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Svensk Forsakring uppskattar mojligheten att yttra sig over betankandet 

Struktur for okad motstSndskraft.

Sammanfattning

Svensk Forsakring valkomnar utredningens forslag att skapa en sammanhallen 
struktur med ansvar for att hantera fredstida kriser, hbjd beredskap och krig for att 
uppna samordningsfordelar och formagehbjning over hela hotskalan. Vi anser att 
ett genomfbrande av forslagen kommer att innebara att samhallets beredskap for 
kris och krig starks genom en andamalsenlig styrning och ett tydliggorande av 
ansvar pa saval nationell som regional niva.

Fran Svensk Forsakring vill vi understryka behovet att samverkan med naringslivet 
lyfts till en fungerande operativ niva som utgar fran de konkreta atgarder som varje 
sektor behover definiera for att bygga formaga, vilket innebar mer langtgaende 
krav pa samverkan an tidigare. Aven om en viktig del av samverkan innebar att 
myndigheter ingar avtal och overenskommelser med foretag, inte minst inom 
forsorjningsberedskapen, anser vi att det finns ett stort behov av en systematisk 
och strukturerad samverkan med naringslivet.

For att sektorsansvariga myndigheter ska kunna fullgora sina uppgifter nar det 
galler risk- och sarbarhetsanalyser samt lagesbilder vid mer omfattande handelser 
kravs bade inriktning pa nationell niva och tillgang till skyddad kommunikation for 
berorda myndigheter och verksamhetsutovare for ett omsesidigt informations- 
utbyte.

Fbrsakringstjansternas betydelse for samhallets krishantering

Utredningen presenterar forslag som ar viktiga for att forbereda samhallet och for 
att starka formagan att hantera fredstida kriser, hojd beredskap och ytterst krig. 
Flur risker i samhallet hanteras ar centralt for forsakringsverksamhet och det finns 
forsakringstjanster som ar samhallsviktiga. Forsakringstjansterna ar nodvandiga for
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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. Darfor ar de forslag som 
utredningen presenterar ocksa viktiga ur ett forsakringsperspektiv.

Vi kommenterar i detta yttrande de forslag som vi anser har sarskild betydelse for 
att samhallsviktiga finansiella tjanster ska kunna uppratthallas vid kris och krig och 
hur nodvandig samverkan ska kunna fungera effektivt i forberedelsearbete, 
krishantering och under hojd beredskap.

Ny struktur for statliga myndigheter

Svensk Forsakring delar utredningens uppfattning betraffande den nuvarande 
indelningen i samverkansomraden och att denna bor avskaffas. Denna ordning har 
inte fungerat effektivt for att bedriva en samverkan som ger okad formaga att 
hantera kriser eller forbereda verksamheter for hojd beredskap. Den foreslagna 
indelningen i beredskapssektorer har battre fdrutsattningar att effektivisera 
samverkan och bidra till okad krishanteringsformaga, framst genom att ansvaret 
for beredskapsmyndigheter och sektorsansvariga myndigheter formaliseras och 
tydliggors. Eftersom ansvarsprincipen ska fortsatta att vara en viktig utgangspunkt 
i krisberedskapsarbetet ar det sarskilt viktig att samordningen mellan myndigheter 
och mellan myndigheter och andra aktorer starks genom ett tydligt mandat och 
utokade resurser for myndigheter som har ett sektorsansvar. Svensk Forsakring ar 
darfor positiv till forslaget att inratta beredskapssektorer och den sa kallade 
"ansvarstrappa" for myndigheter som utredningen foreslar.

Vi anser att forslaget till avgransning av olika sektorer ar relevant och kravs for att 
tydliggora ansvar i en ny struktur. Det finns emellertid, som ocksa utredningen 
papekar, manga beroenden mellan samhallsfunktioner inom respektive sektor.
Detta galler generellt men sarskilt ifraga om elforsorjning och data- 
kommunikationer. Fungerande elforsorjning och datakommunikationer ar belt 
avgorande for att finansiell verksamhet ska kunna uppratthallas.

