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Förslag till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om 
informationssäkerhet och föreskrifter om it-
säkerhet för statliga myndigheter 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger er tillfälle att lämna 

synpunkter på förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för statliga 

myndigheter respektive föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.  

Av 19 § förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap framgår att statliga myndigheter ska 

uppfylla sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens 

verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. MSB utfärdade de första 

föreskrifterna som ställde krav på att statliga myndigheter ska bedriva ett 

systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete redan 2009 (MSBFS 

2009:10). Föreskrifterna reviderades 2016 (MSBFS 2016:1).  

MSB kan konstatera att många statliga myndigheter fortfarande behöver 

förbättra sin informationssäkerhet. Många myndigheter bedriver inte sitt 

informationssäkerhetsarbete på ett tillräckligt systematiskt och riskbaserat 

sätt, vilket innebär att informationshanteringen inte är tillräcklig säker. 

Utvecklingen inom e-förvaltning och övrig digitalisering i samhället skapar 

samtidigt allt större beroenden och kopplingar mellan olika aktörers it-system. 

För att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter blir därför arbetet med att 

säkerställa en åtminstone grundläggande nivå av it-säkerhet hos statliga 

myndigheter allt viktigare och allt mer brådskande.  

I syfte att ytterligare inrikta de statliga myndigheternas informationssäkerhet 

reviderar och kompletterar MSB nu föreskrifterna om informationssäkerhet för 

statliga myndigheter och utfärdar även nya föreskrifter om it-säkerhet för 

statliga myndigheter. De största förändringarna i föreskrifterna om 

informationssäkerhet består i att reglering om fysisk säkerhet och 

personalsäkerhet har lagts till, dessutom har kraven på uppföljning och 

utvärdering konkretiserats ytterligare. De nya föreskrifterna om it-säkerhet för 

statliga myndigheter kompletterar föreskrifterna om informationssäkerhet 
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genom att förtydliga hur skyddet för myndighetens it-miljö ska utformas. I 

föreskrifterna ställs exempelvis krav på att vidta utpekade säkerhetsåtgärder 

avseende riskbedömning, omvärldsbevakning, utveckling och anskaffning samt 

drift och förvaltning av informationssystem. 

MSB önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och tillhörande 

konsekvensutredningar senast den 14 februari 2020. Dokumenten finns 

tillgängliga på MSB:s webbplats: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-

foreskrifter-och-allmanna-rad. Vänligen använd de svarsmallar som finns till 

tillgängliga på webbplatsen och skicka ert svar per e-post till 

registrator@msb.se. Ange diarienummer 2019-14545 i ditt svar rörande 

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter och 

diarienummer 2019-14546 rörande föreskrifter om it-säkerhet för statliga 

myndigheter.  

Ytterligare upplysningar om remissen lämnas av Helena Andersson, 010-240 

41 33, helena.andersson@msb.se, Tove Wätterstam, 010-240 41 82, 

tove.watterstam@msb.se eller Andreas Häll, 010-240 42 13, 

andreas.hall@msb.se. 
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