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Statsrådsberedningen

Gräns för utkontraktering av skyddsvärd information

1. Regeringen avser att sätta en gräns för utkontraktering av skyddsvärd
information

Enligt Säkerhetspolisen innebär outsourcing/utkontraktering av
verksamheter som hanterar skyddsvärd information en ökad säkerhetsrisk.
Säkerhetspolisens erfarenhet är att myndigheter missar att ställa rätt krav på
leverantörer och att säkerhetsskyddsavtal är så allmänt hållna att de är svåra
att följa upp. Säkerhetspolisen uppger också att de får fler och fler
förfrågningar från myndigheter som avser att utkontraktera verksamheter
utomlands. Det här är allvarligt. Ett gott hushållande av våra gemensamma
medel får inte ske på bekostnad av rikets och människors säkerhet. Därför
avser regeringen att begränsa möjligheterna att utkontraktera skyddsvärd
information.
En utredning är redan tillsatt i mars 2017 i syfte att kartlägga behovet av och
föreslå förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning innan utkontraktering
får ske av säkerhetskänslig verksamhet. Regeringen aviserar i dag att
regeringen kommer att sätta skarpare gränser för vad som ska vara möjligt
att utkontraktera.
Därutöver kommer regeringen ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att
ta fram en förvaltningsmodell för samhällskritisk verksamhet som hanterar
mycket hög skyddsklassad information. Ambitionen är att skapa en säker itdrift i säkra utrymmen (insourcing).

2. Fördjupat kunskapsunderlag från Säkerhetspolisen om
myndigheternas arbete med säkerhetsskydd, med särskild belysning
av utkontraktering

Regeringen håller sig kontinuerligt informerad om hur myndigheterna och
andra aktörer sköter sitt säkerhetsskydd. Säkerhetskultur, arbete med
säkerhetsanalyser och utkontraktering är särskilt angelägna områden att
förbättra. Regeringen vill nu ytterligare fördjupa kunskapsunderlaget genom
att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa vilka generella brister som
finns i säkerhetsskyddet bland myndigheterna med mest skyddsvärd
verksamhet. Redovisningen ska särskilt belysa problematiken med
utkontraktering.

3. Granskning av Transportstyrelsens utkontraktering av it-drift

Regeringen kommer tillsätta en utredare att kartlägga det händelseförlopp
rörande förändrad it-drift hos Transportstyrelsen som lett fram till att
säkerhetsskyddad information i myndighetens register och system har
hanterats på ett sätt som strider mot svensk lag.
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Regeringens vidtagna och pågående åtgärder på området
säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Säkerhetsskydd
1. Åtgärder mot risker vid outsourcing ska föreslås

Regeringen tillsatte den 23 mars 2017 en utredning med uppdrag att
kartlägga och föreslå åtgärder som motverkar att uppgifter som gäller
Sveriges säkerhet eller säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i
samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan
verksamhet. Utredningen ska bl.a. överväga om tillståndsprövning ska
utföras innan utkontraktering får ske. Utredningen ska också föreslå ett
system med sanktioner i säkerhetsskyddslagen (saknas i dag) och se över
tillsynsstrukturen när det gäller säkerhetsskyddet. Utredare är Stefan
Strömberg. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 1 maj 2018.
2. Hårdare krav föreslås i ny säkerhetsskyddslag

Betänkandet om en ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) bereds för
närvarande i Regeringskansliet. I betänkandet föreslås en utvidgning av det
område som träffas av säkerhetsskyddslagen och en ambitionshöjning på
området. Gällande säkerhetsskyddslag träffar t.ex. bara it-system om dessa
innehåller hemliga uppgifter som gäller rikets säkerhet, men i det nya
lagförslaget uppställs krav på skydd för it-system som bedöms vara av
betydelse för rikets säkerhet, även om dessa inte innehåller hemliga
uppgifter. Lagstiftningen kommer också att i större utsträckning träffa
näringslivet. Arbetet med betänkandet pågår och en ny lagstiftning kan träda
i kraft den 1 januari 2019.
3. Uppdrag till 46 myndigheter om systematiskt arbete med säkerhetsskydd

Regeringen har i regleringsbreven för 2017 gett samtliga 46 så kallade
bevakningsansvariga myndigheter1 i uppdrag att redovisa vilka övergripande
åtgärder som har vidtagits för att bedriva ett systematiskt
säkerhetsskyddsarbete. Uppdragen ska redovisas senast den 22 februari 2018.

