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2021-07-06 Finansinspektionen 

finansinspektionen@fi.se 

Svenska Bankföreningens synpunkter på Finansinspektionens 

föreskrifter om säkerhetsskydd 

Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till nya 

föreskrifter om säkerhetsskydd och vill med anledning av det framföra ett antal 

synpunkter.  

 

Synpunkterna och frågorna sammanfattas i två delar: 1) generella synpunkter och, 2) 

specifika synpunkter på avsnitt och paragrafer. 

1. Generella synpunkter 

Svenska Bankföreningen välkomnar föreskrifternas huvudsakliga innehåll och anser 

att förslaget kan bidra till en effektiv handläggning och ökad tydlighet för bankerna. 

Det är angeläget att handläggningen av registerkontroller, säkerhetsskyddsavtal mm. 

inte bromsar upp bankernas säkerhetsskyddsarbete. Bankföreningen har också 

noterat ett par hänvisningar till blanketter som ännu inte finns på 

Finansinspektionens webbplats.  

2. Specifika synpunkter på avsnitt och paragrafer 

Nedan redovisas synpunkter och ändringsförslag som Bankföreningen och dess 

medlemsföretag har noterat i genomgången av utkastet till föreskrifter. I huvudsak är 

synpunkterna av redaktionell karaktär som syftar till att förtydliga föreskrifterna och 

att samma begrepp används i föreskriften som i säkerhetsskyddslagen, 

säkerhetsskyddsförordningen samt Säkerpolisens och Försvarsmaktens föreskrifter 

på området.  

 

Tillämpningsområde 

1 och 2 §§ 

Bankföreningen föreslår att uttrycket ”driver” ersätts med ”bedriver” i enlighet med 

ordval i lag, förordning och säkerhetspolisens föreskrifter. Detta förslag gäller 

genomgående i föreskriften.  
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2 § 

Eftersom denna föreskrift kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om 

säkerhetsskydd och Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten föreslår 

Bankföreningen att Finansinspektionen hänvisar till dem i aktuell paragraf så att 

termer och uttryck har samma betydelse.  

 

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddschef 

4 och 5 §§ 

Bankföreningen föreslår att uttrycket ”underrätta” ersätts med ”anmäla” för att 

förtydliga vad det är som ska göras. ”Anmäla” används dessutom i avsnittets rubrik. 

Detta förslag gäller genomgående i föreskriften. Om ”anmäla” och ”underrätta” har 

olika betydelser så framgår inte det av föreskrifterna.  

 

Anmälan om säkerhetsskyddsavtal 

6 § 

Skrivningen ”en verksamhetsutövare ska anmäla…att avtalet har ingåtts och att det 

har upphört att gälla” kan tolkas som att man endast ska anmäla när avtalet har 

upphört att gälla. Förslagsvis kan skrivning ändras till att anmälan ska göras ”när 

avtalet har ingåtts och när avtalet har upphört att gälla”.  

 

Anmälan om signalskyddschef 

11 § 

Bankföreningen föreslår att paragrafen förtydligas med att kravet om att underrätta 

Finansinspektionen om vem som är signalskyddschef endast gäller om 

verksamhetsutövaren har en egen signalskyddsorganisation. 

 

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för de signalskyddssystem som faller inom 

säkerhetsskydd och där verksamhetsutövaren har en egen 

signalskyddsorganisation. Om verksamhetsutövaren däremot har en relation till en 

aktör (myndighet eller företag från annan sektor) som krävt säkerhetsskyddsavtal 

och där aktören tillhandahåller signalskyddsutrustning, omfattas detta inte av 

Finansinspektionens tillsyn utan det faller i stället på aktörens tillsynsmyndighet.  

 

Registerkontroll 

16 § 

För att förtydliga att det är verksamhetsutövaren som gör en ansökan om 

registerkontroll så föreslår Bankföreningen att paragrafen formuleras enligt följande: 

 

”En verksamhetsutövare ska göra en ansökan om registerkontroll eller särskild 

personutredning till Finansinspektionen på den blankett som avses i 15 §. 

Verksamhetsutövaren ska till en ansökan bifoga en bekräftelse på att den som 

kontrollen eller utredningen avser har samtyckt till den.” 

 



 

 

 

 

3 (3) 

I detta avsnitt saknar också Bankföreningen förfaranden för att avanmäla 

registerkontroll. Med hänsyn till integritetsskäl för den kontrollerade är det viktigt med 

tydliga instruktioner för hur avanmälan ska gå till.   

 

Undantag 

17 § 

Bankföreningen föreslår att Finansinspektionen utökar undantaget att även gälla 

bestämmelserna i föreskriften. Jämför motsvarande föreskrifter och 

undantagsparagraf hos Svenska Kraftnät och Post- och telestyrelsen.  
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