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SÄKERHETSSKYDDSINSTRUKTION 

 

 

1. SYFTE 

 

Denna instruktion ska gälla i tillämpliga delar för Företag AB, org.nr., Adress, 

Stad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nedan kallat Företaget. 

 

Detta föranlett av att Företaget effektuerar en beställning där säker- 

hetsskydd krävs enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

Det åligger berörd personal inom Företaget att noggrant följa föreskrifterna i 

denna instruktion. 

 

2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 

SUA-arbete 

 

Uppdrag eller arbete som med hänsyn till rikets säkerhet ska hållas hemligt 

enligt ett säkerhetsskyddsavtal som upprättats mellan en beställande 

myndighet och en leverantör. 

 

I SUA kan ingå studie/planering, utveckling/projektering, anbudsgivning, upp-

handling, prov och försök samt produktion. Även garantiåtgärder kan omfattas 

av SUA. 

 

Ett SUA-arbete föreligger fr.o.m. att en myndighet beslutat sätta igång ett 

projekt som efter bedömning kan antas innehålla hemliga uppgifter och där i 

något avseende annan myndighet, företag eller enskild person kan komma att 

anlitas som anbudsgivare, leverantör, entreprenör eller konsult. 

 

Beställande myndighet 

 

Staten, kommunerna, landstingen eller ett verksamhetsställe med ekonomiskt 

ansvar som själv tar initiativ till och om besörjer eller påbörjar en SUA. 

Beställare är även den som efter ett uppdrag fullföljer av annan beställare 

påbörjat arbete och som enligt 8 § säkerhets- skyddslagen ska träffa avtal om 

sådant arbete. 

 

Leverantör 

 

Myndighet, företag (aktie-, handels-, kommanditbolag, ekonomisk förening 

eller enskild firma) eller tillhörande filial, region- eller lokal-kontor eller 

organisation som en beställande myndighet avser anlita för SUA såsom 

anbudsgivare eller leverantör. 

 

Med leverantör avses i registerkontrollsammanhang ägare, verks- 

eller institutionschef eller, beträffande aktiebolag styrelsen och  

Verkställande direktör. 
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Hemlig uppgift 

 

Med hemlig uppgift förstås uppgift som omfattas av sekretess enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. 

 

Hemliga uppgifter kan framgå av handlingar, visst förhållande, an- 

läggning, föremål eller muntlig uppgift. 

 

Behörig att ta del av hemliga uppgifter är endast den som 

 

• bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt, 

• har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och 

• behöver uppgifterna för sitt arbete i den verksamhet där de 

hemliga upp-gifterna förekommer. 

 

Alla andra är obehöriga att ta del av hemlig uppgift. 

 

Säkerhetsskyddsavtal 

 

Ett skriftligt avtal vid SUA som ingås mellan beställande myndighet och 

leverantör angående det säkerhetsskydd som bedöms nödvändigt för den 

enskilda upphandlingen. 

 

Ett säkerhetsskyddsavtal ska träffas/bekräftas vid varje SUA-upphandling. 

 

3. SÄKERHETSSKYDDSORGANISATION 

 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschef med ställföreträdare ska finnas vid 

Företaget. Säkerhetsskyddet inom Företaget planläggs, leds och övervakas av 

säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen. 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen ska i fråga om 

säkerhetsskyddstjänsten lyda direkt under Företagets ledning. 

 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen är kontaktman till beställande 

myndighet och ska till denna ofördröjligen anmäla om 

 

• skadegörelse skett på försändelse med hemligt innehåll, 

• hemlig handling, hemligt material eller hemligt  

• arbetsmaterial förkommit eller saknas, 

• brister i säkerhetsskyddet, som inte enkelt kan avhjälpas, som 

uppmärksammas inom Företaget eller hos underleverantör  

• obehörig söker skaffa upplysning om hemligt förhållande 

misstanke föreligger om brott såsom spioneri, sabotage eller 

liknande. 

