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En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) 

Ju2021/02070 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmodats att yttra sig över inne-

hållet i rubricerat betänkande. 

Nämnden har granskat förslagen främst med utgångspunkt från sin uppgift att 

ur ett rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss 

brottsbekämpande verksamhet, och att – inom ramen för Registerkontrolldele-

gationens verksamhet – pröva frågor om utlämnande av uppgifter i ärenden om 

registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Nämnden vill med dessa utgångspunkter framföra följande synpunkter. 

I betänkandet lämnas förslag om att personal i auktoriserade bevakningsföretag 

inte längre ska registerkontrolleras av Säkerhetspolisen om de inte ska delta i 

säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen. Med hänsyn till det 

integritetsintrång som registerkontroller innebär är det viktigt att sådana kon-

troller bara görs när det finns ett tydligt behov av det. Nämnden ser därför posi-

tivt på förslaget.  

I betänkandet föreslås även att en ny typ av kontroll ska införas för personal i 

auktoriserade bevakningsföretag och för personer som ansöker om att bli för-

ordnade som ordningsvakt. Kontrollen ska utföras av Polismyndigheten i myn-

dighetens egna underrättelsesystem. Förslaget innefattar dock inte något skydd 

för enskildas rättssäkerhet motsvarande det som finns vid Säkerhetspolisens re-

gisterkontroller. Säkerhetspolisen får bara lämna ut uppgifter till arbetsgivare 

om det godkänns av Registerkontrolldelegationen. Den enskilde ska då som hu-

vudregel få tillfälle att yttra sig innan uppgifter lämnas ut (3 kap. 19–20 §§ sä-

kerhetsskyddslagen och 5 kap. 20 § säkerhetsskyddsförordningen [2018:658]). 

Konsekvenserna av den föreslagna kontrollen för enskildas rättssäkerhet och in-

tegritet behöver mot den bakgrunden analyseras mer grundligt än vad som har 
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gjorts i betänkandet. Det bör också övervägas om alla personer som ska vara 

verksamma i auktoriserade bevakningsföretag behöver bli föremål för den nya 

kontrollen oavsett vilka arbetsuppgifter de ska utföra. 

_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden efter 

samråd med Registerkontrolldelegationen. I beslutet har Gunnel Lindberg 

(ordförande), Barbro Thorblad, Anti Avsan, Charlotta Bjälkebring Carlsson, 

Matheus Enholm, Elisabeth Falkhaven och Björn von Sydow deltagit. 

Föredragande har varit Fabian Holgersson. 
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