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Remissvar förslag till föreskrift om statliga 
myndigheters arbete med informationssäkerhet 

Sammanfattning 
Riksgälden har tagit del av remissutgåvan av förslag till föreskrift om statliga 
myndigheters arbete med informationssäkerhet (dnr 2007/55). 

Vi välkomnar att en föreskrift upprättas för statens arbete med 
informationssäkerhet samt att den baseras på redan etablerad och erkänd 
standard (ISO 27000). 

Vi finner en viss otydlighet kring om föreskrifterna endast omfattar arbete med 
säkerhet kring elektroniskt informationsutbyte eller allt arbete som omfattas av 
begreppet informationssäkerhet. Vi ser gärna att föreskriften omfattar allt 
informationssäkerhetsarbete enligt ISO-standarden. Om föreskriften endast 
omfattar arbete med elektroniskt informationsutbyte föreslår vi att detta 
förtydligas samt även framgår av föreskriftens titel.  

Kommentar till föreskriftens omfattning 
Förslaget till föreskriften har rubricerats som ”Föreskrift om statliga 
myndigheters arbete med informationssäkerhet”. I de allmänna råd som har 
bifogats förslaget framgår att ”Informationssäkerhet som begrepp omfattar 
skydd av information både när den hanteras manuellt av människor och när den 
behandlas och kommuniceras med hjälp av IT”, dvs. informationssäkerhet 
omfattar även arbete med fysisk säkerhet, hantering av information som inte 
hanteras elektroniskt etc., vilket också stöds av föreskriftens namn. I enlighet 
med detta skulle föreskriften omfatta allt arbete som omfattas av begreppet 
informationssäkerhet.  

I de allmänna råden framgår dock att ”Föreskriftens syfte är att åstadkomma 
nödvändig säkerhet vid utveckling och drift av e-tjänster i offentlig förvaltning.”  
I 3§ i förslaget till föreskrifterna framgår vidare att en myndighets arbete för ett 
säkert elektroniskt informationsutbyte skall tillämpa ett ledningssystem för 
information t.ex. genom att upprätta en informationssäkerhetspolicy och andra 
styrande dokument som behövs för myndighetens informationssäkerhet.  
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Vi ser ett behov av att förtydliga om föreskriften (och 
informationssäkerhetspolicyn) endast omfattar arbete med elektroniskt 
informationsutbyte eller allt arbete som omfattas av begreppet 
informationssäkerhet. Om omfattningen endast avser arbete med 
informationssäkerhet kring elektroniskt informationsutbyte föreslår vi att detta 
även framgår av föreskriftens rubricering samt att begreppet 
informationssäkerhet inte används utan tillägg av elektroniskt informationsarbete 
i föreskriften, om inte avsikten är hela begreppets definition. Omfattas 
föreskriften av hela begreppet föreslås att informationen om elektroniskt 
informationsutbyte tas bort i föreskriften.  

I detta ärende har Inger Rost, chef avdelning Risk, beslutat efter föredragning av 
Helena Persson, riskanalytiker avdelning Risk. 
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