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Ann Andersson (Budgetchef) 
Erica Arvebratt (HR-direktör) 
Nicklas Sjöqvist  (Presschef) 
Daniel Svartek (Stadsjurist) 
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§ 6 

STK-2021-
1249 

Remiss från Försvarsdepartementet - Sveriges säkerhet 
– behov av starkare skydd för nätverks- och 
informationssystem (SOU 2021:63) 
 
 

Sammanfattning 
Malmö stad har av Försvarsdepartementet givits möjlighet att svara på remissen ”Sveriges 
säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem”. Stadskontoret 
har, tillsammans med Serviceförvaltningen (ITD), arbetat fram ett förslag som innebär att 
staden i princip ställer sig bakom remissförslagen och vill särskilt framhålla att staden är 
positiv till ett införande av ytterligare nationella krav på säkerhet av nätverks- och 
informationssystem för att skydda nationell säkerhet. 
  
Förslagen i detta slutbetänkande fokuserar i stort på säkerställande av nätverks- och 
informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet och för att 
upprätthålla skyddet av sådana verksamheter, vilket är bra. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till 
Försvarsdepartementet. 

Beslutet skickas till  
Försvarsdepartementet 
Servicenämnden 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut KSAU 211213 §736 
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 211213 Remiss från Försvarsdepartementet - 

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

 Förslag till yttrande 
 Remiss från Försvarsdepartementet Sveriges säkerhet – behov av starkare 

skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) 
 Sveriges säkerhet behov av starkare skydd för nätverks och 

informationssystem SOU 2021:63 
 Servicenämnden beslut 211130 § 143 
 Remissvar från servicenämnden 
 Anstånd beviljat till12 jan 2022 
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