Den finansiella sektorn foreslas indelas i dels ekonomisk sakerhet, dels finansiella 
tjanster. Aven denna indelning anser vi vara relevant men vi vill understryka 
behovet av samordning mellan dessa bada beredskapssektorer. Vad betraffar 
forsakringsomradet ser vi bland annat att forsakringstjanster inom liv- och 
pensionsomradet utgor sadan samhallsviktig verksamhet som behover hanteras av 
dessa bada beredskapssektorer gemensamt. Forsakringssektorn som helhet bor (i 
likhet med utredningens forslag) tillhora beredskapsomradet finansiella tjanster dar 
Finansinspektionen utgor sektorsansvarig myndighet, dvs den myndighet som 
ocksa har tillsynsansvaret pa forsakringsmarknaden.

Det finns aven andra mer specifika forsakringstjanster sasom transport- och 
krigsforsakring som ar viktiga ur ett forsorjningsperspektiv. 
Krigsforsakringsnamnden har ett sarskilt ansvar for dessa tjanster under hojd 
beredskap men foreslas inte utgora en beredskapsmyndighet. For att sakerstalla en 
god forsorjningsberedskap vid bade allvarliga krissituationer i samhallet och vid 
hojd beredskap, vill vi uppmarksamma behovet av att Krigsforsakringsnamndens
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uppgifter och mandat ses over. Det kan darmed finnas anledning att pa nytt prova 
fragan om namnden bor utgora en beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn 
finansiella tjanster i det fall en sadan oversyn innebar att Krigsforsakringsnamnden 
uppfyller samtliga kriterier for beredskapsmyndigheter enligt utredningens forslag.

Riksbanken foreslas utgora en adjungerad myndighet inom beredskapssektorn for 
finansiella tjanster. Vi anser att det ar angelaget att Riksbankens krisberedskaps- 
ansvar inom betalningsomradet tydliggors, sa som foreslagits i utredningen En ny 
riksbankslag (2019:46) Denna utredning bar jamte andra tidigare utredningar visat 
att beredskapsansvaret inom den finansiella sektorn bar varit och fortfarande ar 
otydligt. Det ar darfor sarskilt viktigt att bade Riksbankens ansvar for betalnings
omradet och Finansinspektionens sektorsansvar tydliggors och att dessa 
myndigheter tar ett gemensamt ansvar for samordning med de verksamhets- 
utovare som bedriver samhallsviktig verksamhet inom omradet.

Nar det galler beredskapssektorn Finansiella tjanster sa saknas i utredningen en 
diskussion gallande skillnader mellan finansiella kriser och andra kriser som kan 
intraffa inom sektorn av mer operativ karaktar, till exempel orsakad av brister i 
elforsorjning och datakommunikationer. Man kan emellertid konstatera att de 
myndigheter som foreslas inga ar de myndigheter som har sarskilda uppgifter for 
att hantera finansiella kriser, dvs Finansinspektionen, Riksgalden och Riksbanken.
Vi uppfattar inte att utredningens forslag om sektorsansvarig myndighet for 
finansiella tjanster innebar att dessa myndigheters ansvarsfordelning for att 
hantera finansiella kriser ska forandras. Det kan anda finnas anledning att 
tydliggora detta forhallande da det finns sarskilda former for krisberedskap och 
krissamverkan vad avser finansiella kriser, till exempel genom det finansiella 
stabilitetsradet dar aven Finansdepartementet deltar. Att det ar samma 
myndigheter som ingar oavsett typ av kris anser vi ar en ar fordel eftersom en 
handelseutveckling kan innebara en samtidig operativ och finansiell kris for sektorn.

