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Svensk Forsakring uppskattar mojligheten att yttra sig over forslaget till strategi for 
forsorjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan.

Sammanfattning
Forslaget till strategi beskriver olika behov som finns i samhallet for att uppna en 
robust och fungerande forsorjningsberedskap. Malsattningen med dokumentet ar 
dock att ge "besked och en okad tydlighet fran statens sida om onskad utveckling 
av forsorjningsberedskapen". Svensk Forsakring uppfattning ar att den 
malsattningen inte uppnas da det saknas tydlighet kring vilken formaga som ska 
byggas upp, vilka atgarder som behover genomforas och mer konkret hur 
naringslivet ska delta i den processen. Vi anser ocksa att den presenterade 
tidplanen inte ar realistisk mot bakgrund av att det saknas viktiga planerings- 
forutsattningar i form av ansvar, resurser och styrmedel for det arbete som 
behover bedrivas, i synnerhet nar det galler naringslivets forvantade samverkan 
med myndigheter.

Synpunkter
Att samhallet har en fungerande forsorjningsberedskap ar avgorande for total- 
forsvarets samlade formaga och uthallighet. Finansiella tjanster ar samhallsviktiga 
och behover kunna fungera i allvarliga krislagen och vid hojd beredskap. 
Forsakringstjansterna ar nodvandiga for att uppratthalla samhallsviktiga 
transporter, for att individer och organisationer ska ha ekonomiskt skydd mot 
skador och for att den enskildes forsorjning ska fungera till exempel I form av 
utbetalningar av pensioner. Finansiella tjanster och forsakringstjanster ar darfor 
tjanster som behover omfattas av samhallets forsorjningsberedskap.
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Dokumentet ger en overblick over de manga behov som finns for att bygga upp en 
fungerande forsorjningsberedskap och ger darfor viktiga ingangsvarden till att ta 
fram strategier och handlingsplaner for det arbete som maste bedrivas. En strategi 
for forsorjningsberedskap behover ge tydliga ingangsvarden utifran en faststalld 
fordelning av ansvar och roller for att uppna definierade mal. Det framgar av 
dokumentet att regeringen ska tillsatta en utredning om vad en nationellt 
samordnad forsorjningsberedskap ska omfatta och hur den bor organiseras och 
finansieras. Utan att detta ar klargjort anser vi att det ar svart att formulera en 
strategi som uppfyller malsattningen enligt ovan och vi anser ocksa att detta 
praglar innehallet i det utskickade forslaget. For att naringslivet ska kunna delta 
konkret I arbetet med forsorjningsberedskapen sa behovs planeringsforutsattningar 
i form av dimensionerade malbilder med en tydlig kravstallare samt former for 
samverkan med myndigheter och finansiering av atgarder.

Vi instammer i att det ar viktigt att kravstallningar utvecklas i en nara dialog med 
branschorganisationer och berorda foretag. Vi efterfragar dock tydlighet kring hur 
ansvariga myndigheter avser att utveckla samarbetsformer med naringslivet.

Dokumentet tar upp behovet av att identifiera samhallsviktiga verksamheter 
respektive totalforsvarsviktiga foretag. Har efterfragar vi tydlighet kring hur det 
arbetet hanger samman och hur det bor bedrivas. Vi noterar att fragan om 
totalforsvarsviktiga foretag annu inte ar utredd vilket innebar att det kommer att ta 
tid innan denna viktiga planeringsforutsattning for forsorjningsberedskapen ar pa 
plats.

Vi instammer i och onskar understryka att det behovs iosningar for saker 
kommunikation tidigt i planeringsprocessen. Det behover aven klargoras vilka 
myndigheter som ska ansvara for att bygga upp system for att sakra samhallets 
forsorjning av grund- och radata som ar nodvandigt for forsorjningsberedskapen.

Vad betraffar tidplanen anges att naringslivet "realiserar och utvecklar formaga" 
och att "totalforsvarsviktiga fbretag har identifierats och planlaggs enligt en modern 
process" under aren 2020-2024. Utifran det faktum att ovan namnda planeringsf
orutsattningar saknas och att det inte heller finns ett forslag eller ett system for 
totalforsvarsviktiga foretag, sa anser vi att denna ambition ar orealistisk.

Vi anser ocksa att en strategi for forsorjningsberedskap behover beakta vart stora 
internationella beroende vad galler samhallsviktiga transporter. Aven om 
lagerberedskapen forstarks kommer formagan att uppratthalla transporter for bade 
civila och militara andamal, nationellt och internationellt, att vara avgorande for var 
uthallighet. I detta sammanhang ar tillgang till transportforsakring under hojd 
beredskap en vasentlig del av samhallets forsorjningsberedskap. Det behover 
sakerstallas att den myndighet som har ett sarskilt uppdrag inom detta omrade, 
Krigsforsakringsnamnden, har alia erforderliga resurser for att utfora detta viktiga 
uppdrag. Krigsforsakringsnamnden kan emellertid enlig lag endast hantera problem 
som uppstar pa fbrsakringsmarknaden i handelse av krig eller krigsfara. For att 
sakerstalla en god forsorjningsberedskap vid bade allvarliga krissituationer i
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samhallet och vid hojd beredskap, vill vi fran Svensk Forsakring uppmarksamma 
behovet av att Krigsforsakringsnamndens uppgifter och mandat ses over.

Svensk Forsakring

Mats Galvenius Par Karlsson
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