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Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, SOU 
2016:1, Näringsdepartementets dnr N2016/00194/ITP 
 
Säkerhetspolisen mottog inte den ursprungliga remissen. Efter beviljat 
anstånd får myndigheten härmed lämna följande synpunkter. 
 
Säkerhetspolisen ser positivt på att statens resurser på bredbandsområdet 
genomlysts och att dessa samordnas och används på ett effektivare sätt. 
Säkerhetspolisen delar utredningens förslag att statens aktörer bör få 
särskilda uppdrag att samordna sina respektive verksamheter.  
 
I takt med att sårbarheten i samhället ökar vill Säkerhetspolisen understryka 
vikten av att statens egna behov av säkra och robusta elektroniska 
kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster säkerställs i 
första hand innan kommersiella intressen tillgodoses i högre grad. Statens 
behov av säker och robust infrastruktur för elektronisk kommunikation 
sammanfaller inte alltid med kommersiella behov. Säkerhetspolisen ser 
därför ett stort behov av att regeringen samordnar utredningens förslag med 
resultatet av utredningen Fö 2014:A1 innan beslut fattas om att statens 
bredbandsinfrastruktur ska tillhandahållas kommersiella aktörer.  
 
Utredningen beskriver i sammanfattningen bland annat att förslagen inte 
har någon betydelse för brottslighet och det brottsförebyggande området. 
Det finns inget avsnitt i utredningen som behandlar frågan. 
Säkerhetspolisen ställer sig tveksam till om slutsatsen är underbyggd. Det 
kan påpekas att samförlagd bredbandsinfrastruktur i sig ökar sårbarheten i 
infrastrukturen totalt sett. Detta beskrivs dock inte i utredningen vilket 
Säkerhetspolisen ser som en brist. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Försörjningen av statens behov av it-/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav.  
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1.3 Begränsningar 
 
Säkerhetspolisen instämmer med utredningen att samhällets beroende av  
bredbandsinfrastruktur innebär att det ytterst också finns en 
säkerhetspolitisk dimension. Denna omfattar aspekter som sekretess, 
riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. I detta betänkande beaktas endast 
den delen av informationssäkerhet som handlar om tillgänglighet.  
Utöver den s.k. tillgänglighetsaspekten i begreppet informationssäkerhet 
hänvisas till andra utredningar.2 Säkerhetspolisen menar att samordning av 
olika myndigheters bredbandsinfrastruktur medför att samtliga 
säkerhetsskyddsaspekter måste beaktas och att det görs i ett sammanhang. 
 
 
1.4 Arbetssätt 

 
Elektronisk kommunikation är avgörande för att kunna upprätthålla 
skyddsvärda verksamheter och funktioner i samhället. En säker och robust 
bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för säker elektronisk 
kommunikation. Säkerhetspolisen hade gärna bidragit till utredningen med 
sin kompetens när det gäller säkerhetsskyddsaspekter på ökad säkerhet och 
robusthet i infrastrukturen. Ökat säkerhetsskydd påverkar kostnaderna 
vilket utredningen borde uppmärksammat.  
 
 
2.1.6. Robusta och säkra bredbandsnät 

 
Säkerhetspolisen instämmer i att den fysiska bredbandsinfrastruktur som 
staten äger genom de fyra statliga aktörerna3 är resurser som är möjliga att 
kontrollera och som är strategiskt viktiga. Det är viktigt att staten värnar om 
den och säkerställer sina strategiska intressen. 

 
Utredningen gör en hänvisning till betänkande av NISU 2014 Informations- 
och cybersäkerhet i Sverige4 och för fram att en väl utbyggd infrastruktur 
som ägs av staten medför stora vinster med avseende på myndigheternas 
informations- och cybersäkerhet genom att informationen kan sändas via en 
skyddad infrastruktur under myndigheternas kontroll. Utredningen 
beskriver inte i tillräcklig omfattning vad ett ökat kommersiellt 
tillhandahållande kan få för konsekvenser för informations- och 
cybersäkerheten. Säkerhetspolisen ser en risk i att dessa intressen kan bli 
motstående. 
 
 

                                                 
2
 SOU 2016:1, s. 25. 

3
 Utredningens benämning på Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall 

AB och Teracom AB.  
4
 SOU 2015:23. 
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Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. 
Kriminalkommissarien Kurt Alavaara har deltagit i beredningen. 
Verksjuristen Sven Johnard har varit föredragande.  
 
 
 
 
Per Lagerud 
Chefsjurist    
 

Sven Johnard 
   Verksjurist 