Utredningen foreslar vid sidan om beredskapssektorerna behov av ytterligare fyra 
sa kallade beredskapsomraden. For beredskapsomradet cybersakerhet foreslas 
ingen sektorsansvarig myndighet utan arbetet ska utga fran den nuvarande 
ansvarsfordelningen for samhallets informationssakerhet och samarbetet mellan de 
fyra myndigheter som ingar i det nyligen inrattade cybersakerhetscentret. Svensk 
Forsakring anser att det finns en risk att detta innebar ett oklart ansvarsforhallande 
inte minst nar det galler samverkan med privat verksamhet for att bade identifiera 
och hantera cybersakerhetsrisker i samhallsviktig verksamhet. Vi anser darfor att 
det finns ett behov av en utpekad myndighet med ansvar for samverkan inom 
cybersakerhetsomradet. Regeringen bor overvaga att fortydliga ansvaret for 
samhallets cybersakerhet i samband med att regeringen tar stallning till hur 
cybersakerhetscentrets verksamhet ska inriktas och bedrivas efter 2023.

Samverkan mellan offentlig och privat verksamhet

Utredningen papekar vikten av en fungerande samverkan mellan ansvariga 
myndigheter, naringslivet och andra organisationer men gar inte narmare in pa hur 
detta arbete ska bedrivas. Vi noterar att denna avgransning utgar fran 
utredningens uppdrag. Svensk Forsakring representerar foretag som bedriver
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samhallsviktig verksamhet inom forsakringsomradet och vi finner det angelaget att 
sarskilt uppmarksamma behovet av en fungerande privat-offentlig samverkan for 
att utredningens forslag ska fa avsedd effekt.

Det finns idag olika forum for sadan samverkan pa frivillig grund. Inom den 
finansiella sektorn sa sker samverkan inom ramen for Finansiella sektorns privat- 
offentliga samverkan (FSPOS). Liknande samverkan finns etablerad inom olika 
samhallssektorer och ar viktig for att dela information och erfarenheter i 
beredskapsarbetet. Vi delar emellertid utredningens uppfattning att denna form av 
frivillig samverkan inte ar en struktur som ar tillracklig eller ens lamplig for att 
bygga operativ formaga att hantera fredstida kriser eller hojd beredskap. En sadan 
samverkan maste utga fran ett tydligt ansvar med definierade uppgifter och 
mandat utifran samhallets langsiktiga malsattningar for krisberedskap och civilt 
forsvar.

De sektorsansvariga myndigheterna foreslas fa ett explicit ansvar att utveckla och 
vidmakthalla strukturer for samverkan med naringslivet. Detta ska omfatta bade 
forberedande arbete och operativa uppgifter under saval fredstida kriser som under 
och hojd beredskap. Fran Svensk Forsakring vill vi understryka behovet att 
samverkan med naringslivet lyfts till en fungerande operativ niva som utgar fran de 
konkreta atgarder som varje sektor behover definiera for att bygga formaga, vilket 
innebar mer langtgaende krav pa samverkan an tidigare. Aven om en viktig del av 
samverkan innebar att myndigheter ingar avtal och overenskommelser med 
foretag, inte minst inom fdrsorjningsberedskapen, anser vi att det finns ett stort 
behov av en systematisk och strukturerad samverkan med naringslivet dar bland 
annat branschfdretradare ingar. Inte minst kravs det samordning for att personal- 
forsorjningen ska sakerstallas inom samhallsviktig verksamhet i samband med hojd 
beredskap. Utredningen om Naringslivets roll inom totalforsvaret (SOU 2019:51) 
har foreslagit att ett sarskilt naringslivsrad pa nationell niva inrattas for samverkan 
mellan myndigheter och naringsliv i totalforsvarsfragor, vilket Svensk Forsakring 
staller sig positiv till.

Informationsutbytet och arbetet med lagesbilder under hojd beredskap staller 
sarskilda krav pa skyddade kommunikationer. I utredningens avsnitt om 
rapportering i ny struktur sa framgar att rapportering fran foretag behover utga 
fran avtal eller gallande lagstiftning. Aven om sa ar fallet vill vi understryka att det 
darutover finns behov av informationsutbyte som ar dubbelriktad mellan 
myndigheter och foretag. Det behover upprattas strukturer for utbyte av 
lagesinformation sa att aktorerna kan anvanda denna information i sitt 
krishanterande arbete oavsett hotbild. Det kan ocksa finnas behov av att olika 
aktdrersom bedriver samhallsviktig eller totalforsvarsviktig verksamhet har tillgang 
till funktioner for varningar och larmning.

