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Remissvar avseende Justitiedepartementets 

promemoria ”Kommunikationstjänsten SGSI – 
utvidgad användarkrets och förtydligande av 
MSB:s uppdrag” (Ju2020/04335) 

Post- och telestyrelsen (PTS) är enligt 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- 

och telestyrelsen förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och 

området för elektronisk kommunikation. PTS är även bevakningsansvarig myndighet enligt 

förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 

vid höjd beredskap med ansvar och särskilda uppgifter inom samverkansområdet teknisk 

infrastruktur.  

PTS tillstyrker promemorians förslag om att formalisera ansvaret för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) att förvalta, utveckla och tillhandahålla den nationella 

tjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI). PTS ser även stora fördelar med att 

utvidga användarkretsen för SGSI så att även privata rättssubjekt tillåts ansluta sig till 

tjänsten. 

I promemorian anges att säkerhetsskyddade uppgifter till och med nivån begränsat hemlig 

kan kommuniceras i SGSI. Om SGSI ska användas för att kommunicera säkerhetsskyddade 

uppgifter kommer systemet att omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och därtill 

hörande föreskrifter. PTS ser en risk med att användandet av SGSI kan komma att minska om 

användarna ska hantera kommunikationen i SGSI i enlighet med 

säkerhetsskyddslagstiftningen. Användarna kommer t.ex. att behöva förvara den utrustning 

som används för kommunikation i SGSI  i utrymmen som motsvarar kraven i Försvarsmaktens 

föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9). Enligt PTS mening bör de aktörer som har 

behov av att kommunicera säkerhetsskyddsklassade uppgifter i första hand kommunicera 

dessa i redan befintliga system för signalskydd.  

Allmänna synpunkter 

http://www.pts.se/
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I anslutning till promemorians förslag vill PTS framföra att även allmänt tillgängliga 

kommunikationsnät och allmänt tillgänglig internetaccess är av stor vikt för samhällets 

grundläggande funktionalitet. Staten kan bidra till att stärka robustheten i de kommersiellt 

tillgängliga näten genom att i ett upphandlingsförfarande ställa relevanta krav på 

tillhandahållare av nättjänster, eller genom att tillse att medel tilldelas till företag i enlighet 

med förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska 

kommunikationer i syfte att skydda kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i 

fredstid och vid höjd beredskap. Enligt PTS mening bidrar ett sådant förfarande till att stärka 

hela samhällets motståndskraft. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Dan Sjöblom. I ärendets slutliga 

handläggning har även juristen Fredrik Olofsson (föredragande), verksjuristen Louise 

Steengrafe, juristen Annette Norman och enhetschefen Ove Landberg deltagit. Vid 

föredragningen närvarade även chefsjuristen Karolina Asp.  
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