
  

 
 

Box 265, 201 22 Malmö • Besöksadress: Kalendegatan 1 • Telefon: 040-35 30 00 • Fax: 040-611 43 10 • malmo.tingsratt@dom.se • www.malmotingsratt.domstol.se 
 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00  

R2
B

 

MALMÖ TINGSRÄTT 
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        2015-09-07 
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Justitiedepartementet 

Enheten för samordning 

av samhällets krisbered-

skap (SSK) 

   103 33 Stockholm

Remissyttrande över Betänkande NISU 2014 Informations- och cybersä-
kerhet i Sverige (SOU 2015:23)  
______________________________________________________________ 

Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande och får 

med anledning av detta anföra följande.  

Tingsrätten anser att utredningen är genomarbetad och delar de bedömningar 

och förslag som presenterats. Utifrån sitt verksamhetsområde tillstyrker tings-

rätten utredningens förslag, men i sammanhanget kan följande framhållas.  

Utredningens förslag om en förnyad utredning angående tvångsmedel i den 

digitala miljön (avsnitt 9.6.3) är ytterst knapphändiga och därmed också svåra 

att tillgodogöra sig. Utredningen nämner endast att en utredning bör göras 

utan att djupare gå in på frågorna för att öka förståelsen för utredningsförsla-

get i sin helhet.  

Tingsrätten instämmer i utredningens bedömning och förslag om att en tydli-

gare reglering bör införas i offentlighets- och sekretesslagen rörande uppgifter 

som utbyts mellan myndigheter (avsnitt 9.6.2). Frågan har berörts i andra lag-

stiftningsärenden. För att möjliggöra effektiv samverkan mellan myndigheter 

är det angeläget med en sådan reglering. Den närmare sekretessregleringen 

vid informationsutbyte mellan myndigheter är en komplicerad fråga. Även 

här hade utredningen kunnat gå djupare in på frågorna för att uppnå en ökad 

förståelse och diskussion avseende utredningens förslag på åtgärder i sin hel-

het.  



  

 

Det system för obligatorisk incidentrapportering som utredningen föreslår 

torde likna det system för incidentrapportering som tingsrätterna och övriga 

domstolar använder sig av i nuläget. De incidentrapporter som skickas till 

Domstolverket utgör allmänna handlingar och rapporterna begärs regelbundet 

ut i sin helhet. Detta är något som de myndigheter som genom förslaget kan få 

en ökad incidentrapportering får förhålla sig till. Även tingsrätterna kan i viss 

mån på grund av förslaget få en ökad incidentrapportering, något som dock i 

första hand belastar Domstolsverket som central myndighet.    

_________________ 

I handläggningen av detta ärende har rådmannen Li Österman och tingsnota-

rierna Martin Lager och Hampus Ekelund, de båda sistnämnda referenter. 
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Martin Lager   Hampus Ekelund 
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