• inbrott skett vid Företaget eller hos enskild anställd  

vilken deltar i SUA-arbete 

 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen ska dessutom 
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• snarast göra en polisanmälan om dröjsmål kan innebära att 

bevis går förlorade eller utredning av en händelse äventyras, 

• dokumentera förhållanden och åtgärder om säkerhetsskyddet,  

• föra förteckning över behöriga med ev. fördelning på aktuella 

säkerhetklasser. 

 

4. SÄKERHETSSKYDDSMÄN 

 

Vid behov utser Företaget säkerhetsskyddsmän som inom respektive 

arbetsområden övervakar efterlevnaden av gällande bestämmelser och till 

säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen anmäler överträdelser och brister. 

Utsedda säkerhetsskyddsmän ska framgå av förteckning. 

 

5. VAL AV PERSONAL OCH UNDERLEVERANTÖR 

 

Beställande myndighets skriftliga godkännande ska inhämtas avse- 

ende. 

• anställd person, innan denne informeras om eller tas i 

anspråk för SUA-arbete, 

• annan anställd vid Företaget vars uppgifter eller arbetsplats 

innebär att kännedom om hemliga uppgifter inte utan 

omfattande åtgärder kan undvikas, 

• annan person, som Företaget har för avsikt att anställa eller 

anlita för SUA-arbete och 

• underleverantör eller underentreprenör, innan sådan 

informeras om eller tas i anspråk för SUA-arbete.  

 

Beställande myndighets ställningstagande till lämplig personal för ett SUA-

arbete och deras föreslagna inplacering i säkerhetsklass grundar sig på förslag 

från entreprenören/leverantören. Föreslagna personer ska därför vara kända av 

Företaget som lämpliga och pålitliga. Finns inte sådan kännedom ska denna 

införskaffas i likhet med vad som gäller för anställning av kvalificerade 

arbetskraft i allmänhet. Föreslagen personal ska informeras om att de kommer 

att registerkontrolleras (H SÄK SUA kap 3 Registerkontroll). Skriftlig 

bekräftelse av att berörd person lämnat sitt skriftliga samtycke till 

registerkontroll ska medfölja förslaget till begäran om registerkontroll. Löfte 

om anställning (motsv.) får under inga förhållanden lämnas innan beställande 

myndighets godkännande erhållits. 
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6. FRAMSTÄLLNING AV HEMLIG HANDLING 

 

Hemlig handling får med beställande myndighets medgivande framställas 

endast i det antal exemplar som oundgängligen erfordras för arbetet. Om en 

handling upprättas i flera exemplar ska dessa numreras. Består handlingen av 

flera blad, ska sidorna numreras i löpande följd och hopfästas. På första sidan 

ska anges antalet sidor, antalet exemplar, handlingens exemplarnummer och, 

om bilagor medföljer, deras antal. Såväl kopia av eller hemligt utdrag ur 

hemlig handling ska hemligstämplas och införas i register med angivande av 

datum, antal exemplar och hur dessa fördelas. På utdrag antecknas från vilken 

handling det gjorts. 

 

Fråga om hemligbeteckning av hemlig handling eller annat hemligt föremål 

ska överenskommas med beställande myndighet. 

 

Hemligt arbetsmaterial såsom koncept, extra kopior, datamedium, 

karbonpapper, tryckmedia eller liknande som använts vid framställning av 

hemlig handling, ska förstöras, när de inte längre behövs. 

 

Karta, bild eller motsvarande som upprättats med användande av hemligt kart- 

eller bildmaterial ska behandlas som hemlig handling. Uppkommer fråga om 

spridning - publicering - ska godkännande härför via beställande myndighet 

inhämtas hos Statens lantmäteriverk. 

 

7. REGISTRERING 

 

Hemliga handlingar införs av säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen eller 

av utsedd behörig (registrator) i särskilt register. 

 

Av registret ska framgå 

 

• datum då handlingen mottagits eller avsänts, avsändare eller 

adressat samt i förekommande fall postens 

inlämningsnummer, 

• registreringsnummer i förekommande fall för såväl 

avsändare som mottagare, 

• handlingens innehåll i korthet (ärendemening), och antalet 

bilagor, 

• vem som öppnat eller emballerat försändelsen, om detta inte 

är fastställt genom Företagets organisation, 

• hos vem handlingen förvaras, 

• anteckning då kopia eller utdrag gjorts och 

• datum då handling förstörts, utbytts, saknas eller förkommit. 

