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Justitiedepartementet

Samtliga bevakningsansvariga
myndigheter enligt sändlista

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och
bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten

Regeringens beslut

Samtliga bevakningsansvariga myndigheter ska var och en analysera och
bedöma informationssäkerheten i de delar av den egna verksamheten som är
nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Vid
genomförandet av uppdraget ska också krisberedskapsperspektivet samt
planeringen för det civila försvaret beaktas.
Av redovisningen av uppdraget ska framgå hur myndigheten bedömer
informationssäkerheten, vilka hot, sårbarheter och risker som har
identifierats samt vilka åtgärder som har vidtagits, respektive kommer att
vidtas, i syfte att reducera dessa.
Uppdraget ska redovisas av de bevakningsansvariga myndigheterna var och
en för sig till Regeringskansliet (respektive ansvarigt departement) samt till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 1 mars 2018. Med
hänsyn till att den information som ska redovisas kan omfattas av sekretess
ska det av redovisningen framgå om redovisningen omgärdas av sekretess.
Bakgrund

Länsstyrelserna och de myndigheter som anges i bilagan till förordning
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters
åtgärder vid höjd beredskap, de s.k. bevakningsansvariga myndigheterna, har
ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa
förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.
De ska bl.a. särskilt beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de
tekniska system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra
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sitt arbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också tagit
fram föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet. Regeringen
har även tidigare uppdragit åt de bevakningsansvariga myndigheterna att i
arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och
analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de
tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt
arbete.
Skälen för regeringens beslut

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets informations- och
cybersäkerhet. Regeringens nationella strategi på området
(Ju2017/05644/SSK) ger uttryck för regeringens övergripande prioriteringar
och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete.
Behovet av informationssäkerhet har även lyfts fram i Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps nationella risk- och förmågebedömning 2017,
myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser och inom det pågående arbetet
med det återupptagna totalförsvaret.
En av målsättningarna i regeringens nationella strategi för samhällets
informations- och cybersäkerhet är att statliga myndigheter ska ha kännedom
om hot och risker, ta ansvar för sin informationssäkerhet och bedriva ett
systematiskt informationssäkerhetsarbete. Mot bakgrund av det särskilda
ansvar som de bevakningsansvariga myndigheterna har anser regeringen att
det är angeläget att i första hand rikta ett uppdrag till dem.
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Informationssäkerhet är en central del av ett systematiskt
säkerhetsskyddsarbete, vilket de bevakningsansvariga myndigheterna sedan
tidigare fått i uppdrag att redovisa. Dessa är dock inte liktydiga och
regeringen bedömer att det finns behov av att de bevakningsansvariga
myndigheterna gör en särskild bedömning av informationssäkerheten på
nytt. Samtliga bevakningsansvariga myndigheter bör därför ges i uppdrag att
analysera och bedöma informationssäkerheten i de delar av den egna
verksamheten som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt
arbete.
På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Anette Ahrnens
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Sändlista:
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Samtliga länsstyrelser
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
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