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Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och 
åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)  

Förbundets ställningstagande 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar ett ökat fokus på området 
informationssäkerhet och vill understryka behovet av en nationell kraftsamling för att 
tydliggöra mål samt förbättra stöd och åtgärder. Det finns behov av nationell samling 
för att bättre kunna möta utmaningar med omvärldens ökade hot mot säker 
informationshantering och förebygga att risker uppstår vid användning av ny teknik. 

Målen inom området informationssäkerhet bör vara gemensamma nationellt och för 
samhällets stora aktörer. Digitaliseringen och den moderna informationshanteringen 
har en gränsöverskridande karaktär och skydd av känslig och värdefull information 
kräver en gemensam syn på värden och regelverk. SKL anser därför att det är 
olyckligt att utredningen trots ett brett direktiv har avgränsat analys och förslag mot 
enbart statliga myndigheter.  

Kommuner, landsting och regioner ansvarar för verksamhetsområden med mycket hög 
informationsanvändning av betydelse för samhället. Inom områden som social 
omsorg, hälso- och sjukvård och skola är informationen dessutom av mycket känslig 
karaktär för individen och informationssäkerhet är av stor vikt för att trygga individers 
förtroende och tillit samt för att kunna bedriva en robust verksamhet. För dessa 
verksamheter är dessutom informationsanvändningen i hög utsträckning detaljreglerad 
av lagstiftaren. Utredningens brist på analys av nuläge och behov inom kommuners 
och landstings verksamheter gör att det saknas viktiga aspekter kring Sveriges 
informations- och cybersäkerhet. Att varken SKL eller representanter för kommuner, 
landsting eller regioner har fått möjlighet att delta i utredningens arbete i någon större 
utsträckning är således beklagansvärt. 

SKL tycker att det är bra att staten har ambition att åtgärda angelägna brister inom 
statliga myndigheter men ser samtidigt stora behov av att staten inom området 
informationssäkerhet blir bättre på att koordinera, utveckla och samla sitt stöd till 
kommuner, landsting och regioner. SKL föreslår att staten bjuder in kommuner, 
landsting och regioner för att i ett nästa steg prioritera och utforma gemensamma 
nationella mål, stöd och åtgärder för arbetet med informationssäkerhet. SKL anser att 
ett sådant arbete bör inledas omgående och att den pågående utvecklingen inom 
digitalisering inte medger att man väntar.  
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