 

Hemlig materiel registreras på motsvarande sätt. 
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8. KVITTERING 

 

Hemlig handling, hemlig materiel och hemligt arbetsmaterial ska kvitteras av 

mottagaren om intet annat överenskommits med beställande myndighet. 

 

Kvittering ska göras med namnteckning och namnförtydligande. Detta kan ske 

i register, liggare, på särskild kvittoblankett eller dylikt, om särskild 

kvittoblankett används ska kvittot upprättas i minst två exemplar. 

 

Då handlingen eller materialen återlämnas ska kvitteringen förses med 

anteckning härom. Originalkvitto ska återlämnas och dubblettkvitto 

(register/liggare) förses med anteckning om återlämnandet. 

 

Delgivning av en handling genom läsning eller på annat sätt ska bestyrkas på 

särskild lista med namnteckning och namnförtydligande. 

 

Hemlig handling eller del därav som innehåller bestyrkande om delgivning av 

handling ska då den inte längre behövs för uppdraget återlämnas till 

beställande myndighet. (Jämför punkterna 11 och 13). 

 

9. FÖRVARING 

 

Hemliga föremål, handlingar och material förvaras så att inte någon obehörig 

kan komma åt dem. Hemliga handlingar ska förvaras i förvaringsutrymme 

med lägst skyddsnivå motsvarande säkerhetsskåp enligt 

Standardiseringskommissionens normer (SIS), Svensk Standard 3492. Den 

som har anförtrotts och kvitterat hemliga handlingar ska ha ett eget 

förvaringsutrymme. Bankfack och förvaringsutrymmen på t.ex. hotell kan inte 

godkännas. Beställande myndighet kan efter framställan i undantagsfall bevilja 

avsteg. 

 

Hemliga handlingar bör om möjligt förvaras åtskilda från öppna handlingar. 

 

Förvaringsutrymme för hemliga handlingar och materiel ska hållas låst under 

tider, då det inte står under omedelbar uppsikt av den som har ansvaret för 

detsamma. 

 

Under kortare frånvaro från tjänsterum får hemliga handlingar ligga framme 

under förutsättning att rummet är låst och insynsskyddat så att obehörig inte 

kan ta del av handlingarna. 

 

Hemligt material ska i tillämpliga delar förvaras på samma sätt som hemlig 

handling. 

 

Hemlig handling (materiel), som medförs från Företaget, ska hållas under 

omedelbar uppsikt eller förvaras under samma skydd som vid Företaget. För 

sådant medförande ska det finnas fullgoda skäl och tillstånd av vederbörlig 

säkerhetsskyddsansvarig. 
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10. LÅSKOD/NYCKEL 

 

Vid inköp av förvaringsrum eller dörr till fast förvaringsutrymme ska nyckel 

levereras separat och direkt till Företagets 

säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschef. Innan nyckel lämnas till den som ska 

ansvara för förvaringsutrymmet, ska den förvaras av 

säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen eller av denne utsedd person. Sänds 

lås eller nyckel per post, ska försändelsen sändas som värdepost eller 

motsvarande och av en av beställande myndighet godkänd distributör. 

 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen eller av denne utsedd behörig ska 

föra  

förteckning över nycklar och koder till 

 

• förvaringsutrymmen för hemliga handlingar eller hemlig 

material, m.m, 

• rum där hemliga handlingar under kortare frånvaro får ligga 

framme, då rummet är insynsskyddat och låst med 

individuellt lås, 

• ytterdörrar till lokaler i vilka hemliga handlingar eller hemlig 

material förvaras. 

  

Av förteckningen ska framgå 

 

• vem som levererat lås och nycklar, 

• antal nycklar till varje förvaringsutrymme och lokal, 

• till vem och när nyckel utdelats eller återlämnats, 

• hur reservnyckel (kod) förvaras. 

 

Förteckning, nyckelkvittenser, reservnycklar och anteckningar om kod ska 

förvaras i för hemlig handling föreskriven ordning. 

