
Begränsat Konfidentiellt Hemlig Kval.hemlig

Verksamhetsutövaren ska utvärdera inträffade säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens 
säkerhetsskydd. Utifrån utvärderingen ska verksamhetsutövaren införa de förbättringar som krävs för att minimera 
skadeeffekten av liknande händelser i framtiden.
(2 kap 22§)

Av 2 kap. 10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) framgår när en anmälan till Säkerhetspolisen om 
säkerhetshotande händelser och verksamhet ska göras.
(2 kap 23§)

Om en säkerhetshotande händelse har inneburit en förlust av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller att 
uppgifterna kan ha röjts, ska verksamhetsutövaren snarast, dock senast i samband med att en anmälan om detta görs till 
Säkerhetspolisen, påbörja arbetet med en skadebedömning.
(2 kap 24§)

Verksamhetsutövaren ska snarast, dock senast i samband med att en anmälan om en säkerhetshotande händelse görs till 
Säkerhetspolisen, överväga behovet av att informera andra verksamhetsutövare som från säkerhetsskyddssynpunkt kan 
vara berörda av händelsen.
(2 kap 25§)

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för hantering av säkerhetshotande händelser som är av betydelse för 
verksamhetens säkerhetsskydd.
(2 kap 20§)

Verksamhetsutövaren ska vid säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd vidta 
åtgärder så att skadlig inverkan på den säkerhetskänsliga verksamheten minimeras och så att den säkerhetskänsliga 
verksamheten så snart som möjligt kan återgå till normalläge.
(2 kap 21§)

Säkerhetsskyddsföreskrifter 
(PMFS 2019:2)

Rutiner, skade-
minimering och 

utvärdering

Incident-
anmälan

En verksamhetsutövare ska skyndsamt 
anmäla till Säkerhetspolisen om
1. en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift 
kan ha röjts, 
2. det inträffat en it-incident i ett 
informationssystem som 
verksamhetsutövaren är ansvarig för och 
som har betydelse för säkerhetskänslig 
verksamhet och där incidenten allvarligt 
kan påverka säkerheten i systemet, eller 
3. verksamhetsutövaren får kännedom 
eller misstanke om någon annan för denne 
allvarlig säkerhetshotande verksamhet.
Om verksamhetsutövaren tillhör 
Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 7 
kap. 1 § första stycket 1, ska anmälan 
göras också till Försvarsmakten.
(2 kap 10§)

En verksamhetsutövare som är skyldig att 
anmäla säkerhetshotande händelser enligt 
10 § första stycket 1 eller 2 och som 
tillhandahåller tjänster åt en annan 
verksamhetsutövare ska i samband med 
anmälan informera och vid behov samråda 
med de uppdragsgivare som berörs av 
incidenten.

Vid anmälan enligt 10 § första stycket 1 
eller 2 som rör 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
som omfattas av ett internationellt 
säkerhetsskydds-åtagande enligt 6 kap. 1 
§, ska Säkerhetspolisen underrätta den 
myndighet som är nationell 
säkerhetsmyndighet enligt det 
internationella säkerhetsskyddsåtagandet.
(2 kap 11§)

Verksamhetsutövaren ska även 
kontrollera säkerhetsskyddet i 

den egna verksamheten, 
anmäla och rapportera sådant 

som är av vikt för 
säkerhetsskyddet och i övrigt 
vidta de åtgärder som krävs 

enligt denna lag.
(2 kap 1§, 3 st)
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