Nar det galler risk- och sarbarhetsanalyser sa ar aven detta ett omrade dar 
myndigheter behover ett fungerande informationsutbyte med aktorer inom 
naringslivet som bedriver samhallsviktig verksamhet. Vi ser positivt pa 
utredningens forslag om att tydliggora innehall och ansvar for dessa analyser men 
vi ser ett behov av fungerande strukturer for ett sakert informationsutbyte mellan 
myndigheter och naringsliv, sarskilt inom beredskapssektorer dar en stor del av 
den samhallsviktiga verksamheten uppratthalls av aktorer inom naringslivet.
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Information fran risk- och sarbarhetsanalyser ar viktig for att hantera sarbarheter, 
minska risken for framtida kriser och utgor underlag till formagehojande atgarder 
for saval myndigheter som for naringsliv och andra organisationer.

Svensk Forsakring ar positiv till utredningens forslag att myndigheter som ar 
totalforsvarsansvariga enligt fdrordning (1982:1005) om skyldighet for narings- 
idkare med flera, ska fa i uppdrag att inleda arbetet med att identifiera de foretag 
som bedriver totalforsvarsviktig verksamhet. Vi instammer aven i att det i 
sammanhanget bdr overvagas om begreppet totalfdrsvarsmyndighet bor utga eller 
ersattas eftersom det inte anvands i nagon annan forfattning och for att det kan 
uppsta missuppfattningar i forhallande till andra begrepp. Detsamma galler 
anvandningen av begreppen samhallsviktig verksamhet respektive 
totalforsvarsviktig verksamhet.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB)

Utredningen fdreslar ett antal atgarder med syfte att tydliggora och starka MSBs 
uppdrag. Detta ar positiv da vi anser att det ar nodvandigt att komplettera och 
balansera ansvarsprincipen med ett tydligt och langtgaende samordningsansvar pa 
myndighetsniva bade nar det galler fredstida kriser och hojd beredskap. Forutom 
att ansvarsprincipen ska innebara ett uttryckligt krav for en enskild myndighet att 
vid behov samverka med andra myndigheter och aktorer, sa kravs det aven ett 
ansvar pa hogre niva for att inrikta och utvardera arbetet pa nationell och regional 
niva. Ett exempel pa detta utgor pandemin med ett langgaende samordningsbehov 
mellan flera olika samhallssektorer. VI ser liksom utredningen ett stort behov av att 
detta tydliggors och halier med om att det behovs en sammanhallen process for det 
civila forsvaret motsvarande den som omfattar det militara forsvaret.

Vi uppfattar forslagen om att MSB ska stodja myndigheters operativa bantering av 
fredstida kriser som ett fdrtydligande av MSB uppdrag och en mer uttalad operativ 
uppgift, aven om det inte innebar att MSB tar over det ansvar som ligger pa 
respektive myndighet och sektor. Vi delar aven utredningens uppfattning 
betraffande MSBs uppdrag under hojd beredskap nar det galler att stodja 
myndigheter och regeringen. I sammanhanget vill vi peka pa de synpunkter vi 
redogjort for ovan nar det galler samverkan och informationsutbyte med 
naringslivet. For att respektive sektorsansvarig myndighet ska kunna fullgora sina 
uppgifter nar det galler risk- och sarbarhetsanalyser samt lagesbilder vid mer 
omfattande handelser kravs bade inriktning pa nationell niva och tillgang till 
skyddad kommunikation for berorda myndigheter och verksamhetsutovare. Vi ar 
vidare positiva till utredningens forslag att MSB ska folja upp och utvardera om 
vidtagna atgarder for krisberedskap och civilt forsvar har fatt onskad effekt.

