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 Datum Vår beteckning 

 2021-12-21 2021/014815 

 

  

Försvarsdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

 

Cybersäkerhetsutredningens slutbetänkande: 
Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för 
nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) 
(Fö2021/00796) 
 
 
Försäkringskassan ser det angeläget att samråds- och tillsynsmyndigheternas förmåga 
och kapacitet att handlägga samråds- och tillsynsärenden säkerställs. 
 
Försäkringskassan har i övrigt inga synpunkter. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av 
avdelningschef Per Eleblad, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare 
Torbjörn Borg, den senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Torbjörn Borg 
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		sveriges-sakerhet-behov-av-starkare-skydd-for-natverks-och-informationssystem.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning
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