1

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.
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4. Säkerhetsskydd tas upp i regeringens dialog med myndigheterna

I samband med årets myndighetsdialoger har frågor om säkerhetsskydd
särskilt lyfts fram för de myndigheter som särskilt berörs. I samband med det
har informationsinsatser med Säkerhetspolisens medverkan genomförts för
berörda statssekreterare och chefstjänstemän samt med statsråden på s.k.
allmän beredning.
5. Uppdrag till flera myndigheter om säkerhetsarbete inom totalförsvaret

Under våren 2017 har flera uppdrag lagts till myndigheter att förbättra
säkerhetsarbetet och samordningen mellan myndigheter. Försvarsmakten
och MSB har fått i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande
planering för totalförsvaret. Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och
Transportstyrelsen fick den 11 maj i uppdrag att redovisa sina vidtagna och
planerade åtgärder för att vidareutveckla sin krisberedskap och det civila
försvaret.
6. Regeringsuppdrag om att skydda det mest skyddsvärda

Regeringen gav i april i år Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen i
uppdrag att identifiera och redovisa åtgärder som kan bidra till att ytterligare
utveckla arbetet för att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige
mot de allvarligaste hoten. Uppdraget redovisades gemensamt i juli i år. I
redovisningen lämnas flera konstruktiva förslag som nu ses över i
Regeringskansliet.

Informationssäkerhet i ett bredare perspektiv
7. Obligatorisk incidentrapportering införd

Regeringen beslutade i december 2015 ett krav på obligatorisk itincidentrapportering för statliga myndigheter som trädde i kraft den 1 april
2016. Det innebär att alla statliga myndigheter ska rapportera it-incidenter
som inträffar i myndighetens informationssystem eller i tjänster som
myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Incidenterna som ska
rapporteras är de som allvarligt kan påverka säkerheten i den
informationshantering som myndigheten ansvarar för.
8. Anpassning till EU-standard för it-säkerhet

Regeringen har låtit utreda hur Sverige på bästa sätt ska implementera EU:s
direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och
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informationssystem (NIS-direktivet). Förslagen innebär bl.a. att både
offentliga och enskilda leverantörer av vissa samhällsviktiga tjänster måste
rapportera allvarliga it-incidenter. Utredningens förslag presenterades i april
2017 i betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster (SOU 2017:36). Betänkandet har remitterats och remisstiden går ut i
mitten av augusti 2017.
9. Strategi för informations- och cybersäkerhet beslutad

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 skrivelsen Nationell strategi för
informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213). Strategin är ett uttryck
för regeringens övergripande prioriteringar och syftar till att utgöra en
plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete inom området.
Huvudsyftena med strategin är att bidra till att skapa långsiktiga
förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informationsoch cybersäkerhet samt att höja medvetenheten och kunskapen i hela
samhället. Regeringen vill genom strategin även stödja de insatser och det
engagemang som redan finns i samhället för att stärka informations- och
cybersäkerheten. Strategin omfattar därmed hela samhället, det vill säga
statliga myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer och
privatpersoner.
10. Myndighetsuppdrag om informationssäkerhet

Samtidigt med strategin beslutade regeringen även om flera uppdrag på
informationssäkerhetsområdet, exempelvis att MSB ska bidra till ökad
kunskap och samverkan på informationssäkerhetsområdet bl. a. genom att
verka för att de privat-offentliga samarbetsformerna stärks. Dessutom ska de
46 s.k. bevakningsansvariga myndigheterna analysera och bedöma
informationssäkerheten i den egna verksamheten.
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