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skydd för nätverks- och informationssystem 
 

Beslut 
Huddinge kommun avstår att svara på remissen från försvarsdepartementet, ”SOU 
2021:63 Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och 
informationssystem”. 

Beskrivning av ärendet 
Europeiska unionen (EU) har antagit ett antal strategier, policys och förordningar 
för att stärka cybersäkerheten i unionen och medlemsstaterna. Det huvudsakliga 
syftet med förordningen är att uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet, 
cyberresiliens och förtroende inom unionen och säkerställa en väl fungerande inre 
marknad. 
Utredningen föreslår att göra ändringar i säkerhetsskyddslagen för att 
användningen av ett informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet ska bli 
säkrare, och därmed stärka skyddet för Sveriges säkerhet. 
Säkerhetsskyddsförordningens bestämmelser om förberedande åtgärder inför 
driftsättning av informationssystem ska överföras till säkerhetsskyddslagen.  

Befintligt krav på verksamhetsutövare att göra en särskild säkerhetsskydds-
bedömning utvidgas till att även omfatta planerade väsentliga förändringar av 
informationssystem som kan ha betydelse för säkerhetskänslig verksamhet.  

Verksamhetsutövare ska pröva lämpligheten av en planerad driftsättning eller 
väsentlig förändring av informationssystem som har betydelse för 
säkerhetskänslig verksamhet. Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen 
att det planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt ska det 
inte inledas. Lämplighetsprövningen ska, liksom den särskilda 
säkerhetsskyddsbedömningen, dokumenteras. I fall verksamhetsutövarens 
lämplighetsprövning leder till bedömningen att det planerade förfarandet inte är 
olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt ska verksamhetsutövaren – om övriga 
rekvisit för samråd är uppfyllda – samråda med samrådsmyndigheten 
(Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten).  
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Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska, i egenskap av samrådsmyndigheter 
enligt säkerhetsskyddslagen, få inleda samråd och inom ramen för ett samråd 
besluta åtgärdsföreläggande mot verksamhetsutövaren att vidta en 
säkerhetsskyddsåtgärd i berört informationssystem.  

Samrådsmyndigheterna ska även få möjlighet att förbjuda en ur 
säkerhetsskyddssynpunkt olämplig driftsättning eller förändring  
 
Utredningen bedömer att skyddet för Sveriges säkerhet stärks genom förslagen.  
 
Huddinge kommun avstår från att svara. 

 
Camilla Broo 
kommundirektör 
 
Beslutet är fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning A.7.21. 
 

Beslutet ska skickas till 
Försvarsdepartementet fo.remissvar@regeringskansliet.se 
Kommunstyrelsen 
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