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Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 

2016:2) och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av 

IT-incidenter trädde i kraft 2016-04-04. Syftet med obligatorisk it-

incidentrapportering är enligt regeringen att stödja samhällets 

informationssäkerhet. Genom att skyndsamt rapportera incidenter till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skapas 

möjlighet till samlad lägesbild samt förutsättningar för att samordnat 

vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa konsekvenserna av 

inträffade allvarliga it-incidenter. 

 

MSB presenterar nu ett förslag till nya föreskrifter om statliga 

myndigheters rapportering av it-incidenter. Syftet med revideringen är 

att få flera myndigheter att rapportera it-incidenter och att öka antalet 

rapporterade it-incidenter. Statens servicecenter uppmanas att svara i 

bifogad Excelfil i denna remiss. 

Yttrande 

Statens servicecenter (SSC) instämmer i huvudsak i till förslaget på ny 

föreskrift. Det finns dock vissa oklarheter som bör förtydligas. Dessa 

redovisas enligt önskemål i den av MSB förordade Excelfilen samt 

övergripande i denna sammanfattning. 

Förändrade kriterier för vad som ska utgöra en rapporteringspliktig it-

incident bedöms leda till ökade kostnaderna för rapporteringspliktiga 

myndigheter. Detta bland annat genom att hänsyn inte längre tas till 

avtal ingångna före 2016-04-04. Genom att förändra kriterierna för 
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vad som ska rapporteras, påverkas samtidigt de upparbetade processer 

och rutiner som tagits fram mellan myndigheter och dess leverantörer. 

Att anpassa dessa till nya förändrade regler bedöms även det medföra 

ökade kostnader hos såväl beställare som leverantörer. 

Förslaget till ny föreskrift hänvisar till en kommande men ej 

publicerad vägledning. Detta innebär att det är svårt att fullt ut 

bedöma vilka effekter den nya föreskriften medför. 

I detta ärende har generaldirektören Thomas Pålsson beslutat efter 

föredragning av informationssäkerhetschefen Mikael Nordelind. I den 

slutliga handläggningen har också säkerhetschefen Lars Grundström 

och rättschefen Gustaf Johnssén deltagit. 

Thomas Pålsson
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