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MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av 

leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om 

informationssäkerhet och föreskrifter om rapportering av incidenter 

samt frivillig rapportering 

 

Bankföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter 

och vill med anledning av det framföra ett antal synpunkter. Bankverksamhet har 

varit reglerad sedan lång tid tillbaka och det finns en väl fungerande tillsyn och väl 

fungerande rapporteringskanaler. När vi nu ser de konkreta föreskriftsförslagen så 

aktualiseras frågan om föreskrifter om informationssäkerhet och rapportering av 

incidenter mm igen.  

 

1. 2014 beslutade Finansinspektionen om föreskrifter med krav gällande 

styrning, riskhantering och kontroll, operativa risker och informationssäkerhet 

(FFFS 2014:1, 2014:4, 2014:5). Dessa bestämmelser är etablerade i 

branschen och har varit föremål för diverse tillsynsaktiviteter. Redan 2005 

beslutade Finansinspektionen om Allmänna råd gällande rapportering av s.k. 

”händelser av väsentlig betydelse” (det allmänna rådet har uppdaterats vid 

flera tillfällen och senast genom FFFS 2018:5). 

 

Bankföreningen anser att Finansinspektionens krav i nämnda föreskrifter och 

allmänna råd motsvarar den information som berörda företag ska lämna 

enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster såvitt avser rapportering av incidenter. Av 9 § nämnda lag 

framgår att om det i annan lag eller författning ställs krav på 

säkerhetsåtgärder och incidentrapportering ska dessa bestämmelser gälla 

om verkan av kraven minst motsvarar verkan av skyldigheterna i denna lag. 

Syftet är att undvika dubbelreglering. Med beaktande av de krav på risk- och 

kontinuitetshantering samt krav på incidentrapportering som ställs i 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd anser Bankföreningen att 

dessa sammantaget ger minst samma verkan som de skyldigheter som 

anges i 9 § lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 

tjänster. Mot denna bakgrund menar vi att bankverksamhet bör undantas från 

MSB:s föreslagna föreskrifter. 
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Det kan noteras att exempelvis Storbritannien har valt att undanta bank- och 

finanssektor eftersom denna sektor redan anses ha infört adekvata regler 

genom sektorsspecifika krav. 

 

2. Bankföreningen ifrågasätter inte att rapportering kan vara av vikt för att 

myndigheter ska få en bild av en verksamhetsutövares verksamhet. Vi anser 

dock att dubbelrapportering med olika format, definitioner, mallar och 

frekvens för likartade uppgifter bör undvikas. I den mån en myndighet har 

behov av information som en annan myndighet redan har så bör – i första 

hand – ett informationsutbyte mellan dessa myndigheter ske. För att skapa 

en administrativ effektivitet hos verksamhetsutövarna bör rapportering av 

incidenter ske till en myndighet och i redan upparbetade format och mallar.  

 

I förarbetena till NIS, prop. 2017/18:205 görs gällande att en ökad 

rapportering inte ska medföra behov av ytterligare resurser. Det synes finnas 

en växande förståelse hos tillsynsmyndigheterna om att 

myndighetsrapportering drar mer resurser än vad myndigheterna initialt 

förutsatt. Rapportering med god kvalitet och analyser kräver inte bara mer 

resurser utan också mer specialistkompetens. För att inte driva ytterligare 

resurser är det därför mest effektivt att använda befintliga upparbetade 

rapporteringskanaler. De nu aktuella rapporterna kan dessutom innehålla 

känsliga uppgifter som inte bör spridas i en vidare krets, och ju fler mottagare 

som dessa distribueras till desto större blir risken att någon rapport hamnar i 

fel händer. 

 

Nivån på incidentrapportering kopplat till NIS bör sättas på en sådan nivå att 

syftet med regleringen uppfylls, dvs det ska vara händelser som skulle kunna 

påverka och skada rikets säkerhet. Om formuleringarna i föreskriften står 

kvar kommer MSB att få väldigt många rapporter att hantera. Därför bör 

tröskeln höjas för när en incidentrapport ska upprättas, dvs endast vid 

samhällsfarliga incidenter. Att t ex en internetbank ligger nere tre timmar ett 

dygn är inte en samhällsfarlig incident. Händelser på natten är inte lika 

allvarliga som de som sker på dagen. Om en fil med pensionsutbetalningar 

behöver backas och göras om så skulle berörd bank lämna en rapport till 

Finansinspektionen med anledning av den händelsen. Bankföreningen är 

tveksam till vad mervärdet är med att rapportera denna typ av händelser 

också till MSB.  

 

3. Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 

tjänster föreskriver i 8 § att lagen inte gäller verksamhet som omfattas av 

Säkerhetsskyddslagen. Bankföreningen bedömer att sådan verksamhet som 

kommer att omfattas av Säkerhetsskyddslagen sannolikt redan ingår som en 

viss del av bankernas verksamhetsområde. Det skulle i så fall leda till att 
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Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inte 

blir tillämplig efter 1 april 2019 för sådan del av bankverksamhet som anses 

säkerhetskänslig enligt Säkerhetsskyddslagen. 

 

4. Bankföreningen kan konstatera att åtminstone tre regleringar kommer att 

gälla för samma område vilket inte framstår som en transparent och tydlig 

väg att gå och kan dessutom leda till en svårgenomtränglig tillsynsmassa. 

Informationssäkerhet regleras genom Finansinspektionens föreskrifter FFFS 

2014:5, vissa betaldelar av NIS-direktivet medan utvalda delar i en bank kan 

klassas som extra skyddsvärd enligt Säkerhetsskyddslagen. Det är oklart hur 

bankerna ska förhålla sig till Säkerhetsskyddslagen och relationen mellan 

denna lag och NIS. Det måste säkerställas att olika lagkrav inte medför 

kollisioner eller på annat sätt skapar oklarheter för verksamhetsutövarna.   

 

Såvitt Bankföreningen erfarit kommer Finansinspektionen inte att uppdatera 

eller revidera sina föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-

verksamhet och insättningssystem, FFFS 2014:5, i närtid. 

Finansinspektionen synes vara av uppfattningen att FFFS 2014:5 ska gälla 

tillämpas före NIS-direktivet. Det kan också noteras att de sanktioner som 

Finansinspektionen kan påföra är strängare än enligt NIS. Detta framstår som 

märkligt eftersom sammankopplingen och beroendet mellan olika sektorer är 

så stort i Sverige. Att Sverige är utan el i tre timmar är en samhällsfarlig 

händelse men att t ex uttagsautomater för kontanter inte fungerar i tre timmar 

har inte samma påverkan eftersom det finns en mängd alternativa 

betalningsmöjligheter som t ex kortbetalning, Swish, banköverföring osv.  

 

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Peter Göransson 

 


