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Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) 
 

Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att komma in med kommentarer på 

rubricerad remiss och har följande synpunkter. 

 

1. Bankföreningens bedömning är att kraven i NIS-direktivet för svenska banker 

till viss del är uppfyllda genom Finansinspektionens föreskrifter om intern 

styrning och kontroll (FFFS 2014:1), operativa risker (FFFS 2014:4) och 

informationssäkerhet (FFFS 2014:5). Beträffande kraven på 

incidentrapportering enligt NIS-direktivet omfattas bankerna idag av krav på 

rapportering av väsentliga händelser enligt Finansinspektionens allmänna råd 

(FFFS 2015:15) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse dvs. 

händelser där ett större antal kunder orsakas betydande ekonomisk skada, 

och händelser som kan medföra en väsentlig ryktesförlust för företaget. 

 

2. För att en leverantör ska omfattas av direktivets bestämmelser så ska 

leverantören tillhandahålla en tjänst som finns på en förteckning över 

samhällsviktiga tjänster. Eftersom den förteckning som MSB ska 

tillhandahålla för att identifiera leverantörer av samhällsviktiga tjänster inte 

finns så går det inte att undersöka huruvida en verksamhetsutövare 

kvalificerar sig som leverantör av samhällsviktiga tjänster eller inte och 

därmed inte avgöra om direktivets bestämmelser träffar 

leverantören/verksamhetsutövaren.  

 

3. I betänkandet föreslås krav på rapportering av incidenter som har en 

betydande inverkan på kontinuiteten i samhällsviktiga tjänster till CSIRT-

enheten. För närvarande gäller att SSM-banker är skyldiga att rapportera 

”significant cyber incidents” till ECB. Inom kort införs dessutom nya krav på 

rapportering av ”major operational or security incidents” under PSD2-

direktivet. Under maj 2018 tillkommer också krav på ”data breach notification” 

till Datainspektionen i samband med ikraftträdandet av GDPR.   
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4. Regelkraven kring rapportering av olika typer av incidenter blir alltmer 

komplex och bör samordnas beträffande incidentdefinitioner och krav på 

rapporteringsformat. 

 

Branschen välkomnar ett initiativ från lagstiftarens och tillsynsmyndigheterna som 

syftar till att samordna definitioner, krav på rapporteringsformat m.m. för att undvika 

att finanssektorn måste rapportera samma incident till flera olika organisationer i 

flera olika format.  

 

För att skapa tydlighet i regelgivning och transparens i tillsyn så är det viktigt att inga 

ytterligare krav tillkommer eller finns någon annanstans. 
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