
Svarande organisation: 

Referens/diarienr:

Kap § Punkt Synpunkter Förslag till ändring Övriga kommentarer

2 2

Eftersom definitionen av informationssystem är så vid är 

det arbete som krävs för att efterleva denna bestämmelse 

inte ändamålsenligt och alltför betungande. 

Bestämmelsen bör avse data på en mer övergripande nivå,  inte 

respektive informationssystem för sig. 

2 3

Eftersom defintionen av informationssystem är så vid är det 

arbete som krävs för att efterleva denna bestämmelse inte 

ändamålsenligt och alltför betungande. 

Bestämmelsen bör avse data på en mer övergripande nivå, inte 

respektive informationssystem för sig. 

2 4

Eftersom defintionen av informationssystem är så vid är det 

arbete som krävs för att efterleva denna bestämmelse inte 

ändamålsenligt och alltför betungande. 

Bestämmelsen bör avse data på en mer övergripande nivå, inte 

respektive informationssystem för sig. 

2 5

Eftersom defintionen av informationssystem är så vid är det 

arbete som krävs för att efterleva denna bestämmelse 

såvitt avser skrivningen "enskilda informationssystem" inte 

ändamålsenligt och alltför betungande. 

Bestämmelsen bör endast avse myndighetens produktionsmiljö i sin 

helhet. 

3 7

Bör begränsas till om de system som utvecklas eller testas 

riskerar att störa produktionsmiljön för i första hand 

verksamhetskritiska informationssytem.

Bestämmelsen bör endast avse system som riskerar att störa 

verksamhetskritisk produktionsmiljö.

4 1

Ett omfattande arbete med stora risker för störningar i 

produktionsmiljön. Avser framförallt punkt 3. Ett mer 

framåtlutat angreppssätt är lösenordsfria systemmiljöer 

och "Zero trust" avseende autentisering. Dock bör en sådan 

övergång ges tillräckligt med tid för att inte störa 

produktionsmiljön.

Införande av bestämmelsen bör ges tillräckligt med tid. Val av metod, 

för att förhindra spridning av IT-incidenter, bör vara öppen för andra 

angresssätt än traditionell nätverkssegmentering.

4 2 Bör anpassas om skrivningen i kap4, 1§ ändras.

4 4
Det görs ingen skillnad på system med känslig data som 

riskerar röjas från utvecklings- eller testmiljö.

Bestämmelsen bör endast avse med informationssystem som 

innehåller känslig data.

4 6

Andra meningen: En mindre IT-enhet eller en mindre 

outsourcing-leverantör av IT-drift behöver ha 

systemadministrativa behörigheter som är relativt breda 

för att hantera schemaläggning av personal.

Systemadministrativ behörighet ska i möljigaste mån endast ges 

åtkomst till en begränsad del av produktionsmiljön.

Svar på remiss gällande förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter
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Synpunkter föreskrifter

Om Excelarket
Genom att klicka på "välj" får du upp en för 
kolumnen anpassad rullista

Välj "övrigt" där inget annat alternativ är 
lämpligt.

Synpunkter på konsekvensutredningen lämnas från 
rad 115.



4 7

Att alltid ha tidsbegränsade identiteter är opraktiskt och 

kan i sig vara en operativ risk. Det finns inget behov av en 

sådan bestämmelse eftersom utdelade behörigheter 

regelbundet kontrolleras. Identiteter som ska ha 

tidsbegränsad giltighet bör dock tidsbegränsas.

Formuleringen "Behörigheter ska vara tidsbegränsade." bör styrkas.  

4 15

Bestämmelsen är alltför detaljerad och hänvisar till viss 

teknik utan att ta hänsyn till framtida teknisk utveckling 

vilket riskerar att låsa fast myndigheter i gamla tekniska 

lösningar istället för att använda nya, säkrare lösningar. Det 

bör också förtydligas vad som kan avses med "inte 

uppenbart onödigt". 

Bestämmelsen bör skrivas på en mer övergripande nivå och punkt 3 

bör utgå. Vad som avses med "inte uppenbart onödigt" bör förtydligas.   

4 26 1

Begreppet ”omfattas av sekretess” är inte tydligt, avses allt 

som är sekretessreglerat eller allt som typiskt sett är 

sekretessbelagt? Bedömningen av om något faktiskt 

omfattas av sekretess (rakt och omvänt skaderekvisit) eller 

inte görs ju först vid förfrågan om att lämna ut handlingen.

Begreppet ”omfattas av sekretess” bör förtydligas. 

Välj Välj Välj

Rubrik Synpunkter Övriga kommentarer

Allmänt 

Förslaget är alltför detaljreglerat. En mer övergripande reglering skulle 

vara mer ändamålsenlig eftersom respektive myndighet då kan arbeta 

utifrån de risker som finns på respektive myndighet. Den föreslagna 

regleringen kommer att vara onödigt kostsam och betungande och 

inte ändamålsenligt för mindre myndigheter som inte behandlar 

känslig data.  

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det 

gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov 

av särskilda informationsinsatser

För vissa myndigheter kommer det att krävas stora insatser och 

därmed lång tid för att uppfylla kraven. Den korta tiden innan 

ikraftträdande är problematisk, särskilt eftersom vissa system och 

tjänster kan behöva upphandlas enligt LOU. Vi skulle önska en längre 

tid innan ikraftträdande alternativt en implementationsperiod.   

Synpunkter Konsekvensutredningen

Behöver du fler rader att lämna synpunkter på:
Infoga så många rader du behöver. Du kan behöva kopiera listan. 


