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Riksbanken anser att arbetet med en handlingsplan för skydd av samhällsviktig 
verksamhet är angeläget. Riksbanken har på olika sätt deltagit i detta arbete samt vid 
utformningen av den tidigare rapporterade strategin: ”Ett fungerande samhälle i en 
föränderlig värld – nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet”. Målet att 
all samhällsviktig verksamhet på lokal, regional och central nivå bedriver ett systematiskt 
säkerhetsarbete och har ett etablerat kontinuitetsarbete år 2020 är ambitiöst och det är 
nödvändigt att både myndigheter och privata aktörer deltar. För att intentionen med 
strategin ska förverkligas behövs stöd och incitament för myndigheter och privata 
aktörer att genomföra viktiga åtgärder. Det måste också finnas möjlighet att löpande 
utvärdera och följa upp det arbete som utförs. En handlingsplan är i detta sammanhang 
ett viktigt redskap för att uppnå målen. 

 

Riksbanken arbetar på olika sätt med att värna samhällsviktig verksamhet utifrån sitt 
nuvarande uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och har en 
nyckelroll som aktör i det centrala betalningssystemet.  I ett utredningsförslag om stärkt 
krisberedskap i det centrala betalningssystemet (SOU 2011:78), som för närvarande är 
under beredning, föreslås dessutom att banken får ett utökat ansvar för samordning av 
krisförberedande och krishanterade åtgärder vad beträffar fel, avbrott och störningar i 
det centrala betalningssystemet. Riksbanken är vidare ordförande för den Finansiella 
Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS) där både myndigheter och privata aktörer 
bedriver ett aktivt och långsiktig arbete för en robust finansiell infrastruktur. 
 
Vi instämmer i handlingsplanens principiellt viktiga utgångspunkt att de åtgärder som 
genomförs bör syfta till att förbättra och skapa förutsättningar för aktörerna att införa 
och bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete. Vi tror också att detta uppnås genom att 
kombinera kunskapshöjande åtgärder med konkreta aktiviteter för att införa ett 
systematiskt säkerhetsarbete.  
 
I den tidigare rapporterade strategin (MSB266 – december 2011) så finns det förslag till 
prioriterade aktiviteter för att uppnå beskrivna mål. Vi saknar däremot en utveckling av 
flera av dessa aktiviteter i den föreslagna handlingsplanen. Särskilt anser vi att följande 
aktiviteter bör konkretiseras och få en mer framträdande roll i handlingsplanen: 
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• utveckling av metoder för konsekvensanalyser på samhällsnivå (punkt 1.3), 

• vägledning för hantering av prioritering av resurser inom och mellan samhällsviktiga 
verksamheter samt utvecklade prioriteringsgrunder (punkt 1.8 - 1.9), 

• klargörande av privata aktörers incitament samt behovet av stimulansåtgärder i 
kombination med lagstiftning/regelverk (punkt 2.2), samt 

• utveckling av metoder för att utvärdera och mäta förmågan att förebygga, motstå 
och återhämta sig från störningar (punkt 2.3).  

 
Riksbanken anser att det är positivt att det utvecklas metodstöd för identifiering av 
samhällsviktig verksamhet, t ex i form av kriterier för bedömning av sådan verksamhet. 
Metodstöd kan utarbetas som är användbart oavsett sektor och verksamhet. Därutöver 
kan det finnas behov av verksamhetsspecifika vägledningar. Inom FSPOS utvecklar den 
finansiella sektorns aktörer både metodstöd och vägledningar. För att underlätta 
kunskapsspridning är det en fördel om det kan ske en samordning av detta arbete 
mellan sektoransvariga myndigheter. I viss mån sker detta idag genom de 
samverkansområden som MSB bedriver arbete inom. Detta arbete bör och kan utvecklas 
ytterligare i förhållande till privat-offentliga samverkansfora. I synnerhet är samverkan 
mellan privata och offentliga aktörer viktig för att analysera och beskriva beroenden 
mellan olika samhällsfunktioner och kritisk infrastruktur. Inriktningen bör omfatta att 
utveckla samverkan både på strategisk och operativ nivå, där så är möjligt och lämpligt, 
och att tydligöra ansvar och roller. Att utveckla samverkan mellan aktörer behöver ske 
löpande. Vi anser därför att det inte bör anges i handlingsplanen att detta genomförs 
senast till utgången av år 2014. Däremot kan ett tidsatt mål omfatta att närmare utreda 
och beskriva behov, förutsättningar och mål med olika former av samverkan. 
 
Riksbanken välkomnar ett förtydligande av aktörernas roller och ansvar i arbetet med 
handlingsplanen, i enlighet med förslaget. 
 
För att målet med strategin och handlingsplanen ska kunna följas upp och utvärderas 
behövs tydligare bedömningsgrunder. Vi anser inte att det är tillräckligt att ange att 
aktörerna ska ha utarbetat och antagit planer för risk- och kontinuitetsarbetet till år 
2020. För att nå målet och för att åtgärderna ska kunna ha avsedd effekt till år 2020 
behöver planer vara fastställda och införda i verksamheterna redan inom de närmaste 
åren. 
 
Riksbanken har för avsikt att fortsätta bedriva ett långsiktigt arbete när det gäller skydd 
av samhällsviktiga finansiella tjänster och en robust finansiell infrastruktur. Detta arbete 
sker både enskilt och i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Vi ser 
därför fram emot att på olika sätt medverka till att genomföra den nationella strategin 
och handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis ställer vi oss positiva till handlingsplanens inriktning men vi anser 
att såväl innehåll, omfattning och avsedd effekt vad gäller beskrivna aktiviteter behöver 
utvecklas och konkretiseras ytterligare. 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anders Vredin efter föredragning av 
Pär Karlsson. 

 

Anders Vredin 

 Pär Karlsson 
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