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Remissvar avseende IT-standardiseringsutredningens betänkande 
Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad samordning av offent-
lig IT-standardisering (SOU 2007:47) 

 

Sammanfattning 

Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) ställer sig i allt väsentligt positivt till utredningens för-
slag. Vikten av en statlig samordning och finansiering inom standardiseringsområdet samt att 
staten bör främja standardisering inom hela den offentliga sektorn. 
Det elektroniska informationsutbytet ökar nu kraftigt i Sverige och övriga EU. Behovet av 
standarder och gemensamma synsätt ökar. En av anledningarna är att IT-markanden i dag är 
öppen där Sverige förmodligen har den största konkurrensutsatta markanden i Europa, med 
många privata och publika aktörer.  Därför finns ett stort behov hos både den offentliga och 
privata sektorn av en samordning för att upp nå effektivisering och besparingar inom genom b 
la gemensamma standarder och lösningar. 

 

SSNf anser  

Att standarder bör bli mer lättillgängliga, och att kostnaderna för standardiseringens in-
tressenter bör minska.  

Ansvaret för bevakningen av de näringspolitiska aspekterna på standardisering bör ligga 
hos en myndighet 

Verva bör främja användningen av standarder för informationssäkerhet samt lägga förslag 
på undanröjande av eventuella hinder de bör också ta hänsyn till offentliga organisationers 
säkerhetskrav i sitt arbete. 

Frågor kring lagring av elektroniska dokument bör uppmärksammas generellt, vilket blir 
allt mer angeläget i en utvecklad e-förvaltning. 
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Förslag 1: Inrättande av ett IT-standardiseringsråd 

SSNf har inget att invända mot förslaget att inrätta ett IT-standardiseringsråd 

Förslag 2: Sveriges Standardiseringsråd ska få diverse utredningsuppdrag i samråd med SIS 
och Verva, däribland frågorna om SIS finansiering, arbetsform och roll samt standarders till-
gänglighet  

SSNf anser det angeläget att frågorna inte hamnar i en långdragen utredningsprocess. De be-
skrivna problemen bör därför åtgärdas snarast möjligt. Vi anser vidare att SIS finansierings- 
och arbetsform måste ses över. Dessutom måste kostnaderna för intressenterna minska och 
tillgängligheten till standarder öka. 

Arbetet med öppna standarder bygger på ett brett deltagande, öppna processer och transparens 
i både arbete och beslut.  

Förslag 3: Regeringen ska ge Nutek och ITPS i uppdrag att bevaka näringspolitiska aspekter 
på IT-standardisering 

SSNf anser att ansvaret bör hanteras av en myndighet. 

Förslag 4: Regeringen ska ge Vinnova i uppdrag att bevaka näringspolitiska aspekter på IT-
standardisering när det gäller innovationer och forskning 

SSNf har ingen invändning mot förslaget. 

Förslag 5: Varje statlig myndighet ska utse en informationsutbytesansvarig 

SSNf tar inte ställning i frågan. 

Förslag 6: Samtliga myndigheter ska ges i uppdrag att kartlägga och publicera sina informa-
tionsutbyten 

SSNf anser att en kartläggning är en viktig del i arbetet med att skapa en samordnad e-
förvaltning. Myndigheterna bör få i uppdrag att redovisa hela sitt informationsutbyte med 
samtliga offentliga organ, dvs. även med kommuner inkl. kommunala bolag .  

Förslag 7: Verva ska få i uppdrag att undersöka hur kostnadsaspekten påverkar spridning och 
användning av standarder när det gäller informationssäkerhet 

SSNf har ingen invändning mot förslaget. 

Bedömning 8: Myndigheter som deltar i upphandling bör definiera de egna säkerhetskraven 
kopplade till det som ska upphandlas 

SSNf har ingen invändning mot förslaget. 
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Bedömning 9: Verva bör ge ut en föreskrift som pekar ut ISO-standarder och förbättrad BITS i 
förbättrad form för främjande av informationssäkerhet 

SSNf tar inte ställning i frågan. 

Förslag 10: Användningen av formella standarder ska främjas beträffande myndigheter som 
lyder under regeringen 

SSNf vill betona vikten av att regeringen främjar användningen av standarder inom den of-
fentliga sektorn.  

Förslag 11: Regeringen ska ge Verva i uppdrag att även ta hänsyn till de långsiktiga aspekterna 
av användningen av standarder med hög grad av öppenhet i ramavtalsarbetet 

SSNf anser att Verva bör få i uppdrag att standarder med hög grad av öppenhet används i 
ramavtalsarbetet. 

Förslag 12: Sverige ska inom EU arbeta för att upphandlingar ska kunna referera till standarder 
likvärdiga de formella 

SSNf tillstyrker förslaget. 

Bedömning 13: Statliga myndigheter bör bidra med eget utvecklingsarbete i form av öppna 
programvaror 

SSNf tar inte ställning i frågan. 

Bedömning 14: Verva bör utarbeta en vägledning för myndigheternas arbete med öppen pro-
gramvara 

SSNf har inget att invända mot förslaget. 

Förslag 15: En central kanslifunktion ska inrättas vid Verva 

SSNf har inget att invända mot förslaget. 

Förslag 16: Tekniska specifikationer ska utvecklas i ett forum som är öppet för alla parter, t ex 
SIS 

SSNf har inget att invända mot förslaget. 

Förslag 17: En särskild funktion med ansvar för samordningen av den offentliga IT-
upphandlingen bör inrättas vid Verva 

SSNf tar inte ställning i frågan. 

 



 
 

 

 

Svenska StadsNätsföreningen   Org.nr: 818001-5516 
Mått Johanssons väg 9   Pg: 151 88 86-5 
633 46 Eskilstuna Sweden                                                            Tfn 16-20906 111  
E-post:lars.kansli@ssnf.org      http://www.ssnf.org                             

4(4)

 

 

Förslag 18: Regeringen ska ge Verva i uppdrag att i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Landsting och branschintressen utarbeta ett handlingsprogram och starta förberedelser inom 
e-handelsområdet 

SSNf tar inte ställning i frågan. 

Förslag 19: Regeringen ska ge Riksarkivet i uppdrag att föreskriva en möjlighet för myndighe-
ter att lagra elektroniska dokument i öppna dokumentformat 

SSNf tillstyrker förslaget. 
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