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Lantmäteriets yttrande angående remiss avseende 

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för 

nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)  

Lantmäteriet tillstyrker i huvudsak förslagen i aktuell remiss. 

Lantmäteriet vill dock framföra vissa synpunkter enligt nedan på de försla-

gen som, om de genomförs, bedöms få stor påverkan på framförallt myndig-

hetens utvecklingsarbete. 

Synpunkterna tar sikte på kap 13. Krav på godkännande och utvidgat sam-

rådsförfarande för informationssystem. 

Lantmäteriet ser positivt på förslaget om avsikten är att samråd ska avslutas 

tidigt i processen dvs efter att den huvudsakliga design-/konceptutvecklings-

fasen genomförts men innan utvecklingsarbetet påbörjats (inklusive till ex-

empel kodning och inköp av komponenter). 

Detta förutsätter följdändringar i PMFS 2019:2 4 kap 9 § där det anges att 

Verksamhetsutövaren ska, innan samråd enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskydds-

förordningen (2018:658) sker med Säkerhetspolisen, kontrollera och doku-

mentera att de säkerhetskrav som identifierats i den särskilda säkerhets-

skyddsbedömningen har implementerats och att säkerhetsskyddsåtgärderna 

ger avsedd effekt.  

Nuvarande skrivning innebär att utveckling och testning/verifiering måste 

vara genomförd innan samråd kan ske. Om detta lämnas oförändrat skulle 

det innebära stora risker för verksamhetsutövaren som då skulle kunna be-

höva antingen göra förändringar i ett redan färdigutvecklat system eller inte 

kunna ta systemet i drift – ett mycket ineffektivt utnyttjande av statens till-

gängliga resurser. 

Lantmäteriet föreslår därför att det tydliggörs att PMFS ska förändras på så 

sätt att ett tidigt samrådsförfarande både möjliggörs och uppmuntras. 
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Det är vidare mycket önskvärt att samrådsmyndigheten, efter det att samråd 

inletts och erforderlig dokumentation ingivits, skyndsamt lämnar ett ytt-

rande inklusive eventuella förelägganden om åtgärder. Om yttrandet mm 

inte hanteras skyndsamt riskerar tempo och upparbetad kunskap i utveckl-

ingsarbetet att förloras och/eller alternativa inriktningsbeslut försenas och 

statens medel användas ineffektivt. Vi rekommenderar att detta förtydligas 

och stärks i förslaget. 

Övrigt 

Önskvärt att samrådsmyndigheten i föreskrifter och/eller vägledningar när-

mare definierar format och innehåll för speciellt särskilda säkerhetsskydds-

bedömningar och lämplighetsprövningar. Detta för att öka effektiviteten hos 

både samrådsmyndigheten och verksamhetsutövarna. 

Det finns ofta ett rådgivningsbehov hos verksamhetsutövaren i arbetet med 

systemarkitektur och -design d.v.s. i fasen innan den särskilda säkerhets-

skyddsbedömningen kan göras och samrådet påbörjas. 

 

Lantmäteriet har i övrigt inga synpunkter att redovisa. 

 

Lantmäteriets beslut har fattats av generaldirektör Susanne Ås Sivborg. I 

den slutliga handläggningen har ställföreträdande generaldirektör Anders 

Lundquist, strategisk rådgivare Agnieszka Drewniak, säkerhets- och säker-

hetsskyddschef Peter Wengrud, IT-säkerhetschef Håkan Svanberg och Bi-

trädande säkerhets- och säkerhetsskyddschef Niklas Sjöberg deltagit, den 

sistnämnde föredragande.  

 

För Lantmäteriet 

 

 

……………………………….. 

Susanne Ås Sivborg, 

Generaldirektör                                                                    

 

 


