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Remissvar
SOU 2018:82
IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över
”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen” och vill med anledning
härav framföra följande som också delvis berör säkerhetsskyddslagen 2018:585.
IT&Telekomföretagen instämmer i de synpunkter som framförts i Svenskt
Näringslivs remissvar och vill särskilt lyfta några av de synpunkter som är av
särskild betydelse för företag inom IT&Telekomföretagens medlemskrets.
Många företag i vår bransch präglas av att de både till sin art och leverans är
virtuella, de har få eller inga fysiska tillgångar och de är extremt snabbrörliga.
Sannolikt är det mindre antal av dessa som är direkt berörda av den nya
säkerhetsskyddslagen och kompletteringarna enligt SOU 2018:82. Däremot blir
flera av dem indirekt berörda eftersom de levererar varor och tjänster till företag
och myndigheter som berörs direkt av bestämmelserna. De företag som därmed
både direkt och indirekt berörs drabbas alla av ett omfattande regelverk med
betungande krav och kostnader. Därför ser IT&Telekomföretagen att en väsentlig
andel av våra medlemmar kommer att beröras av den nya lagstiftningen och de
negativa effekter som lagen med kompletteringar medför.
Vi ser med stor oro på den osäkerhet som den nya lagstiftningen medför på
grundläggande rättigheter såsom egendomsskyddet, näringsfriheten och rätten
till ersättning för åtgärder motiverade av samhällsintresset. Om företag
verksamma på den svenska marknaden får större osäkerhet och högre kostnader
jämfört med företag i konkurrentländer kan det innebära att företag väljer att
lägga sin verksamhet utanför Sverige. Något som så klart negativt påverkar
landets konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.
Den föreslagna ordningen med självidentifiering, alltså att företagen själva ska
avgöra om de berörs att lagstiftningen eller inte, är något vi är starkt tveksamma
till och vi ser att den kan innebära effekter som är motsatta till syftet med
säkerhetsskyddslagen. Vi anser därför att tillsynsmyndigheterna behöver få
tydliga ansvar för sina områden och att de också bör få uppdrag att informera
företagen om vilka som omfattas av lagens krav samt även bistå dem vid
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säkerhetsanalyser. Vidare bör offentliga medel ställas till förfogande för att täcka
de kostnader som enskilda företag drabbas av till följd av allmännyttans intresse.
Avslutningsvis ser vi problem med lagens utformning med binära effekter på
företagen oavsett företagets storlek. Omfattas företaget av lagen så ställs per
automatiskt krav på rutiner för hantering av hemlig information, skalskydd och
säkerhetsklassning av personal. Här behöver en rimlighetsbedömning kunna
göras med bättre möjligheter till undantag för t.ex. små företag.
Som angett ovan instämmer IT&Telekomföretagen i övrigt i de synpunkter som
framförts i Svenskt Näringslivs remissvar.
Vi har härutöver inga ytterligare synpunkter.
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