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Betä nkandet SOU 2021:13, En teknikneutra l
grundla gsbestämmelse för regeringsbeslut
Sa mma nfa ttning
MSB stödjer förslaget att regeringsbeslut som ska expedieras kan bli gällande även med
elektroniska underskrifter och andra förfaranden under förutsättning att höga krav på
säkerhet uppfylls. Vi anser dock att utredningen inte tillräckligt belyst frågan om
informationssäkerhet vid användningen av dessa digitala lösningar.
MSB anser också att det kunde framgå tydligare av lagtexten att det är både elektroniska
signaturer och bekräftelser med annat förfarande som måste uppfylla höga krav på
säkerhet.

Behov a v fördjupa d a na lys a v informa tionssä kerhet
MSB stödjer förslaget att regeringsbeslut som ska expedieras kan, utöver med underskrift
med penna på papper, bli gällande även med elektroniska underskrifter och andra
förfaranden under förutsättning att höga krav på säkerhet uppfylls. MSB stödjer också
förslaget att säkerhetskrav regleras i verkställighetsföreskrifter.
MSB anser dock att frågan om informationssäkerhet bör belysas ur fler aspekter än de som
tas upp i utredningen. Det är viktigt att helhetsperspektivet rörande informationssäkerhet
beaktas vid användandet av digitala signaturer och andra förfaranden. Det är inte bara den
digitala lösningen i sig som behöver uppfylla höga krav på säkerhet. Lösningen i sig kan
behöva baseras på tekniska säkerhetsfunktioner som löpande granskas och verifieras av en
kvalificerad oberoende part, eventuella brister som upptäcks behöver kunna åtgärdas inom
ett definierat tidsspann osv. Men det är också viktigt att det finns ett väl fungerande
informationssäkerhetsarbete i hela organisationen. Det behöver t.ex. finnas rutiner för
incidenthantering, åtgärdshantering och reservförfaraden på plats vid användningen av
dessa digitala lösningar. Vid användandet av sådana digitala lösningar som föreslås i
utredningen är det alltså av yttersta vikt att den som använder lösningen har ett väl
fungerande informationssäkerhetsarbete som omfattar mer än den specifika lösningen.
Även dessa aspekter på informationssäkerhet bör återspeglas i de kommande
verkställighetsföreskrifterna.
MSB anser också att det tydligare kan framgå av lagtexten att det är både elektroniska
signaturer och bekräftelser med annat förfarande som måste uppfylla höga krav på
säkerhet. Den föreslagna skrivningen skulle kunna tolkas som att det endast är bekräftelser
med annat förfarande som behöver uppfylla höga krav på säkerhet.
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-------------------------------------I detta ärende har vik. generaldirektör Camilla Asp beslutat. Andreas Häll har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Åke Holmgren
och enhetschefen Linda Ericson deltagit.
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