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Förslag om reviderade föreskrifter
och allmänna råd om informationssäkerhet för statliga myndigheter
Inledning
Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerat förslag till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (”MSB”) föreskrifter om
informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter
Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den
upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter samt att
stödja de leverantörer som deltar i sådan upphandling. Myndighetens uppdrag är att
verka för rättssäkra, effektiva och hållbara upphandlingar till nytta för medborgarna
och näringslivets utveckling. Myndigheten ska också ge vägledning i statsstödsfrågor
till kommuner och regioner.
Eftersom Upphandlingsmyndigheten inte har några synpunkter i sak har den av MSB
bifogade svarsmallen inte utnyttjats. Upphandlingsmyndighetens allmänna
synpunkter följer istället nedan.

Allmänna synpunkter
Upphandlingsmyndigheten är som utgångspunkt positiv till de nya föreskrifterna och
allmänna råden. De markerar inte minst vikten av att arbeta med
informationssäkerhet utifrån olika perspektiv. Att ställa uttryckliga krav på
informationssäkerhetsåtgärder i form av fysisk säkerhet och personalsäkerhet är ett
viktigt exempel på detta i de nya föreskrifterna. Upphandlingsmyndigheten ser också
dessa krav som proportionerliga.
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Enligt MSB ska utformningen av det fysiska skyddet genomgående baseras på
resultatet från informationsklassning och riskbedömning samt motsvara skyddsvärdet
på informationen. Vad beträffar informationsklassning kan nämnas att
Upphandlingsmyndigheten tagit del av MSB:s rekommendationer Modell för
klassificering av information. Upphandlingsmyndigheten skulle även välkomna
ytterligare vägledning angående informationsklassning, alternativt en uppdatering av
rekommendationerna eftersom de grundar sig på de tidigare gällande versionerna av
standarderna SS-ISO/IEC 27001 och SSISO/IEC 27002. I synnerhet vore vägledande
exempel på klassning av olika typer av informationsmängder intressanta.
Det är avslutningsvis också välkommet att de nya föreskrifterna uppställer tydliga krav
på hur arbetet med uppföljning och utvärdering ska bedrivas. Förväntansbilden blir då
mer förutsebar och tydlig.
________________
Chefsjurist Anders Asplund har beslutat i detta ärende. Jurist Linnea Eriksson har
varit föredragande.

_____________________
Anders Asplund
_____________________
Linnea Eriksson
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