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Yttrande över promemorian Tillhandahållande av
tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra
samhällets informationssäkerhet
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Tillhandahållande av
tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.
Promemorian behandlar frågan om regeringen bör ge Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap rättsligt mandat att, på begäran, tillhandahålla sensorsystem till vissa
verksamheter som bedriver samhällsviktig verksamhet.
I Riksrevisionens granskning Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR
2014:23) påvisades ett betydande kunskapsunderskott när det gäller läget för
informationssäkerheten i statsförvaltningen. Den tillsyn som sker täcker i stort sett
endast den mest skyddsvärda verksamheten – merparten av den civila statsförvaltningen
lämnas utan tillsyn. Riksrevisionen rekommenderade därför regeringen att utöka
tillsynen av informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen, så att den omfattar
väsentligt mer än endast de allra mest skyddsvärda delarna. I rapporten framhöll
Riksrevisionen att en obligatorisk IT-incidentrapportering och införandet av tekniska
detekterings- och varningssystem (TDV) förmodligen avsevärt skulle stärka
informationssäkerhetsarbetet genom att ge en bild av vad som faktiskt händer ute på
myndigheterna. Riksrevisionen är därmed i grunden positiv till åtgärder som kan bidra
till en stärkt informationssäkerhet i den offentliga förvaltningen såväl som i Sverige i
stort. Promemorian behandlar dock i huvudsak de juridiska förutsättningarna för MSB
att kunna erbjuda sensorsystem. Riksrevisionen yttrar sig över remisser utifrån sitt
uppdrag som revisionsmyndighet och nationellt revisionsorgan samt i frågor som rör
Riksrevisionen som förvaltningsmyndighet. Riksrevisionen avstår därför från att yttra sig
om promemorians huvudsakliga innehåll, det vill säga de juridiska förutsättningarna för
tillhandahållande och nyttjande av tekniska sensorsystem.

RIKSREVISIONEN
NYBROGATAN 55
114 90 STOCKHOLM
08‐5171 4000 | WWW.RIKSREVISIONEN.SE

1(2)

DNR: 2017‐0286
DATUM: 2017‐04‐18

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Marcus
Pettersson har varit föredragande. Enhetschef Jörgen Lindström har medverkat i den
slutliga handläggningen.

Stefan Lundgren

Marcus Pettersson
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