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Remissyttrande avseende Förslag till Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
informationssäkerhet och föreskrifter om it-
säkerhet för statliga myndigheter. 
(dnr MSB 2019-14545 samt 2019-14546) 

Allmänna synpunkter 

Statens servicecenter är i huvudsak positiv till innehållet i förslaget till 

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter. Endast 

förslag till justeringar och förtydliganden har lämnats i anvisad 

svarsmall (Bilaga 1). 

Statens servicecenter avstyrker förslaget till föreskrifter om it-

säkerhet. Myndigheten bedömer att styrningens detaljeringsgrad är 

ojämn, begreppsförklaringen är inkomplett och syftet med styrningen 

ofta är oklar. Kombinationen av detta leder till högre risk för 

feltolkning och kan i förlängningen resultera i såväl kostnadsdrivande 

som kontraproduktivt skydd. 

Statens servicecenter föreslår att förslaget till föreskrifter om it-

säkerhet för statliga myndigheter arbetas om för att tillämpa samma 

nivå av styrning som i förslaget till föreskrifter om 

informationssäkerhet för statliga myndigheter. Det vill säga att 

styrningen består i att ange vad som ska styras men att överlåta hur 

styrningen säkerställs till respektive myndighet utifrån deras 

förutsättningar och behov. 

Statens servicecenter ställer sig också frågande till på vilka grunder de 

säkerhetsåtgärder som presenteras i förslaget valts ut. Att i förslag till 

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter ställa 

krav på att beakta samtliga säkerhetsåtgärder i SS-EN ISO/IEC 27001 

samt 27002 men endast beröra ett fåtal i förslaget till föreskrifter om 

it-säkerhet för statliga myndigheter upplevs motsägelsefullt. Risker 

som uppstår med detta är att fokus skiftar från det holistiska 



 

YTTRANDE  2(2) 

Datum 

2020-02-05 
Dnr 

2019-01021-1.10 

 

 

  

 

angreppssätt som standarderna beskriver till att uppfylla kraven för 

detta urval av säkerhetsåtgärder. 

Statens servicecenter föreslår att de krav som föreslås i förslag till 

föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter istället förs över 

till de allmänna råden till föreskrifter om informationssäkerhet för 

statliga myndigheter. 

Övriga synpunkter gällande förslaget till föreskrifter om it-säkerhet 

för statliga myndigheter lämnas i anvisad svarsmall (Bilaga 2). 

I detta ärende har generaldirektör Thomas Pålsson beslutat efter 

föredragning av informationssäkerhetsspecialist Tina Andersson. I den 

slutliga handläggningen har också säkerhetschef Lars Grundström, 

enhetschef Monica Erixon samt rättschef Gustaf Johnssén deltagit. 

Thomas Pålsson 

Tina Andersson 

Bilaga 1: Synpunkter avseende Förslag till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet 

för statliga myndigheter. 

Bilaga 2: Synpunkter avseende Förslag till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om it-säkerhet för statliga 

myndigheter. 
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