Utredningen gor bedomningen att inte MSB behover tillforas ytterligare medel for 
de atgarder som foreslas. Vi anser dock att det behovs en fordjupad analys av 
forslagens praktiska och ekonomiska konsekvenser da det inte endast handlar om 
personella resurser utan aven kravs system och verktyg for att hantera 
kommunikation, information, analyser och lagesbilder, inte minst i samverkan 
mellan myndigheter och de aktorer som bedriver samhallsviktig verksamhet. Var 
uppfattning ar att det ar mer kostnadseffektivt att bedriva det arbetet samordnat
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pa nationell niva jamfort med att lagga det pa respektive sektorsansvarig 
myndighet.

Ansvar p3 regional och lokal nivd

Svensk Forsakring har Inga synpunkter pa utredningens forslag till civilomraden och 
civilomradeschefer men ar positiv till att indelningen I geografiskt omradesansvar 
for det civila respektive det militara forsvaret anpassas for att uppna en effektivare 
samordning. Vi noterar sarskilt att civilomradeschefen har en viktig uppgift nar det 
galler planering, forberedelser och stod for att hantera lansoverskridande kris- 
situationer. Detta kan bland annat omfatta storre naturrelaterade handeiser dar 
utvardering efter tidigare handeiser visat pa ett behov av effektivare samverkan. I 
detta sammanhang ar det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfordelning mellan 
civilomradeschefens samordningsansvar och respektive lansstyrelses samordnings- 
ansvar, till exempel vad galler inriktning av det arbete som bedrivs genom de 
regionala raden for krisberedskap och skydd mot olyckor.

Utredningen foreslar vidare atgarder for att fortydliga och utoka kommunernas 
ansvar for krisberedskap och hojd beredskap. Detta ar positivt men vi konstaterar 
samtidigt att manga svenska kommuner ar sma och forfogar over begransade 
resurser saval kunskapsmassigt som materiellt. Det ar visserligen naturligt att varje 
kommun tar eget ansvar for vad som hander inom sitt geografiska omrade men vid 
mer omfattande handeiser finns i regel behov av samverkan med aktorer fran ett 
storre omrade.

Svensk Forsakring anser att det ar positivt att begreppet "extraordinar handelse" 
ersatts med begreppet "fredstida kriser", bland annat genom att Lagen (2006:544) 
om kommuners och regioners atgarder infor och vid extraordinara handeiser i 
fredstid och hojd beredskap upphor att galla och ersatts med en ny lag om 
kommuners och regioners beredskap. Det innebar bland annat att manga 
naturskadehandelser kan omfattas vilket vi ser ett behov av mot bakgrund av 
klimatrelaterade risker.

For att alia svenska medborgare ska fa ett grundlaggande likvardigt skydd kravs att 
det lamnas tydliga riktlinjer till kommunerna over vad en risk- och sarbarhetsanalys 
ska innehalla for moment och vilka ingangsvarden som skall bedomas. Inte minst 
visar Svensk Forsakrings och Svenska Miljoinstitutets enkat over Sveriges 
kommuners strategiska klimatanpassningsarbete att bristen pa tydlig vagledning ar 
ett problem idag dar kommuner enskilt valjer hur bedomningar genomfors.

Avslutning

Utredningen presenterar forslag som Svensk Forsakring anser kommer att starka 
krisberedskapen och ge forutsattningar for att arbetet med hojd beredskap och 
civilt forsvar far en andamalsenlig inriktning och styrning.

De manga beroenden som finns mellan samhallsviktiga tjanster och mellan olika 
samhallsfunktioner ar en utmaning och innebar att det behovs en strukturerad och 
systematisk samverkan mellan myndigheter, naringsliv och andra organisationer.
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Forsakringsbranschen finner det angelaget att delta i detta viktiga arbete, dels 
utifran det faktum att forsakringsforetag tillhandahaller samhallsviktiga tjanster, 
dels utifran branschens samlade kunskaper om riskhantering och 
skadeforebyggande arbete.

Svensk Forsakring

Mats Galvenius Par Karlsson
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