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E-legitimationsnämndens yttrande över betänkandet SOU 

2015:23 Informationssäkerhet- och cybersäkerhet i Sverige –

Strategi och åtgärder för säker information i staten  

E-legitimationsnämnden delar i allt väsentligt betänkandets förslag till strategi och 

åtgärder inom informationssäkerhetsarbetet, men anser att det är olyckligt att den är 

begränsad till den statliga sektorn. Även om betänkandet tar höjd för att senare strategier 

bör omfatta informationssäkerhetsarbetet hos kommuner och landsting så har nämnden 

svårt att förstå gjord avgränsning i betänkandet. 

E-legitimationsnämnden tillstyrker förslaget till förordning för statliga myndigheters 

informationssäkerhet med följande synpunkter. 

I förslaget till förordning framgår av 6 § att det ska finnas en person i myndighetens 

ledning som ska ha ett utpekat ansvar för informationssäkerhetsfrågorna samt att det ska 

finnas en eller flera personer som ska leda och samordna det praktiska 

informationssäkerhetsarbetet. E-legitimationsnämnden delar den uppfattningen att det är 

viktigt med tydligt ansvar inom en myndighet för dessa frågor men för små myndigheter 

kan detta bli svårt att uppnå t.ex. kan det vara svårt att i en nämndmyndighet peka ut en 

person i ledningen som tar ansvaret för informationssäkerhetsfrågorna. Det troliga borde 

vara att en person i myndighetens kansli får den uppgiften. Oavsett detta bör 

förordningen beakta de olika myndighetsformerna som finns och ta hänsyn till 

myndigheternas olika förmågor pga. faktorer som storlek och verksamhet.  

E-legitimationsnämnden anser vidare att det är viktigt att beakta olika myndigheters 

förmågor vid den närmare utformningen av hur IT-incidenter ska rapporteras till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Gällande 15 § i förslaget ställs krav på hur myndigheterna tar fram säkerhetskrav vid 

upphandling av it-system och it-produkter genom bl.a. fastställande av processer och 

uppföljning. Samma krav ställs på en myndighet som ska ansluta sig till 

myndighetsgemensamma tjänster för e-förvaltning. Nämnden håller med om att det är 

viktigt att myndigheterna gör riskanalyser och informationsklassning och på så sätt 

kommer fram till om myndigheten kan nyttja den myndighetsgemensamma tjänsten.  

Men om varje myndighet också ska ta fram sina krav på processer för hantering av 

säkerhetskrav och hur uppföljning ska ske kommer det att ställa orimliga krav på den 
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gemensamma tjänsten. Detta är något nämnden anser bör beaktas så att det inte blir 

alltför betungande eller orimligt för den myndighetsgemensamma tjänsten, vilket också 

skulle kunna motverka tjänstens syfte. 

Gällande förslaget om inrättande av ett Myndighetsråd finns det en otydlighet i 

betänkandet kring dess närmare utformning och beslutsformer något som bör förtydligas 

i förslaget till förordning. 

 

Detta yttrande har beslutats av ordföranden Stig Jönsson i närvaro av kansliansvarige Eva 

Ekenberg, föredragande. 
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