






Svarande organisation: 
Referens/diarienr:

§ Punkt Synpunkter Förslag till ändring Övriga kommentarer

6
När myndigheten tecknar avtal med en annan myndighet 

är det svårt att kravställa mot den andra myndigheten.
Vi efterlyser mer stöd i de allmänna råden för hur framtagande av en 

sådan överenskommelse kan gå till.

7
Inom EU är ISO-standarder det normala aktuella inom EU, 

eller motsvarande blir därför otydligt. 
Ett förtydligande av eller motsvarande  kan behövas i de allmänna 

råden.

14
Det borde finnas en hänvisning till 10 § om det är en sådan 

informationsklassning och riskbedömning som åsyftas. 
Det är positivt att det blir tydligare att fysisk säkerhet är en del av 

den totala informationssäkerheten.

16
Det är otydligt vilken typ av bakgrundskontroller som 

åsyftas. 
Ett förtydligande, liksom det som finns på s. 3 i 

konsekvensutredningen, behövs i de allmänna råden. 

17 3

Dokumentering av skillnaden mellan införda 
säkerhetsåtgärder och säkerhetsåtgärder specificerade i 

standarderna SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN 
ISO/IEC27002:2017 om ledningssystemför 

informationssäkerhet eller motsvarande är för 

Det föreslagna kravet riskerar att bli ett betydande administrativt 
merarbete för myndigheterna och kan komma att innebära extra 

kostnader. Avstämning mot de föreslagna föreskrifterna (inkl. 
föreskrifterna om IT-säkerhet) bedöms av CSN vara tillräckligt. 

Rubrik Synpunkter Övriga kommentarer

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå.
Innehållet i föreskriften är bra och den ställer i huvudsak rimliga 

krav på myndigheterna. 

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå 
och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer 

till stånd.

Det saknas förtydligande i de allmänna råden om vilka föreskrifter 
de är hänförliga till. De är också något svårlästa. Det skulle kunna 
vara en bra ide att ha en ingress som förklarar hur de allmänna 
råden ska läsas mot föreskrifterna. Det framgår inte om de två 

föreskrifterna är tänkta att läsas ihop eller om de kan läsas var för 

Synpunkter Konsekvensutredningen

Svar på remiss gällande förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
2019-14545

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. 



Svarande organisation: Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Referens/diarienr: 2019-14546

Kap § Punkt Synpunkter Förslag till ändring Övriga kommentarer

1 3
Begreppet samhällsstörning passar inte in med övriga 

begreppsbeskrivningar. 
Begreppsbeskrivning samhällsstörning  kan utgå. Om den ska vara 

kvar bör den även finnas i föreskrift om informationssäkerhet.
2 3  Det är i de allmänna råden otydligt vilken förteckning som avses.  

4 2 Det är otydligt vad som avses med filtrering .
Begreppet filtrering kan behöva förtydligas i de allmänna råden eller 

under 1 kap. 3 § i föreskrifterna.
Rubriken i de allmänna råden är säkerhetskopiering. Det verkar inte 

höra ihop med 4 kap 2 §  i föreskrifterna. 

4 3 Det är otydligt vad som avses med identiteter . 
Begreppet identiteter  kan behöva förtydligas i de allmänna råden 

eller under 1 kap. 3 § i föreskrifterna.
För CSN är en identitet och individ detsamma, det vill säga en individ 

= identitet, däremot kan det innebära flera konton (i sig unika). 

4 8 Det är otydligt vad som avses med katalogtjänster. 
Begreppet katalogtjänster  kan behöva förtydligas i de allmänna 

råden eller under 1 kap. 3 § i föreskrifterna.
CSN vill ha ett förtydligande av om det är en helt separat 

katalogtjänst som avses och på vilken nivå separation behöver ske.

4 12
Det framgår inte vad den egentliga skillnaden mellan 12 § 

och 13 § egentligen är.
Det enda som skiljer bestämmeslerna åt är ordet besluta i 12 § och 
godkänna i 13 § men följden av bestämmelserna verkar bli samma.

övrigt Tiden fram till ikraftträdande är inte tillräcklig. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2021.

Nya bestämmelser med detaljerade tekniska krav innebär ett 
anpassningsarbete som inte är möjligt att genomföra under den 

begränsade tiden fram till föreslaget ikraftträdande.

Rubrik Synpunkter Övriga kommentarer

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Kraven som framgår i den föreslagna föreskriften är i huvudsak bra 
och välkomnas men är på en för detaljerad nivå. Myndigheten borde 

få ett större utrymme att självständigt besluta om lämpliga och 
proportionerliga säkerhetsåtgärder som ger samma säkerhetsnivå 

som förslagets.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå 
och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer 

till stånd.

Det saknas förtydligande i de allmänna råden om vilka föreskrifter 
de är hänförliga till. Det bör förtydligas att det är just allmänna råd. 

Det skulle behövas en förklaring hur de allmänna råden ska läsas 
mot föreskrifterna. Det framgår inte om de två föreskrifterna är 

tänkta att läsas ihop eller om de kan läsas var för sig.

Synpunkter Konsekvensutredningen

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

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. 
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