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Försvarsdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet "Sveriges säkerhet - behov av starkare
skydd för nätverks- och informationssystem" (SOU 2021:63)
Jönköpings kommun har av Försvarsdepartementet beretts tillfälle att senast 202201-10 yttra sig över Cybersäkerhetsutredningens slutbetänkande "Sveriges
säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem" (SOU
2021:63).
Landets kommuner bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet
och omfattas därmed av betänkandets förslag. Exempel på sådan verksamhet är
räddningstjänst, energi- och dricksvattenförsörjning samt sjukvård.
Jönköpings kommun instämmer i betänkandets slutsats om behovet av en ökad
säkerhet och ett förstärkt skydd för säkerhetskänsliga verksamheter. Digitalisering
ger möjligheter till högre kvalitet och ökad effektivitet inom många delar av den
kommunala verksamheten. Med de positiva möjligheterna följer emellertid även
ökade risker och hot som på olika sätt kan påverka på kommunens möjligheter att
utföra sina åtaganden. Det finns därför ett behov av en förstärkt styrning och
samordning av digitaliseringen – inte minst när det gäller utbyggnad av
infrastruktur – och samordning av arbete med informations- och cybersäkerhet.
Ett krav om godkännande från en samrådsmyndighet vid införande eller
förändring av informationssystem som hanterar hemliga uppgifter kan, enligt
Jönköpings kommuns uppfattning, bidra till att stärka skyddet av säkerhetskänsliga verksamheter. Denna typ av godkännandeförfarande är vanligt
förekommande i andra länder och kan i sig anses utgöra en rimlig åtgärd för att
stärka skyddet för nationell säkerhet.
Om samrådsmyndigheten beslutar om ett förbud mot driftsättning innebär det att
kommunen inte fritt kan förfoga över sin egendom vilket innebär att den
kommunala självstyrelsen i viss mån påverkas. Det noteras att samrådsmyndighetens möjlighet att utfärda ett förbud ska tillämpas restriktivt och endast
som en sista åtgärd om andra åtgärder inte är tillräckliga. Utredningen menar
också att den föreslagna regleringen inte går utöver vad som bedöms vara
nödvändigt för skyddet av samhällets mest skyddsvärda verksamheter. Enligt
Jönköpings kommuns uppfattning får ett sådant ingrepp i den kommunala självstyrelsen anses som proportionerligt i förhållande till ändamålet med regleringen.
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