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Finansinspektionens föreskrifter  
om säkerhetsskydd; 
beslutade den xx månad 2022. 
 
Finansinspektionen föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvars-
makten, följande med stöd av 8 kap.10 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 

Tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter gäller för den som  
 
1. driver en sådan säkerhetskänslig verksamhet som avses i 1 kap. 1 § första stycket 
säkerhetsskyddslagen (2018:585), och  
2. ingår i Finansinspektionens tillsynsområde enligt 8 kap. 1 § säkerhetsskydds-
förordningen (2021:955). 
 
Föreskrifterna kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säker-
hetsskydd och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten. 
 
2 §  Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse som i 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddschef 

3 §  Bestämmelser om att en verksamhetsutövare ska anmäla till tillsynsmyndig-
heten att den driver säkerhetskänslig verksamhet och att den säkerhetskänsliga verk-
samheten har upphört finns i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).  
 
4 §  En verksamhetsutövare ska underrätta Finansinspektionen om vem som är 
säkerhetsskyddschef enligt 2 kap. 7 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).  
 
Verksamhetsutövaren ska underrätta inspektionen om den anser att det är uppenbart 
obehövligt att utse en säkerhetsskyddschef. Inspektionen ska också underrättas om 
kontaktuppgifterna till den som i stället beslutar och utför säkerhetsskyddschefens 
uppgifter enligt 1 kap. 20 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säker-
hetsskydd.   
 
5 §  En verksamhetsutövare ska göra en anmälan eller komma in med en under-
rättelse enligt 3 eller 4 § till Finansinspektionen på den blankett som finns anvisad 
på inspektionens webbplats.  

Anmälan om säkerhetsskyddsavtal  

6 §  Bestämmelser om att en verksamhetsutövare ska anmäla till tillsynsmyndig-
heten att den avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal, att avtalet har ingåtts och att det 
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har upphört att gälla finns i 6 kap. 4 och 5 §§ säkerhetsskyddsförordningen 
(2021:955). 
 
Enligt 7 kap. 1 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd 
ska en verksamhetsutövare göra en anmälan enligt 6 kap. 5 § säkerhetsskydds-
förordningen på en blankett anvisad av Säkerhetspolisen. 
 
7 §  En verksamhetsutövare ska göra en anmälan enligt 6 kap. 4 § säkerhetsskydds-
förordningen (2021:955) till Finansinspektionen, om att verksamhetsutövaren avser 
att ingå ett säkerhetsskyddsavtal, på den blankett som finns anvisad på inspektionens 
webbplats.    
 
Anmälan om samråd 
 
8 §  Bestämmelser om en verksamhetsutövares samråd med tillsynsmyndigheten i 
förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal och inför överlåtelse av säkerhets-
känslig verksamhet och viss egendom finns i 4 kap. 9 och 15 §§ säkerhetsskydds-
lagen (2018:585).  
 
Bestämmelser om vad en anmälan om samråd till tillsynsmyndigheten ska innehålla 
finns i 7 kap. 12 och 13 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säker-
hetsskydd.    
 
9 §  En verksamhetsutövare ska göra en anmälan om samråd till Finansinspektionen 
på den blankett som finns anvisad på inspektionens webbplats. 

Anmälan om signalskyddschef 

10 §  Bestämmelser om en signalskyddschef hos en verksamhetsutövare som har ett 
signalskyddssystem finns i 1 kap. 8 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om 
signalskyddstjänsten.  
 
11 §  En verksamhetsutövare ska underrätta Finansinspektionen om vem som är 
signalskyddschef eller biträdande signalskyddschef. Om verksamhetsutövaren har 
ingått en överenskommelse enligt 1 kap. 8 § andra stycket Försvarsmaktens före-
skrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten ska den bifoga en kopia av överens-
kommelsen.  
 
12 §  En verksamhetsutövare ska göra en underrättelse enligt 11 § till Finans-
inspektionen på den blankett som finns anvisad på inspektionens webbplats.    

Placering i säkerhetsklass  

13 §  Bestämmelser om att Finansinspektionen i vissa fall beslutar om placering av 
en befattning i säkerhetsklass 2 och 3 finns i 5 kap. 10 § säkerhetsskyddsförord-
ningen (2021:955). 
 
14 §  En verksamhetsutövare ska till en begäran om att Finansinspektionen ska 
besluta om placering i säkerhetsklass bifoga ett underlag för en sådan placering.  
 
Verksamhetsutövaren ska göra sin begäran på den blankett som finns anvisad på 
inspektionens webbplats.      
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Registerkontroll 
 

15 §  Bestämmelser om att Säkerhetspolisen ska utföra en registerkontroll eller en 
särskild personutredning när en anställning eller annat deltagande i säkerhetskänslig 
verksamhet har placerats i säkerhetsklass finns i 5 kap. 11, 14 och 16 §§ säkerhets-
skyddsförordningen (2021:955).  
 
Den som beslutar om placering i säkerhetsklass ska enligt 6 kap. 7 § Säkerhets-
polisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd ansöka om registerkontroll 
och särskild personutredning på en blankett som Säkerhetspolisen anvisar. 
 
16 §  En verksamhetsutövare ska göra en begäran om att Finansinspektionen ansöker 
om registerkontroll eller särskild personutredning på den blankett som avses i 15 §. 
Verksamhetsutövaren ska till en begäran bifoga en bekräftelse på att den som 
kontrollen eller utredningen avser har samtyckt till den.  

Undantag 

17 §  Finansinspektionen kan besluta om undantag från kravet att använda en viss 
blankett om det finns särskilda skäl.  
 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2022. 
 
 
 
 
 
ERIK THEDÉEN 
 
 
 Anna Körlof 
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