Checklista: Tillhandahållare av
digitala tjänster (DSP)

Post- och telestyrelsen

Instruktion
Denna checklista innefattar 5 steg.
I steg 1-4 finns:
•

En fråga för er att ta ställning till;

•

Svarsalternativ ni kan fylla i;

•

En informationsruta som ger vägledning i hur frågan ska
tolkas eller varför den ställs;

•

Information längst ner som förklarar när ni ska gå vidare i
checklistan och när ni kan göra bedömningen att ni inte är
en DSP som omfattas av den svenska NIS-lagstiftningen
(och därmed sluta svara på frågorna).

Notera att vissa steg kräver att ni kryssar i samtliga rutor, för att
ni ska kunna gå vidare. Andra steg kräver endast att ni kryssar i
en utav rutorna för att ni ska kunna gå vidare till nästa steg. Läs
noggrant vad som gäller för varje steg.
Under steg 5 ombeds ni fylla i era kontaktuppgifter.
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Steg 1: Juridisk Person
Är ni en juridisk person?

☐

Ja

☐

Nej

Juridisk person
Exempel på juridiska personer är:
•
•
•
•

Olika former av bolag/företag
Kommun, landsting
Ekonomiska föreningar
Ideella föreningar

Observera att enskild firma eller enskild
näringsidkare inte är en juridisk person.

Om Ja  Gå vidare till Steg 2.
Om Nej  Ni är inte en DSP.
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Steg 2: Digital tjänst
Tillhandahåller ni en tjänst som utgör något av nedanstående
alternativ?

☐i. Internetbaserad marknadsplats
☐ii. Internetbaserad sökmotor
☐iii. Molntjänst

Internetbaserad marknadsplats
En plattform för handel på internet, som ger
konsumenter/näringsidkare möjlighet att ingå
köpeavtal eller tjänsteavtal med
näringsidkare.
Observera att definitionen inte tar sikte på vilken
handel som är vanligast, utan vilken handel som
möjliggörs. Om er plattform exempelvis främst
används för handel mellan konsumenter, men
möjliggör handel mellan näringsidkare eller handel
mellan konsument och näringsidkare, ska denna
ruta kryssas i.
Om ni tillhandahåller en tjänst som endast jämför
varor/tjänster från olika näringsidkare ska ni inte
kryssa i denna ruta.

Internetbaserad sökmotor
Sökmotor som möjliggör sökningar på i
princip alla webbplatser, genom en
förfrågan om vilket ämne som helst.
Observera att specialiserade sökmotorer
(lokaltrafik, flygbolag) inte faller in under
detta begrepp.

Molntjänst
Även kallat cloud services. En tjänst som
tillhandahåller datalagring,
programkörning eller andra it-funktioner
genom internet. I synnerhet sådana
program och tjänster som tidigare skulle
ha körts på användarens egen dator eller i
ett lokalt nätverk. Exempel på
molntjänster är Software as a Service
(SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS)
och Plattform as a Service (PaaS).
Mer specifikt avses tjänster som medger
åtkomst till en skalbar och elastisk pool av
delbara dataresurser. Sådana dataresurser
omfattar resurser såsom nätverk, servrar
eller annan infrastruktur, lagring,
applikationer och tjänster.

Om ni kryssat i en eller flera rutor  Gå vidare till steg 3.
Om ni inte kryssat i någon ruta  Ni är inte en DSP.
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Steg 3: Etableringsställe
Har ni ert huvudkontor/huvudsakliga etableringsställe i Sverige,
alternativt: Har ni utsett en företrädare i Sverige?

☐Ja, huvudsakliga etableringsställe i Sverige
☐Ja, utsett en företrädare i Sverige
☐Nej, ingetdera
Om nej: Ange i vilken annan EU-medlemsstat ni har ert huvudsakliga
etableringsställe eller har utsett en företrädare:
Huvudsakligt etableringsställe i EU-land: Klicka eller tryck här för att ange text.
Utsett företrädare i EU-land: Klicka eller tryck här för att ange text.

Annan EU-medlemsstat
En juridisk person som erbjuder digitala tjänster i
Sverige men som inte har sitt huvudsakliga
etableringsställe inom EU, och inte heller har utsett en
företrädare som är etablerad i en EU-medlemsstat där
tjänsterna erbjuds, ska utse en företrädare i detta land.
Är ni en DSP som tillhandahåller digitala tjänster i Sverige
är ni därmed skyldiga att utse en företrädare som är
etablerad i en EU-medlemsstat, om ni inte har ert
huvudsakliga etableringsställe inom EU.
Svarar ni nej på denna Steg 3-fråga omfattas ni inte av
PTS tillsyn. Ni bör däremot ange i vilken annan EUmedlemsstat ni har ert huvudsakliga etableringsställe eller
er företrädare.

Om ett Ja  Ni är en DSP. Gå vidare till steg 4.
Om Nej  Ni är inte en DSP.
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Steg 4: Undantag för små- eller
mikroföretag
Har ni, tillsammans med er koncern och/eller era
investerare,

☐50 anställda eller fler?
☐balansomslutning eller omsättning på över 10
miljoner euro/år?

Små- eller mikroföretag
NIS-lagen gäller inte för leverantörer av digitala tjänster som är
mikroföretag eller småföretag. Hur man räknar ut detta kan vara
komplicerat, då leverantören måste beakta anknutna företag och
partnerföretag.
För närmare information om hur detta beräknas, se
Användarhandledning om definitionen av SMF-företag, specifikt
under steg 4, s 15. Du hittar Användarhandledningen här:
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail//publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.
Huruvida er organisation omfattas av detta undantag kan självklart
komma att förändras, då ni kan växa i både omsättning och
personalstyrka. Notera därför att ni kanske behöver komma tillbaka
till denna checklista senare för att göra en ny bedömning.

Om ni kryssat i minst en av rutorna  Ni är en DSP som omfattas av
den svenska NIS-lagstiftningen. Gå vidare till steg 5 för att fylla i
era kontaktuppgifter.
Om ni inte kryssat i någon utav rutorna  Ni är en DSP men faller
under ett undantag varför NIS-lagen inte gäller för er i nuläget. Gå
vidare till steg 5 för att fylla i era kontaktuppgifter.
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Steg 5: Kontaktuppgifter
Fyll i nedan kontaktuppgifter:

Namn på bolag:
Organisationsnummer till bolag:
Namn på kontaktperson:
E-post till kontaktperson:
Telefonnummer till kontaktperson:
Övriga kommentarer:

Kontaktuppgifter
Ange era kontaktuppgifter så att vi
på PTS kan kontakta er med
information, kommande aktiviteter
eller utveckling på NIS-området.
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DSP:s som omfattas av den
svenska NIS-lagstiftningen ska:
• Vidta tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder
• som är ändamålsenliga och proportionella,
• som hanterar risker som hotar säkerheten i
nätverk och informationssystem,
• som säkerställer en nivå på säkerhet som är
lämplig i förhållande till risken.
• Rapportera incidenter
• som har avsevärd inverkan på tillhandahållandet
av tjänsten,
• till MSB utan onödigt dröjsmål
• Inledande rapport inom 6 timmar,
• Kompletterande rapport inom 24 timmar,
• Slutlig rapport inom 4 veckor.
Mer information:
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/Informationssaker
het-samhallsviktiga-och-digitala-tjanster-NIS/digitalatjanster/
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Vidare läsning
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhetcybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/nis-direktivet/
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/Informationssakerhetsamhallsviktiga-och-digitala-tjanster-NIS/
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/Informationssakerhetsamhallsviktiga-och-digitala-tjanster-NIS/digitala-tjanster/
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