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Betänkandet Stärkt krisberedskap i det 
centrala betalningssystemet (SOU 2011:78) 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillstyrker de förslag som 
lämnats. Utredningens förslag är enligt MSB väl förenligt med krisberedskaps-
arbetet i samhället i övrigt. 

Med hänsyn till betydelsen av en god informationssäkerhet inom det centrala 
betalningssystemet är det positivt att utredningen särskilt belyst dessa frågor 
och föreslagit att Riksbanken, som ansvarig nationell samordnare, bör meddela 
föreskrifter om informationssäkerhet för de aktörer som kommer att ingå i det 
centrala betalningssystemet. 

Myndigheten delar uppfattningen att CERT-SE, förstärkt med kompetens inom 
finansområdet är den mest naturliga basen för en förstärkt och samordnad IT-
incidenthantering för det centrala betalningssystemets aktörer. 

Avsnitt 7.3 Nuvarande system för samordning av 
krisberedskapsåtgärder 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delar utredningens uppfattning 
att den privat-offentliga samverkan inom ramen för den finansiella sektorns 
privat-offentliga samverkansgrupp (FSPOS) fungerar väl liksom arbetsför-
delningen mellan FSPOS och samverkansområdet ekonomisk säkerhet (SOES). 
MSB vill poängtera att det är av vikt att detta upprätthålls för att få en helhet 
avseende hantering av kriser inom den finansiella verksamheten. MSB är 
beredd att fortsatt tillhandahålla en kanslifunktion för FSPOS då detta bör 
bidra till att upprätthålla arbetsfördelning och informationsförmedling mellan 
FSPOS och SOES.  

Avsnitt 9 Informationssäkerhet 

MSB anser att det är positivt att utredningen särskilt belyst betydelsen av en 
god informationssäkerhet inom det centrala betalningssystemet och föreslagit 
att Riksbanken bör meddela föreskrifter. MSB delar dock inte utredningens 
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definition att informationssäkerhet handlar om att säkra informationstill-
gångar, nätverk och dess information, i syfte att skydda olika värden som 
nationell och internationell säkerhet, ekonomisk tillväxt och personlig 
integritet. Denna definition avviker från den gängse definition som de 
standarder som utredningen hänvisar till utgår från. MSB delar dock 
utredningens skrivning om att med begreppet informationssäkerhet avses 
vanligen säkerhet beträffande informationstillgångar med avseende på 
förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 
samt spårbarhet och att begreppet innefattar både organisatorisk styrning, med 
stöd av bland annat riskanalyser och informationsklassning, samt de tekniska 
skyddsåtgärder som vidtas utifrån identifierade behov. Det av utredningen 
föreslagna standardregelverket ISO/IEC 27001 och 27002 bör därför tillämpas 
för att skapa enhetlighet och gemensam terminologi. Det kommer också att 
underlätta arbetet med att implementera informationssäkerhet i de berörda 
organisationerna. 

MSB delar uppfattningen att CERT-SE, förstärkt med kompetens inom 
finansområdet är den mest naturliga basen för en samordnad IT-
incidenthantering för det centrala betalningssystemets aktörer. Detta bedöms 
innebära ökade kostnader med ca 5 mnkr per år för MSB. 

MSB delar också uppfattningen att det i ett senare skede får bedömas om det 
finns behov av att upprätta en särskild CSIRT för det centrala 
betalningssystemet eller en större del av den finansiella sektorn och att en 
sådan bedömning kan ske inom ramen för samarbetet inom FSPOS.  

                                   

 

------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Lars Ekberg 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen 
Key Hedström, avdelningschefen Cecilia Nyström samt biträdande 
enhetschefen Lars-Göran Emanuelson deltagit. 
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