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Yttrande över förslag till nya föreskrifter om  
informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga  
myndigheter. 
 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) har tagit del av förslaget till de nya före-
skrifterna om informationssäkerhet och it-säkerhet.  
 
SPV tillstyrker förslaget till nya föreskrifter om informationssäkerhet.  
 
Vad gäller förslaget om nya föreskrifter om it-säkerhet vill SPV lämna föl-
jande synpunkter: 
 
SPV välkomnar en tydligare reglering av it-säkerheten för statliga myndig-
heter för att på så sätt bedriva säkerhetsarbetet på ett mer enhetligt och sam-
ordnat sätt. De föreslagna föreskrifterna är bra och genomtänkta för att åstad-
komma en grundläggande nivå av it-säkerhet hos statliga myndigheter, med 
reservation för de konkreta synpunkter som framgår av bifogad excelfil.   
 
It-säkerhet är ett prioriterat område för SPV. Vi har anpassat våra tekniska sä-
kerhetslösningar utifrån identifierade behov och krav i annan reglering (ex. sä-
kerhetsskyddslagstiftning) för vår specifika verksamhet, utöver vägledningar 
från MSB.  
 
SPV uppfattar några av de kravställda säkerhetsåtgärder som alltför tekniskt 
styrande. Detta gäller särskilt i det fall det finns andra likvärdiga riskbaserade 
lösningar på plats än t.ex. kryptering för att skydda säkerhetsloggar mot för-
ändring och obehörig åtkomst vid lagring (4 kap. 14 §). En teknisk kravställ-
ning medför även i detta fall en ekonomisk ineffektivitet för myndigheten. 
SPV föreslår därför att föreskrifterna utformas så att myndigheterna tillåts be-
hålla möjligheterna till att utforma tekniska lösningar utfrån en dokumenterad 
riskbedömning istället för att kräva vissa på förhand bestämda tekniska lös-
ningar. 
 
Den tekniska utvecklingen avseende säkerhetsteknik och styrning bör även be-
aktas och följas upp. SPV anser därför också utifrån ett utvecklingsperspektiv 
att föreskrifterna bör vara mer teknikneutrala och ser hellre att man ställer krav 
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på en viss funktion än att det krävs en viss lösning. SPV föreslår därför att de 
tekniska kraven uttryckas som att en viss teknik bör användas. 
  
Avslutningsvis så vill vi framföra att de kravställda åtgärder är viktiga att ge-
nomföra och det kan konstateras att de kommer att leda till ökade kostnader 
för teknik, kompetens och resursförstärkning för SPV:s del. Enligt förslaget 
ska föreskrifterna träda i kraft den 1 juli 2020. Tid kommer att behövas för att 
genomföra upphandlingar och inte minst för själva det tekniska genomföran-
det. SPV föreslår därför att MSB tillämpar en övergångsperiod eller en succe-
siv införandeperiod för föreslagna föreskrifter. 
 
 
 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Humla efter föredragning 
av verksjurist Åsa Boström. I arbetet med remissvaret har även säkerhets-
skyddschef Hans Brännlund och informationssäkerhetskonsult Patrik Nilsson 
deltagit.  
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