 

Nyckel ska kvitteras och förvaras så att obehörig inte kan använda eller 

kopiera den. 

 

Vid överlämning av förvaringsutrymme ska nycklar återlämnas vilket skriftligt 

noteras i nyckelförteckning. Omställning av koder och, om möjligt lås, ska ske 

innan annan person får förvara hemlig handling eller material i samma 

förvaringsutrymme. Reservnyckel (kod) får av annan behörig än innehavaren 

till förvaringsutrymmet användas endast i vittnes närvaro. 

 

Användning av reservnyckel (kod) vid innehavarens frånvaro ska vara 

skriftligt bestyrkt av de båda närvarande. 

 

Om nyckel saknas ska anmälan omedelbart göras till 

säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen. Om det befaras att nyckel 

kopierats eller att kod kommit till obehörigs kännedom eller att nyckel eller 

kod obehörigen utnyttjats, ska låset eller koden snarast ändras. Detsamma 

gäller om ett förvaringsutrymme ska övertagas av annan person. 
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11. INVENTERING/GALLRING 

 

Hemliga handlingar, hemligt material, nycklar och anteckningar om  

koder och kuvert ska tid efter annan, om möjligt en gång om året eller med 

lämpliga intervaller inventeras av säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen. 

Vid inventeringen ska bedömas om handlingar kan återlämnas till beställande 

myndighet eller förstöras (se punkt 13). Huvudregeln ska vara att endast 

handlingar som behövs ska behållas av den enskilde. Inventering ska i övrigt 

genomföras då: 

 

• nyckel saknas, befaras ha kopierats eller om kod kommit till 

obehörigs kännedom, 

• befattningshavare lämnat sitt förvaringsutrymme öppet under 

sådan tid och under sådana förhållanden att obehörig kan ha 

tagit del av hemliga handlingar, 

• byte sker av befattningshavare, 

• anbud ej medfört upphandling, 

• slutbesiktning skett av fullgjort uppdrag. 

 

Inventeringsrapport ska avges till beställande myndighet minst en gång per år. 

 

12. FÖRLUST  

 

Om en hemlig handling eller material eller misstanke om att obehörig tagit 

eller sökt ta befattning därmed, ska anmälan omedelbart göras till 

säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen. Denne ska omgående underrätta 

företags-ledningen och den beställande myndigheten. 

 

13. FÖRSTÖRING M.M. 

 

Hemlig handling, hemligt material och hemligt arbetsmaterial får förstöras 

endast genom beställande myndighets försorg eller enligt dess direktiv. 

 

Om hemlig handling, som erhållits från beställande myndighet, blir obrukbar, 

ska den omgående bytas ut hos myndigheten. Anteckning om eventuell 

förstöring och utbyte görs i registret. ( se punkt 7). 

 

14. BEFORDRAN AV HEMLIG HANDLING  

 

Hemlig handling/uppgift får endast lämnas till den som är behörig och på 

sådant sätt att obehörig förhindras få del av den. 

 

Muntlig delgivning av hemliga uppgifter får endast ske i lokal eller på plats 

som är godkänd från säkerhetssynpunkt. 

 

Riskerna för obehörig avlyssning och insyn ska alltid beaktas. 

 

Befordran av hemlig uppgift med telekommunikation (radio, telefax, telex, 

telefon m.m.) får inte ske. Endast i fall av nöd får telefon  
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användas och då med omskrivningar, täckbenämningar. Vid minsta 

tveksamhet om andra partens identitet ska mot ringning ske. 

 

Vid färd till eller från, samt besök vid hemlig anläggning ska mobiltelefon 

eller kommunikationsradio normalt vara frånslagen (strömmen bruten) inom 

ett säkerhetsavstånd av minst 40 km. Avsteg från ovanstående kan medges av 

beställande myndighet som då också anger villkor härför. 

 

Uppgift i t.ex. annonser, telefonkataloger, publikationer och på vägvisare, som 

på något sätt berör hemligt förhållande får inte ges utan beställande myndighet 

gett sitt godkännande. 

