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Fastställda av kommunfullmäktige 1989-06-19, § 113.

Riktlinjer för säkerhetsskydd i Huddinge kommun
§1
Dessa riktlinjer ska tillämpas på kommunala nämnder och kontor som
befattar sig med uppgifter eller förhållanden som rör totalförsvaret.
Kommunala bolag m fl bör rekommenderas tillämpa de riktlinjer för
säkerhetsskyddet som fastställts för den kommunala förvaltningen.
§2
I kommunen skall finnas en säkerhetsansvarig tjänsteman med övergripande
ansvar för säkerhets- och sekretessfrågor rörande kommunens
totalförsvarsverksamhet. Kommunstyrelsen fastställer vilken tjänsteman som
är säkerhetsansvarig.
§3
Varje nämnd skall svara för att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd
inom dess verksamhetsområde.
Säkerhetsskyddet omfattar:
• Skydd mot att obehöriga får kännedom om uppgifter som är av betydelse
för vårt totalförsvar eller rikets säkerhet i övrigt och som enligt
sekretesslagen (SFS 1988:100) omfattas av sekretess (sekretesskydd).
• Skydd mot att obehöriga får tillträde till anläggningar, områden och andra
platser där de kan få kännedom om uppgifter som avses i föregående
paragraf eller där verksamhet som har betydelse för vårt totalförsvar eller
rikets säkerhet i övrigt bedrivs (tillträdesskydd).
• Endast personer som bedöms vara lämpliga för tjänst eller uppdrag som
medför insyn i förhållanden som berör säkerhet och sekretess engageras
för dessa (infiltrationsskydd).
• Information till berörda arbets- och uppdragstagare om säkerhetsskyddet i
nämnden.
• Kontroll av säkerhetsskyddet vid nämnden och information om detta
skydd.
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§4
Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt enligt
tryckfrihetsförordningen att taga del av allmänna handlingar.
§5
Nämnd som ska fatta beslut om utlämnande av allmän handling eller uppgift
som kan omfattas av 2 kap 2 § sekretesslagen ska samråda med
säkerhetsansvarig tjänsteman innan beslut fattas.
Har beslutanderätten delegerats gäller samma samrådsskyldighet.
§6
Innan en nämnd inrättar ett register som ska föras med hjälp av automatisk
databehandling och som kan förutses komma att innehålla sådana uppgifter
att utlämnandet av dem var för sig eller sammanställda kan skada vårt
totalförsvar eller rikets säkerhet i övrigt, skall nämnden samråda med
säkerhetsansvarig tjänsteman.
§7
En nämnd som ger ut en skrift för allmän spridning skall se till att den inte
innehåller uppgifter vilkas offentliggörande kan skada vårt totalförsvar eller
rikets säkerhet i övrigt. Är nämnden i ett sådant fall tveksam om viss uppgift
bör offentliggöras skall nämnden inhämta yttrande från säkerhetsansvarig
tjänsteman.
§8
Om en nämnd lämnar ut uppgifter som rör vårt totalförsvar eller rikets
säkerhet i övrigt till en organisation, företag eller annan enskild skall
nämnden överväga att förbinda utlämnandet med förbehåll enligt 14 kap 9
eller 10 §§ sekretesslagen. Föreligger kontraktsförhållande skall utlämnandet
förbindas med civilrättsliga villkor till skydd för uppgifterna.
Innan sådana uppgifter som avses i första stycket lämnas till någon enskild
skall nämnden samråda med säkerhetsansvarig tjänsteman.
§9
Vid anställning av personal som handlägger sekretessbelagd information
rörande totalförsvaret, eller får annan insyn i förhållanden som inte är
offentliga av säkerhetsskäl, bör bedömas om sökanden är pålitlig från
säkerhetssynpunkt.
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Personbedömning bör grunda sig på personlig kännedom om den som
bedömningen avser, på uppgifter som framgår av betyg, intyg och liknande
handlingar samt på referenser.
§ 10
Nämnderna skall vid behov meddela särskilda föreskrifter om
säkerhetsskyddet inom sitt verksamhetsområde. Före utfärdandet av sådana
föreskrifter ska nämnden samråda med säkerhetsansvarig tjänsteman.
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