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Remissyttrande av betänkandet Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) 

 

Betänkandet föreslår hur Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska 
genomföras i svensk rätt. 

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen 

Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 
kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen 
företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för 
bredband i Sverige.  

Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen 
öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet och ska säkerställa att lika och icke-
diskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i nätet. Bredbandsät som i allt större 
utsträckning är vitala delar av det framväxande digitala samhället. 

 

Om remissyttrandet 

Stadsnätsföreningen har ej fått någon inbjudan från Finansdepartementet att svara på rubricerad remiss 
utan det kom till föreningens kännedom helt nyligen i samband med en dialog med representanter från 
Netnod. Därför har Stadsnätsföreningen ej hunnit arbeta igenom ett eget remissyttrande men har 
granskat Netnods remissyttrande. 

Stadsnätsföreningen stödjer remissyttrandet som lämnats in av Netnod i nedanstående punkter. 

Punkt 1 avseende organisationer som redan idag täcks av adekvata krav gällande incidentrapportering 
och säkerhetsarbete bör exkluderas från att täckas av Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för 
vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. 

Punkt 2 avseende I det fall en organisation täcks av Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa 
tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster och därmed blir rapporteringsskyldiga 
måste dessa organisationers rapporteringsskyldighet under annan tillsyn ses över så att inte 
dubbelrapportering krävs. 
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Punkt 3 avseende den föreslagna lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av 
samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster anger (se förslag i sektion 5.4 samt 7.3.1) att verksamhet som 
är av betydelse för Sveriges säkerhet skall exkluderas. 

Punkt 5 avseende Netnod anser, till skillnad från utredaren, att PTS är rätt hemvist för CSIRT då PTS enligt 
utredningen (avsnitt 8.5.2) skall vara tillsynsmyndighet inte bara för "Sektorn Digital Infrastruktur" utan 
även för "Samtliga typer av digitala tjänster". 

Punkt 6 avseende Det är föreslaget i avsnitt 11.2.3 att CSIRT-enheten får informera allmänheten om 
enskilda incidenter. Det är vår åsikt att CSIRT-enheten ska informera allmänheten om incidenten efter 
samråd med inblandade parter där i detta samråd bl.a. sekretessfrågor diskuteras. 

Punkt 7 avseende Det är föreslaget i avsnitt 11.2.3 att CSIRT-enheten får ålägga leverantören av digitala 
tjänster att informera allmänheten om enskilda incidenter. 

Punkt 8 avseende CSIRT bör kunna i samråd med Haverikommissionen göra en bedömning av 
säkerhetsvinsterna med en utredning. 
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