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Svar på remiss - Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd 
för nätverks- och informationssystem SOU 2021:63 , dnr 
Fö2021/100796 
 
Den gemensamma IT-nämnden för Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och 
Östhammar kommuner ingår, stödjer slutbetänkandet.  
 
Vikten av samordning, reglering, stöd och utbildning inom informationssäkerhets-
området har aldrig varit större. Framförallt inom de små kommunerna saknas 
kompetens och medel för att skapa den robusthet som krävs för att möta de nya 
skyddskraven från det digitaliserade samhället. Alla insatser som kan stärka 
myndigheternas skydd är av godo. Vidare bör utbildningssatsningar inom  
området genomföras med en nationell samordning liknande den som genomfördes 
under 2005 av KBM, Krisberedskapsmyndigheten och länsstyrelserna. 
 
 
 
 
Lars-Erik Andersson 
Förvaltningschef IT 
IT-Centrum, IT-nämnden för Tierp, Älvkarleby, Östhammar ,Heby och 
Knivsta kommuner  
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Svar på remiss - Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd 
för nätverks- och informationssystem SOU 202163, dnr 
Fö2021100796  
 
Beslut  
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna remissvaret och skicka det till Regeringskansliet, 
Försvarsdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun, som är värdkommun för den gemensamma IT-nämnden, 
där Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar kommuner ingår,  har 
beretts tillfälle att yttra sig över inkommen remiss. It-nämnden har efter 
genomgång beslutat att stödja slutbetänkandet. 
 
Cybersäkerhetsutredningsens uppdrag i den första delen var att föreslå de 
anpassningar och kompletterande nationella författningsbestämmelser som 
EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning till och som behöver finnas på plats 
när förordningen i sin helhet börjar tillämpas den 28 juni 2021. Vidare 
ingick att även överväga och föreslå vilken befintlig nationell myndighet 
som ska utses att fullgöra de uppgifter och tilldelas de ansvarsområden som 
följer av EU:s cybersäkerhetsakt, bl.a. uppdraget att utöva tillsyn över 
efterlevnaden av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering. 
 
Riksdagen har den 9 juni 2021 beslutat i enlighet med vad som föreslås i 
angivna proposition och fattat beslut om att lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt ska träda i kraft den 28 juni 2021. 
Regeringen har i anslutning till att lagen ska börja tillämpas utsett 
Försvarets materielverk till nationell myndighet för 
cybersäkerhetscertifiering med de uppgifter som följer av det europeiska 
ramverket för cybersäkerhethetscertifiering, dvs. EU:s cybersäkerhetsakt 
och de genomförandeförordningar som ska utfördas med stöd av 
cybersäkerhetsakten. 
 
Beslutsmotivering  
Vikten av samordning, reglering, stöd och utbildning inom 
informationssäkerhets-området har aldrig varit större. Framförallt inom de 
små kommunerna saknas kompetens och medel för att skapa den robusthet 
som krävs för att möta de nya skyddskraven från det digitaliserade 
samhället. Alla insatser som kan stärka myndigheternas skydd är av godo. 
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Vidare bör utbildningssatsningar inom  området genomföras med en 
nationell samordning liknande den som genomfördes under 2005 av KBM, 
Krisberedskapsmyndigheten och länsstyrelserna.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar  
 Cybersäkerhetsutredningens slutbetänkande  - Sveriges säkerhet – 

behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem SOU 
2021:63 

 Missiv Remiss Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för 
nätverks- och informationssystem SOU 2021:63 , dnr 
Fö2021/100796 

 
Beslutet skickas till 

 Försvarsdepartementet 
 IT-nämnden 
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