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Remissvar 
Transportstyrelsen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) möjlighet att lämna 

synpunkter avseende förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom 

transportsektorn (TSF 2019-148).  

Övergripande synpunkter 

Föreskriften saknar uppdelning och kronologi i förhållande till visst lagrum eller 

förordning. Detta avviker mot andra myndighetsföreskrifter på området. Bl.a. saknas en 

tydlighet hur i bristande åtgärder förhåller sig till 13 och 14 §§ lagen (2018:1174) om 

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, NIS-lagen.  

 

Den utförliga listan av åtgärder som ska eller bör vidtas anger inte någon lägsta acceptabel 

nivå eller vilka omständigheter som minst ska beaktas under varje delavsnitt. Berörda 

leverantörer saknar därmed vägledning för att avgöra när tillräcklig analys eller 

åtgärdsinsats är uppnådd.  

Överväga att komplettera föreskriften med vägledning för molntjänster. 

Påpekande i förhållande till föreslagna föreskrifter 

9 §: Överväg att förtydliga att analysen kan innehålla delanalyser för ökad detaljnivå och 

vägledning. 

10 § andra meningen: Överväg att tillföra föreskrifter om att analysen ska ange ansvarig 

person för att vidta beskrivna åtgärder, inom eller utom organisationen. 

13 § 2: Begreppet leverantör skulle kunna uppfattas som en tredje part. Överväg att 

förtydliga om så är fallet. 

32 §: Undantagsbestämmelser av alla slag bör innehålla information om när de kan 

aktualiseras i syfte att bli förutsebara och för att uppnå likabehandling. Överväg att ange 

rekvisit för när bestämmelsen är tillämplig.     
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__________________________ 

Beslut om detta remissvar har fattats av avdelningschefen Patrick Barringer. I den slutliga 

handläggningen har avdelningsjuristen Sven Lewin deltagit. Inspektören Niklas Johanson 

har varit föredragande.  

Beslutet har godkänts elektroniskt och först in i IVO:s ärendehanteringssystem. 




