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Remissvar över Post och Telestyrelsens förslag till ändring 
av sekretesslagen (1980:100) - med anledning av PTS 
uppdrag att inrätta en funktion för IT-incidentrapportering 
(Dnr N2002/8256/ITFoU) 
 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (II-stiftelsen) har beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerade förslag. 
 
II-stiftelsen ser positivt på PTS arbete med inrättandet av en funktion för IT-
incidentrapportering och konstaterar att Statskontoret redan 1999 i sin rapport 
Sammanhållen strategi för samhällets informationssäkerhet gjorde bedömningen att det vid 
inrättandet av en funktion för IT-incidenthantering för den offentliga förvaltningen krävs 
vissa regeländringar såsom bl.a. ändringar i sekretesslagen. 
 
PTS fick sedermera regeringens uppdrag att inrätta en funktion för IT-incidentrapportering 
som bl.a. skall ha till uppgift att sammanställa och ge ut statistik avseende IT-incidenter samt 
att snabbt kunna sprida information i samhället om nya problem som kan störa IT-system. För 
att kunna utföra dessa uppgifter är det viktigt att funktionen får in rapporter från samhällets 
organisationer om de IT-incidenter som inträffar i deras verksamhet. En konsekvens av detta 
är enligt II-stiftelsens mening givetvis att funktionen måste ha de förutsättningar som behövs 
för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet med hög trovärdighet och bibehållet förtroende 
bland dem som förväntas lämna information till funktionen. 
 
II-stiftelsen delar PTS bedömning att möjligheterna att med stöd av sekretesslagens 
(1980:100) bestämmelser hemlighålla uppgifter som kan lämna upplysningar om säkerheten i 
tekniska system för informationsbehandling inte är tillräckliga för funktionens behov. 
Upplysningar om säkerheten i tekniska system för informationsbehandling är att betrakta som 
känsliga i de allra flesta verksamheter. 
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II-stiftelsen tillstyrker PTS förslag om införandet av en ny bestämmelse i 5 kapitlet 
sekretesslagen, bl.a. med ledning av de exempel på uppgifter som skulle kunna omfattas av 
den föreslagna bestämmelsen som PTS lämnar i rapporten. II-stiftelsen delar också PTS 
uppfattning att behovet av en ny bestämmelse i sekretesslagen, som gör det möjligt att 
hemlighålla sådana uppgifter om säkerheten i tekniska system för informationsbehandling 
som kan motverka säkerheten, är sådant att det försvarar en inskränkning i  
handlingsoffentligheten. 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anne-Marie Eklund Löwinder 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur 