 

15. BEFORDRAN MED BUD 

 

Som bud får endast anlitas den som ur säkerhetsskyddssynpunkt bedöms vara 

pålitlig. 

 

Hemlig handling ska vara inlagd i kraftigt omslag som förhindrar läsning vid 

genomlysning och vara väl tillslutet. I stället för sådant omslag kan portfölj, 

dokumentlåda av god hållfasthet användas och med lås som har god 

dyrksäkerhet och till vilken endast avsändaren och mottagaren har nyckel. 

 

Vid budsändning till och från postanstalt förvaras värdeförsändelser i låst 

väska. Nyckel ska finnas hos postmästaren och hos av Företaget utsedd 

ansvarig. 

 

16. BEFORDRAN MED POST 

 

Försändelse till eller från Företaget ska adresseras enligt överenskommelse 

mellan Företaget och beställande myndighet. Om försändelsen innehåller 

hemlig handling ska den behandlas som värdeförsändelse och postens EssBrev 

REK användas. 

 

Hemlig handling ska vara inlagd i väl tillslutet värdekuvert yttre omslag. För 

att försvåra obehörigt öppnande och läsning vid genomlysning ska handlingen 

vara inlagd i ett innerkuvert med svärtad insida som klistras samman med 

värdekuvertet. 

 

Omslag kring tung eller skrymmande försändelse ska tåla stor påfrestning. 

Närmare anvisningar kan erhållas hos beställande myndighet. 

 

Av försändelsens yttre, adresskort, postbox och liknande får inte framgå att 

innehållet är hemligt. 

 

Den som hämtar REK eller ESS-brev Värdeförsändelse på postanstalt ska 

kontrollera att försändelsen överensstämmer med kvittensen och att försändel-

sen är oskadad. Om den är skadad, ska budet begära att anteckningar görs om 

skadans beskaffenhet. Mottagare vid Företaget ska kontrollera att försändelsen 

är oskadad.  
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Om försändelsen är skadad, ska anmälan omedelbart göras till 

säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen, som ansvarar för att den 

beställande myndighet underrättas. 

 

Mottagare ska kontrollera att innehållet överensstämmer med uppgifter i 

huvudhandling, missiv, sändlista eller liknande. Om så inte är fallet, ska 

avsändare omedelbart underrättas. 

 

17. BEFORDRAN PÅ ANNAT SÄTT 

 

Om praktiska skäl talar för att försändning eller transport bör ske på annat sätt 

ska detta regleras enligt överenskommelse med beställande myndighet. 

 

18. RÖJANDE SIGNALER, (RÖS) 

 

All informationsbehandlande utrustning i användning avger oönskad strålning, 

"signaler", som kan röja den information som behandlas. Signalerna kan vara 

akustiska eller elektromagnetiska. Om de är tillräckligt starka, kan de gå 

utanför den använda utrustningen och lokalen där utrustningen finns och 

obehörigas avlyssning möjliggörs. Företaget ska inom ramen för 

överenskommelse med beställande myndighet hindra och försvåra dessa 

möjligheter till avlyssning. 

 

19. IT-SÄKERHET 

 

För databearbetning av hemliga uppgifter krävs särskilt godkännande av 

beställande myndighet. Informationsteknologin (IT) inom Företaget ska 

tillgodose samma säkerhetsskyddskrav, som gäller för den 

informationsbehandling i övrigt som ingår i SUA-arbetet. 

 

Instruktionen följer vad som överenskommits i säkerhetsskyddsavtalet och vad 

som framgår av gällande föreskrifter och publikationen från 

Polismyndigheten, bilaga 1 till säkerhetsskyddsavtalet. 

 

För information som inom Företaget behandlas med hjälp av IT, men som inte 

berörs av sekretess ska bestämmelser för informationsskyddet utformas i 

samråd med den beställande Polismyndighetens IT-chef. Instruktionen 

utformas så att säkerhetsskyddet främst säkerställs mot följande hot. 

