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B E S L U T  
 
 
Bankgirocentralen BGC AB FI Dnr 22-2661 
Verkställande direktör Gert Andersson                    Delgivning nr 1 
105 19 Stockholm 
 
  
 
 
 
 
Undersökning av Bankgirots incidenthantering av it- och 
informationssäkerhetsrisker 

Finansinspektionens beslut 

Finansinspektionen skriver av ärendet. 
 
Hur man överklagar, se bilaga.  
  
Ärendet 

Finansinspektionen underrättade den 25 april 2022 Bankgirocentralen BGC AB 
(Bankgirot) om att myndigheten hade inlett en undersökning. Syftet med un-
dersökningen var att bedöma regelefterlevnaden avseende hur BG hanterar in-
cidenter som härrör till it- och informationssäkerhet.  
 
Granskningen har skett utifrån tillämpliga bestämmelser i 20 kap. 1 § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, 2 och 3 kap. Finansinspektionens fö-
reskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verk-
samhet och insättningssystem. Finansinspektionen har även beaktat  3 och 4 
kap. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll 
av finansiella företag. 
 
Finansinspektionens handläggning av ärendet har bestått av följande moment: 

 Aviseringsbrev och informationsbegäran skickades till Bankgirot den 
25 april 2022. 

 Finansinspektionen har under sju dagar varit på platsbesök hos  
Bankgirot. 

 Bankgirot inkom med det material som efterfrågats den 17 juli 2022. 
 Finansinspektionen och Bankgirot hade möte hos Bankgirot den 15 

september. 
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Skälen för Finansinspektionens beslut  

Vid undersökningen har det inte framkommit några brister. Undersökningen 
ger därför inte skäl till ytterligare åtgärder. Ärendet ska därmed skrivas av. 
______________________ 
 
I detta ärende har Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef Bank, beslutat ef-
ter föredragning av Maximilian Görtz, riskexpert. I den slutliga handlägg-
ningen har även Åsa Thalén, avdelningschef Operativa risker och  
Linda Löfgren, avdelningschef Bankrätt, deltagit. 
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Hur man överklagar  
 
Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till 
förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men 
skicka eller lämna det till  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.  
 
Ange följande i överklagandet: 
 

 Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress,  
e-postadress och telefonnummer 

 Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer 
 Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

 
Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress 
och telefonnummer.  
 
Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från 
den dag ni fått ta del av beslutet.  
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att 
pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i 
det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. 
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