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Justitiedepartementet 
Justitie- och migrationsministern 

 Till riksdagen  

Svar på fråga 2020/21:1669 av Maria Malmer Stenergard (M) 
Säkerhetsklassning av tjänster på Migrationsverket och fråga 
2020/21:1679 av Hans Eklind (KD) Säkerhetsklassade tjänster 

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder 
för att utöka säkerhetsklassningen av tjänster inom Migrationsverket. Hans 
Eklind har frågat mig om jag anser att tjänster på Migrationsverkets 
prövningsenhet ska säkerhetsklassificeras och vilka åtgärder jag i så fall 
vidtar. Jag har valt att besvara frågorna i ett gemensamt svar. 

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges 
säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Den 1 april 
2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Lagen innebär en 
modernisering och en ambitionshöjning på säkerhetsskyddsområdet. 

Alla myndigheter ansvarar för att bedriva ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete och att identifiera risker, hot och sårbarheter i den 
egna verksamheten. Likaså är det myndighetens ansvar att bedöma om den 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vilket behov av säkerhetsskydd 
detta i så fall medför. Sådana bedömningar ska genomföras i en 
säkerhetsskyddsanalys vilken kan innebära att anställningar ska placeras i 
säkerhetsklass. Om en anställning ska placeras i en säkerhetsklass och vilken 
säkerhetsklass som anställningen i så fall ska placeras i beror på i vilken 
utsträckning personen i fråga får del av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och vilken skada för Sveriges säkerhet som personen kan orsaka 
genom sin anställning. 

  



Det är regeringen som beslutar om en anställning eller annat deltagande ska 
placeras i säkerhetsklass 1 förutom när det gäller riksdagens 
förvaltningsområde. När det gäller säkerhetsklass 2 och 3 får kommuner, 
regioner och vissa myndigheter, däribland Migrationsverket, besluta om 
sådan placering. En anställning i staten, en kommun eller en region som är 
placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk 
medborgare. 

Enligt den information som inhämtats arbetar Migrationsverkets 
säkerhetsfunktion löpande med att utveckla och förbättra säkerheten på 
myndigheten. Myndigheten utför i dagsläget också en översyn över alla 
Migrationsverkets roller för att avgöra vilka anställningar som ska placeras i 
säkerhetsklass. Det kan i sammanhanget också nämnas att det inom 
Regeringskansliet pågår arbete med att ta fram lagförslag som bl.a. syftar till 
att stärka tillsynen på området.  

Stockholm den 17 februari 2021 

Morgan Johansson
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