 

• Informationsröjning avlyssning 

• förstörelse av information 

• förvanskning av information 

• falsk identitet 

 

20. TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESSBEVIS 

 

I fråga om hemlig information gäller tystnadsplikt i förhållande till alla  

som inte är behöriga enligt punkt 2. De som är placerade i säkerhetsklass ska, 

genom säkerhetsansvariges/säkerhetsskyddschefens försorg, upplysas om 

omfattningen och innebörden av tystnadsplikten. Skriftligt bevis härom ska 
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upprättas och förvaras av säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen eller av 

denne utsedd behörig och på sådant sätt att det inte kan åtkommas av 

obehöriga. När leverantör upphör med sin verksamhet vid t.ex. konkurs eller 

nedläggning, ska undertecknade sekretessbevis sändas till beställande 

myndighet. 

 

21. TILLTRÄDESBEGRÄNSNING 

 

Tillträdesskyddet ska hindra obehörigt tillträde till område, anläggning, inom 

eller del av Företaget, där hemlig uppgift eller annat av betydelse för rikets 

säkerhet förvaras eller verksamhet av sådan betydelse bedrivs. 

 

De väsentliga delarna av tillträdesbegränsningen utgörs av områdesskydd och 

av inre skydd. Områdesskyddet, ska med hjälp av inpasseringskontroll och 

andra bevakningsåtgärder hindra obehörig att komma in på Företagets område 

eller i dess lokaler. I områdesskyddet ingår tekniskt skydd som stängsel, larm 

och liknande. Det inre skydd ska alla anställda vid Företaget medverka i. 

Säkerhetspersonal kan bära särskilda igenkänningstecken. För identifiering av 

anställda eller endast av dem som deltar i SUA-arbetet tillhandahåller 

Företaget identitetshandling. 

 

22. INTERN UTBILDNING  

 

Säkerhetsskyddschefen ansvarar för den behörighetsgrundläggande säker-

hetsskyddsutbildningen samt att behörig personal fortlöpande erhåller 

tillräckliga kunskaper om föreskrifter och instruktioner rörande 

säkerhetsskyddet inom Företaget. 

 

23. KONTROLL  

 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen ska fortlöpande kontrollera att 

endast godkänd personal anlitas och att föreskrifterna rörande 

informationssäkerhet, infiltrationsskydd och tillträdesbegränsning iakttas samt 

att skyddsnivån är jämn och tillräckligt hög. 

 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen ska hålla beställande myndighet 

underrättad om inträffade eller befarade händelser eller åtgärder som kan 

påverka säkerhetsskyddet kring det avtalade uppdraget. 

 

Anteckningar ska föras om vad som framkommit vid kontrollen. Dessa ska 

förvaras hos säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen. 

 

Den beställande myndigheten kan kontrollera att överenskomna 

säkerhetsskyddsåtgärder följs vid Företaget. Sådan kontroll kan också  

 

utföras av Säkerhetspolisen eller av Försvarsmakten efter samråd med den 

beställande myndigheten. 

 

Säkerhetsansvarige/säkerhetsskyddschefen ska oberoende av myndighetens 

kontroller, se till att fel och brister i säkerhetsskyddet åtgärdas utan dröjsmål. 



12 

 

 

 

 

24. REDOVISNING 

 

I redovisningshandlingar, t ex fakturor, bokföringshandlingar, statistiska redo-

visningar av personal och varor som ska gå utanför den behöriga kretsen får 

inte uppgifter av hemlig karaktär ingå. 

 

I samband med SUA-arbete på hemlig plats får endast beställande myndighets 

beteckning beträffande arbete eller Företagets arbetsnummer, dock inte 

arbetsplatsen anges på faktura, reseräkning eller annan handling. 

 

25. ÖVRIGT 

 

När leverantören ämnar vidta personella förändringar beträffande säker-

hetspersonalen, ska detta omgående meddelas till beställande myndighet.  

 

Detsamma gäller när leverantören byter namn, styrelse, adress, försätts i 

konkurs eller på annat sätt förändrar förutsättningarna för det ingångna 

säkerhetsskyddsavtalet. 

 

Säkerhetsskyddsinstruktionen: 

 

Fastställd av   Godkänd av 

 

Företag AB    Polismyndigheten 

 

2017 -       2017 -     

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     

 


