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Remiss Förslag till föreskrifter om 
informationssäkerhet för leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster 

SPBI har fått rubricerade remiss och har följande att anföra: 

BAKGRUND 
MSB sände ut remiss på rubricerade föreskrifter om NIS-Direktivet. 

SAMMANFATTNING 
Föreskriftsförslaget täcker viktiga aspekter av de behov för informationsskydd som 
finns inom samhällsviktiga verksamheter. Det är bra att kraven åberopar en etablerad 
standard så kraven blir rimligt lika för alla aktörer. 

HUVUDSYNPUNKTER 
SPBI anser det är bra att resursallokeringen för informationssäkerhetsarbetet finns 
nämnt i föreskriftförslaget som ett krav att tillgodose för en leverantör som omfattas 
av definitionen av att utföra en samhällsviktig tjänst. Men kraven är så pass strikta att 
betydande personella resurser kommer behöva engageras för de som skall uppfylla 
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kraven, och det i sin tur medför att små företag kan få svårigheter nå alla krav med 
rimligt stor arbetsinsats. 

Det ställda kraven på systematiskt och riskbaserat inf ormationssäkerhetsarbete 
kommer ställa nämligen stora krav - åtminstone inledningsvis - på en uthålligt 
allokerad bemanningskapacitet vid genomförande (uppbyggnad) av 
informationssäkerhetssystem. 

Troligen gäller detta även vid arbete med dessa frågor framgent. Det kommer därmed 
sannolikt kosta mycket pengar för en organisation att "börja från början" för de 
verksamheter som ännu inte har etablerat informationssäkerhet på ett systematiskt 
sätt i sin organisation. 

Effekten av kraven MSB ställer kan därför bli att mindre aktörer som f.n. är 
leverantörer av samhällsviktig verksamhet riskerar trängas ut eller får svårare att 
klara av att upprätthålla ett informationssäkerhetsarbete till efterfrågad nivå. Mindre 
företag med svagare lönsamhet kan relativt snabbt riskera möta en allvarlig 
kapacitets- och tillgänglighetsproblematik (arbetar så att säga med andra saker än 
själva "produktionen"). 

Exempel på företag som kan få svårigheter klara av krav enligt föreskriftsförslaget är 
mindre åkerier eller liknande högspecialiserade tjänsteföretag med fåtal anställda 
och/ eller branscher som verkar i en omvärld med hård internationell konkurrens i 
kombination med svagare lönsamhet. 

De organisationer som sen tidigare arbetat med sekretessbelagda uppgifter och på 
olika sätt garderat sig med informationssäkerhetsarbete enligt SS-ISO /IEC 27001 
(27000) kan i den betydelsen naturligtvis få en fördel och lättare start. 

Per Brännström 

VD Ansvarig handläggare 
HMS-Logistikansvarig 
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