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Partistyrelsens yttrande över
motionerna 153 och 154
I motion 153 önskar motionären att Moderaterna ska verka för att Försvarsmakten bör reformeras genom att tillskapa ett framträdande och
världsledande cyberförsvar samt att nämnda cyberförsvar bör ha en känd
anfallsförmåga byggd på ickevåldsprincipen. Motionären yrkar vidare att
cyberförsvaret bör ha som prioriterad målsättning att utgöra ett strategiskt
avgörande skydd av Sverige och svenska nationella intressen ifrån hot ifrån
främmande makt.
I motion 154 föreslår motionären att Moderaterna ska verka för att Sverige
snarast möjligt går i spetsen för att lansera ett internationellt initiativ i FN:s
regi för att i lagen förbjuda bland annat alla skadliga datavirus och trojaner.
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Partistämma ’11

Under 2010 gav alliansregeringen en rad uppdrag till MSB och FRA med
syfte att förbättra beredskap och hantering av IT-incidenter. I uppdragen
ingick bland annat att ta fram en nationell plan för hantering av allvarliga
IT-incidenter och att lämna förslag beträffande varningssystem för kritisk
infrastruktur och säker kommunikationsinfrastruktur för offentlig sektor.
Resultatet presenterades under våren 2011 i inte mindre än sju rapporter
med ett stort antal förslag för att stärka samhällets informationssäkerhet.
Efter beslut av regeringen flyttades Sveriges IT-incidentcentrum över från
Post- och telestyrelsen till MSB den första januari i år och ombildades då
till CERT-SE Sveriges nationella Computer Emergency Response Team.
Syftet är att samla statens resurser för IT-säkerhet för att på så sätt skapa
synergier och bättre förutsättningar för att förebygga och hantera IT-incidenter.
Sverige deltar aktivt i EU:s arbete för att stärka medlemsländernas beredskap och förmåga att hantera IT-incidenter. Det handlar bland annat om
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Partistyrelsen föreslår partistämman besluta

MSB är den myndighet som har regeringens uppdrag att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. FRA har bland annat
till uppgift att stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag, genomföra IT-säkerhetsanalyser och medverka till identifiering av inblandade aktörer vid IT-relaterade hot mot samhällsviktiga system. Även Försvarsmakten
har vissa uppgifter inom informationssäkerhetsområdet. Försvarsmaktens
ansvar har framförallt bäring på rikets säkerhet rörande signalsskyddstjänst
och säkra kryptografiska funktioner för en rad myndigheter.

Utskott 6

Att bevara det försvarshistoriska kulturarvet är mycket viktigt. Runt om i
Sverige finns ett stort antal museer av försvarshistorisk karaktär. Museerna
drivs genom olika finansieringsmodeller varav ett antal får statligt stöd
genom Statens försvarshistoriska museer. Det är en viktig kulturhistorisk
uppgift för Statens Försvarshistoriska museer att vårda, systematiskt förteckna och vetenskapligt bearbeta Sveriges försvarshistoriska kulturarv.

Informationssäkerhet är något som i princip berör alla aktörer i samhället.
Ansvaret för informationssäkerhet på nationell nivå är i dag uppdelat på
ett flertal myndigheter, bland andra Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap MSB, Post- och telestyrelsen PTS och Försvarets radioanstalt
FRA.

Utskott 7

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige, värna svenska
intressen och främja säkerheten genom insatser på vårt eget territorium,
i närområdet och globalt. Det bör inte vara Försvarsmaktens uppgift att
driva museer.

Utskott 8

Motionären vill i sin motion att ansvaret för museer som är kopplade till
aktiva, militära förband bör återföras till Försvarsmakten.

Motionärerna tar upp ett område som har getts stor uppmärksamhet under
de senaste åren och blivit allt mer angeläget. Kända IT-attacker har genomförts mot företag och statliga institutioner men även i form av samlade
attacker mot enskilda länder. Partistyrelsen delar motionärernas syn på
betydelsen av en god beredskap för att kunna hantera IT-incidenter och
vikten av informationssäkerhetsarbetet i samhället.
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