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Yttrande över SOU 202163 Sveriges säkerhet 
behov av starkare skydd för nätverks och 
informationssystem 
Sammanfattning 
Utredningen konstaterar via genomgångar av utredningar och rapporter 
”att det på många olika områden finns behov av kraftfulla och omfattande 
åtgärder för att stärka informations- och cybersäkerheten…” men att 
uppdraget var begränsat och det som behövs för att skapa fullgod säkerhet 
inte ingick i direktivet. Ett av de viktigare områdena som utredningen 
påpekade är styrning och samordning vilket Skellefteå kommun håller med 
om är ett huvudproblemen. 
Styrning av de statliga myndigheterna är enkelt att diskutera då det från 
regeringens sida finns möjlighet att besluta vad myndigheterna ska göra 
inom olika områden. Problemen finns hos kommuner och regioner som är 
självstyrande. 
Som enskild kommun kan det vara svårt att veta hur man ska agera i en 
separat fråga. När det dessutom är väldigt svårt att hitta kompetens inom 
området kan det särskilt för mindre kommuner vara väldigt svårt att klara 
av att hantera till exempel en bedömning av ett nytt system som ska 
hantera kommunens vattentäkt. Det kommer inte att utan mer styrning och 
samordning gå att genomföra säkerhetsbedömningar i alla kommuner. 
Att kommunerna tvingas att arbeta enskilt är problematiskt utifrån flera 
aspekter:  

• brist på kompetens 
• svårigheter att samarbeta mellan och inom kommuner på grund av 

gammal lagstiftning (bland annat myndighetsbegreppet) 
• brist på styrning som leder till höga kostnader (290 lösningar i 

stället för en) 
Skellefteå kommun anser att ökad säkerhet är av vikt, men den måste 
åtföljas av ökad styrning och samordning som tyvärr inte ingick i 
utredningens direktiv. 
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