

Denna blankett ska användas av verksamhetsutövare som avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal enligt 4 kap.
1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Syftet med anmälan är att uppmärksamma länsstyrelsen om ett
eventuellt samråd samt eventuellt behov av beslut om placering i säkerhetsklass och utgör också ett underlag
för länsstyrelsens tillsyn.

1. Särskild säkerhetsskyddsbedömning

Den som avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med en annan aktör ska först göra en särskild
säkerhetsskyddsbedömning för att utreda om det i förfarandet förekommer säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet. Verksamhetsutövaren ska i den särskilda
säkerhetsskyddsbedömningen beskriva
• vilka skyddsvärden som kan komma att påverkas av förfarandet och på vilket sätt.
• vilka säkerhetshot som föreligger mot de påverkade skyddsvärdena och den säkerhetskänsliga
verksamheten i stort.
• vilka sårbarheter som föreligger för de påverkade skyddsvärdena och den säkerhetskänsliga
verksamheten i stort samt hur sårbarheterna påverkas av förfarandet, och
• vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga som en följd av förfarandet.

2. I övrigt säkerhetskänslig verksamhet – konsekvensnivåer

I övrigt säkerhetskänslig verksamhet kan innebära att en aktör/motpart får tillgång till utrymmen och lokaler
där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs och till följd av sitt deltagande kan orsaka en icke obetydlig skada för
Sveriges säkerhet. Läs mer om de olika konsekvensnivåerna i Säkerhetspolisens vägledning om
säkerhetsskyddsanalys.

3. Nivå på säkerhetsskyddsavtal

Nivån på säkerhetsskyddsavtal styrs av hur och i vilken omfattning aktören/motparten tar del av
säkerhetskänslig verksamhet. För mer information om de olika nivåerna läs 7 kap. 2 § Säkerhetspolisens
föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1).

4. Lämplighetsprövning

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska
verksamhetsutövaren pröva om det planerade förfarandet är lämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt.

Bra att känna till

Samråd
Om aktören/motparten får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre eller får tillgång till i
övrigt säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse (konsekvensnivå B eller A) så ska ni samråda
med länsstyrelsen före dess att det planerade förfarandet inleds. Se 4 kap. 9 § säkerhetsskyddslagen
(2018:585).
Undantag
Det kan finnas ett antal undantag från krav på särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning samt
samråd. Dessa undantag beskrivs i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Det kan också finnas undantag
vad gäller åtgärder i samband med upprättande och uppföljning av ett säkerhetsskyddsavtal. Dessa hittas i
Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (2022:1)
Postadress
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon
010-224 40 00 (växel)

Webb
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post
vastragotaland@lansstyrelsen.se

