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MSB:s informationssäkerhetsråd

MSB:s uppgifter
MSB:s uppgifter inom området informationssäkerhet berör hela
samhället. Arbetet kräver god kvalitet som i sin tur måste
underbyggas av god kompetens och bedrivas i konstruktiv dialog
med samhällets ansvariga aktörer.
MSB ska bland annat stödja och samordna arbetet med
samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma
omvärldsutvecklingen inom området.

Jan-Olof Andersson,
Rikspolisstyrelsen
Annica Bergman, Post- och
telestyrelsen
Henrik Christiansson,
Säkerhetspolisen
Charlotte Lindgren, Försvarets
radioanstalt
Magnus Ek, Vattenfall AB

MSB:s informationssäkerhetsråd

Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Ett råd med kompetenta deltagare med representation från

Simone Fischer-Hübner, Karlstads
Universitet

betydande delar av offentlig förvaltning och näringsliv skapar

Pia Gruvö, Försvarsmakten

förankring och trovärdighet vad gäller MSB:s styrning och

Pär Gunnarsson, Ericsson

verksamhet.

Pär Karlsson, Sveiges Riksbank

För det ändamålet bildades september 2009 MSB:s
informationssäkerhetsråd, samma år som myndigheten MSB
bildades.
Informationssäkerhetsrådet - syfte
Informationssäkerhetsrådet ska i huvudsak bistå MSB med:
•

information om utvecklingstrender inom området
informationssäkerhet (skydd av information och säkring
av informationssystem)

•

synpunkter på inriktning, prioritering och genomförande

•

kvalitetssäkring och trovärdighet till MSB:s arbete genom

av MSB:s arbete inom området
att vara rätt sammansatt och i viss utsträckning ha
koppling till vitala samhällsfunktioner
•

bidra till spridning av information om MSBs arbete med
informationssäkerhet i omvärlden

Informationssäkerhetsrådet – förutsättningar för
verksamheten

MSB-89.5

Infosäkrådets medlemmar år
2014

•

rådet ska sammanträda 4 gånger per år varav ett av
dessa möten ska utgöras av studieresa inom eller utom
Sverige

Valter Lindström, Västra
Götalandsregionen
Lars Nicander, Försvarshögskolan
Lotta Oscarsson, Riksgälden
Dag Ströman, Försvarets
materielverk
Marika Taavo, Scania AB
Informationssäkerhetsrådets
ordförande är MSB:s överdirektör
Nils Svartz

•

MSB styr över på vilket sätt rådsarbetet ska bedrivas för
att dra bästa möjliga nytta av den samlade kompetensen

•

MSB svarar för nödvändig samordning och administration
för informationssäkerhetsrådets verksamhet

•

deltagandet i rådet ska preciseras genom en skriftlig
överenskommelse som också ska omfatta regler för
informationsdelning

Informationssäkerhetsrådet – sammansättning
Ledamöter ska vara etablerade inom ämnesområdet och med sin
kompetens täcka vitala delar av samhällsfunktioner av betydelse
för samhällets informationssäkerhetsarbete. Ett viktigt kriterium
är att medlem är etablerad som sakkunnig i omvärlden och har
förmåga att se frågorna från både nationellt och internationellt
perspektiv samt har ett stort kontaktnät.
Representationen i rådet kan inte alltid täcka alla sektorer men
ska löpande ha en tydlig medverkan från privat näringsliv
Dessutom ska:
•

antalet ledamöter om möjligt begränsas till 15 ordinarie
deltagare - ytterligare personer ska kunna adjungeras till
rådsmöten vid behov

•

ledamotskap vara personligt och inte primärt kopplat till
organisation (ledamoten deltar därmed som enskild
person och inte som representant för en organisation)

•

ledamöter formellt förordnas på ett år men ändå med
syfte att skapa en långsiktig relation inom gruppen

•

ersättare inte få utses till rådsmöten om medverkande är

•

i rådet inte ingå ledamöter som arbetar som konsulter

förhindrad att delta

Informationssäkerhetsrådet - historik
MSB:s informationssäkerhetsråd har viss kontinuitet från tidigare
Krisberedskapsmyndighetens informationssäkerhetsråd och
Överstyrelsens för Civil Beredskap IT-säkerhetsråd.
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