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REMISSVAR

Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker
information i staten (SOU 2015:23)
Svenska kraftnät har beretts tillfälle att avge yttrande i rubricerat ärende och vill här
med lämna nedanstående synpunkter.
Svenska kraftnät välkomnar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
ges mandat att bedriva tillsyn inom området informationssäkerhet och att MSB ges i
uppdrag att ta fram minimikrav på säkerhet i vanligt förekommande IT-produkter som
används av statliga myndigheter.
Svenska kraftnät ställer sig dock frågande till om det är ändamålsenligt att föreskriva
användningen av myndighetsnätverket Swedish Government Secure Intranet (SGSI).
Fler medlemmar är inte nödvändigtvis bättre för användarna och nyttan är inte själv
klar. Behovet att delta bedöms oftast vara ömsesidigt, sällan är vinningen endast för
den anslutande organisationen. Behovet av anslutning bör vara styrande för vilka som
ska delta.
Svenska kraftnät finner det positivt att det i författningsförslaget ställs formella krav
på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete samt att det i myn
digheters ledning ska finnas någon med utpekat ansvar för informationssäkerhetsfrå
gor. Begreppet "ledning" leder dock fel, eftersom det avser styrelsen i sådana myndig
heter som har styrelse i stället för insynsråd.
Vad gäller 12 § författningsförslaget anser Svenska kraftnät att det är otydligt vad som
avses. Svenska kraftnät menar att MSB:s roll bör vara att tillstyrka användning av
kryptografiska funktioner. För företag anser vi att besluten i detta avseende ska fattas
av sektorsansvarig myndighet.
Vad gäller 15 § kan Svenska kraftnät konstatera att regleringen i fjärde stycket starkt
kommer att begränsa möjligheten att använda molntjänster. Det är i sig inget problem,
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utan snarare välkommet ur ett säkerhetsperspektiv. Konsekvenserna av detta behöver
dock beskrivas.
Ett tillägg till § 16 skulle kunna vara att även ställa krav på att myndigheter ska ha en
fastställd sourcingstrategi, som sätter ramarna för vilka informationstillgångar som
kan/får hanteras utanför myndighetens kontroll t.ex. vid utkontraktering eller an
vändning av molntjänster.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Mikael Odenberg efter före
dragning av informationssäkerhetschefen Alireza Hafezi. I ärendets handläggning har
även deltagit avdelningsdirektören Bo Krantz och informationssäkerhetsspecialisten
Kristoffer Sjökvist.
Sundbyberg, dag som ovan
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