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Informations- och cybersäkerhet i Sverige – strategi och
åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)
Centrala studiestödsnämnden (CSN) välkomnar förslagen i betänkandet.
CSN anser att det är av stor vikt att samtliga förslag genomförs. För att
förslagen ska få effekt, måste informationssäkerheten bli en del av det dagliga
arbetet i de delar av myndigheternas verksamhet som hanterar skyddsvärd
information. Därför är det särskilt viktigt att krav och riktlinjer är tillräckligt
tydliga för att kunna omsättas i praktiska åtgärder, och att det kan avsättas
tillräckligt med stöd och resurser för att genomföra förslagen i verksamheten.
I det följande behandlas endast de avsnitt där myndigheten haft synpunkter
på de överväganden och förslag som utredningen presenterar.

9.2 Ansvar, styrning, samordning och tillsyn
En nationell styrmodell för systematiskt informationssäkerhetsarbete
(s. 213)
Det är av stor vikt att de myndigheter och andra aktörer som har centrala
roller i de senaste årens satsningar på nationell informationshantering
involveras i arbetet med att utarbeta den nationella styrmodellen. Dessa
aktörer utgör ofta myndighetsgemensamma informationsnav och skapar
genom sina roller förutsättningar och begränsningar för informationssäkerheten i samhället. Ett exempel är E-legitimationsnämnden som ansvarar för
Svensk E-legitimation.
Myndighetsrådets uppgifter (s. 219)
Enligt CSN:s uppfattning är ett stöd till myndigheterna bestående av allmänna
rekommendationer troligen inte tillräckligt för att de förslag som lämnas i betänkandet ska få önskat genomslag. Myndigheter bör ha tillgång till ett
praktiskt inriktat stöd då de ska utarbeta riktlinjer och genomföra riskbedömningar, kravställningar och upphandlingar av informationssäkerhets- och
it-lösningar. Stödet bör vara utformat som ett kvalificerat expertstöd där
myndigheterna kan ställa frågor, diskutera olika lösningar och inhämta
kunskaper. Därtill behövs någon form av formaliserat samverkansforum där
myndigheterna kan utbyta erfarenheter och exempel.
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Den nya upphandlingsmyndighetens ansvar på informationssäkerhetsområdet
behöver tydliggöras i den nya förordningen.

9.3 Staten som tydlig kravställare
Koncentration av leverantörer (s. 239)
För att få en samlad bild av vilka it-driftsleverantörer som används, och för
att kunna förebygga negativa konsekvenser av allvarliga avbrott hos en enskild
leverantör, kan det övervägas att låta rapporteringskravet omfatta även större
it-driftsavtal som inte upphandlas genom kammarkollegiets ramavtal.
9.4 Säkrare kommunikation i staten
Utvecklade kommunikationssystem för säkrare kommunikation i
staten (s. 248)
Det bör övervägas om inte kravet på att ansluta sig till Swedish Government
Service Intranet (SGSI) bör omfatta en större krets av myndigeter än de som
nämns i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap (KBF).
9.5 Incidentrapportering
Gruppen av rapporteringsskyldiga bör om möjligt utökas till att omfatta alla
verksamheter, även privata, som kan anses samhällskritiska. Hit hör bland
annat banker, företag inom el- och vattenförsörjning samt större it-driftsleverantörer.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör ha ett ansvar för
att återrapportera till berörda myndigheter och till allmänheten hur inrapporterade incidenter har hanterats.

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av verksjuristen Sandra Åström Bodin. I arbetet med
remissvaret har även följande personer deltagit: Conny Davidsson,
upphandlingschef, Hans Söderlund, it-leverantörsstyrningsansvarig, PerAnders Borgström, informationssäkerhetsansvarig, Hans Stark och Elin
Mattsson Tano, utredare vid ledningsstaben och Ulf Gustavsson, gruppchef
inom IT-avdelningen.
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