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§ Punkt Synpunkter Förslag till ändring Övriga kommentarer

5

Flera leverantörer har egna standardavtal som är svåra att 

ändra för en liten myndighet. I praktiken handlar det då 

om att utvärdera om leverantören lever upp till de krav 

AP4 ställer på informationssäkerheten, och därefter 

avgöra om AP4 kan ingå avtal.

Pargrafen bör formuleras så att avtal kan tecknas om den externa 

aktören lever upp till de krav som den statliga myndigheten ställer på 

informationssäkerheten. Inte att "De

säkerhetsåtgärder som den externa aktören ska vidta ska regleras i 

avtal och följas upp." 

7

Att kräva att arbetet ska ske med stöd av ISO-standard 

eller motsvarande är alltför kostsam och betungande och 

inte ändamålsenligt för mindre myndigheter som inte 

behandlar känslig data. 

Hänvisningen till ISO-standard bör tas bort. Om den ska behållas bör 

den endast avse sådana myndigheter som behandlar stora mängder 

känsliga data. 

16

Frågan om bakgrundskontroller är komplex (jfr bl a RF 12 

kap 7 § och Lag om offentlig anställning) och 

bestämmelsen tar inte hänsyn till myndighetens möjlighet 

att lagligen genomföra de bakgrundskontroller som 

myndigheten kan anse vara lämpliga. 

Det bör förtydligas att bakgrundskontroller ska ske inom ramarna för 

vad myndigheterna i övrig lagstiftning ges möjlighet att göra. 

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 respekive myndighet. Den 

föreslagna regleringen kommer att vara onödigt kostsam och 

betungande och inte ändamålsenligt för mindre myndigheter som 

inte behandlar känslig data.  
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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.

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



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.   


