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Remissvar (Fö2021/00796) 
Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för  
nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) 

Kammarkollegiet instämmer med utredningen i vikten av att införande av nationella 
krav för nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet bör 
uppmärksammas, varför Kammarkollegiet på sikt ser införande av sådana nationella 
krav som en väg att över tid väsentligen upprätthålla och stärka skyddet för system i 
dessa typer av verksamheter. 
Kammarkollegiet instämmer vidare i att ett önskvärt sätt för att kunna realisera en 
garanti för ett bibehållet säkerhetsskydd över tid bäst sker genom skapandet av 
nationella säkerhetsordningar för IKT-produkter, - tjänster och -processer i de 
berörda verksamheterna. Detta sistnämnda speciellt viktigt i förhållande till den 
kontinuerliga och eskalerande graden av digitalisering i det svenska samhället och 
av dess institutioner, samt de osäkerheter som detta kan innebära. 
I sammanhanget ser även Kammarkollegiet det goda i att koncentrera denna 
tillståndsgivning till en bestämd myndighet, samt att denna utsedda myndighet äger 
rätten att avgöra omfattning och grad för i driftsättande av det som har certifierats. 
 
Kammarkollegiet stödjer utredningens uppfattning om att det finns ett behov av 
nationell samordning och styrning ifråga om skapande av gemensamma regelverk för 
analys och hantering av risker som stöd till myndigheterna, samt att detta regelverk 
måste växa fram genom en samverkan och samråd mellan de berörda 
myndigheterna. 
Emellertid så inser också Kammarkollegiet svårigheten för att detta ska kunna 
realiseras. Mot bakgrund av de problem och hinder som utredningen identifierat i 
fråga om detta välkomnar Kammarkollegiet utredningens idéer om omedelbara och 
verkningsfulla åtgärder genom nyttjande bestämmelser i de befintliga nationella 
lagrummen, för att snabbt på berörda myndigheter genom kunna skapa egna 
certifieringsregler. 
Kammarkollegiet inser också fördelen i att dessa berörda myndigheter genom sitt 
eget certifieringsarbete kommer att kunna bygga upp den erfarenhet som är en 
förutsättning för framgång vid samverkan och samråd, såsom tidigare beskrivits. 
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Kammarkollegiet ser vidare i sammanhanget de berörda myndigheternas egna 
arbete med riskhantering som varande ett bra embryo, som senare kan, genom 
samverkan och samråd, utgöra grunden för en nationell reglering kring detta. 
Kammarkollegiet välkomnar därför utredningens rekommendationer att ge FMV i 
uppdrag att hantera samordning och samverkan med de berörda myndigheterna. 
Kammarkollegiet ser fördelen med att FMV får detta uppdrag på grund av den 
kännedom och kompetens som FMV redan besitter och har upparbetat inom 
försvarssektorn för detta speciella uppdrag. 
Kammarkollegiet instämmer även i utredningens slutsats om att MSB genom sitt 
bemyndigande kan och ska genom sin föreskriftsrätt på området, framgent stödja 
alla myndigheter i detta viktiga arbete. 
Men i detta sammanhang vill Kammarkollegiet framföra vikten av att detta stöd 
utformas så brett att det kan utgöra ett välkommet bidrag för alla myndigheter, dvs. 
Kammarkollegiet vill här poängtera väsentligheten i att verktyg för stöd inte enbart 
inriktas mot eller anpassas för de myndigheter som ingår i eller direkt berörs av 
myndigheterna i det nationella cybersäkerhetscentret. 

Slutligen, Kammarkollegiet stödjer och instämmer i utredningens övervägande om 
åtgärder som avser driftsättning av eller väsentlig förändring av informationssystem 
i säkerhetskänslig verksamhet. Kammarkollegiet anser här att föreslagna åtgärder 
både är relevanta och skulle väsentligen bidra till en ökad informationssäkerhet 
inom området. 
Speciellt vill Kammarkollegiet lyfta fram åtgärden om krav på särskild 
säkerhetsskyddsbedömning för planerade väsentliga förändringar av 
informationssystem som kan ha betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Detta då 
det är särskilt viktigt för att uppnå en kontinuerligt verksam säkerhetsmedvetenhet 
och skydd i sådana verksamheter, vilket annars skulle riskera att gå förlorad utan 
denna förstärkning av åtgärder, inte bara initialt vid driftsättning av dessa system, 
utan även under väsentliga förändringar över hela livscykeln för dessa system. 
I sammanhanget välkomnar också Kammarkollegiet åtgärden om förstärkning av 
säkerhetsskydd genom lämplighetsprövning av planerad driftsättning eller 
väsentliga förändringar av informationssystem av denna typ. 
Det sistnämnda en åtgärd som Kammarkollegiet redan idag tillämpar vid inrättande 
av molntjänster i organisationen. 

 
Detta beslut har fattats av IT-chef Henrik Stadler. Föredragande har varit 
informationssäkerhetssamordnare Magnus Matts. I den slutliga handläggningen har 
även verksjurist Tomas Gustavsson deltagit.  
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