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Riksgälden har tagit del av betänkandet av utredningen om en myndighet för 
säkerhet och beredskap. Vi stödjer huvuddragen i förslaget om att sammanföra 
ansvaret för områdena krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar till en 
myndighet.  

Som en central och viktig aktör i det finansiella systemet är Riksgäldens 
kontinuitet och beredskap till stora delar beroende av att den finansiella sektorn 
som helhet är stabil och det är därför mycket viktigt för oss att det finns ett 
kontinuerligt samarbete mellan de privata och offentliga aktörerna. Vi saknar en 
bredare diskussion eller förslag i utredningen om hur samverkan mellan offentlig 
och privat sektor ska fungera. Mot bakgrund av detta lämnar vi följande 
synpunkter.  

Riksgälden ser positivt på förslaget om en renodling av anslaget 7:5 
Krisberedskap och överföring av medel till sektorsansvariga myndigheter. Vi vill 
dock framhålla att vissa åtgärder, t ex investeringar i reservkraft, redundans i 
kommunikation etc. med hänsyn tagen till samhällets risk- och sårbarhet även i 
fortsättningen ska kunna finansieras över detta anslag.  

Utredningen konstaterar att modellen för utvärdering och uppföljning har vissa 
brister och att det är ett fåtal myndigheter som upprättat Risk- och 
sårbarhetsanalyser. Vi instämmer med att det finns brister i nuvarande modell 
och understryker att modellen behöver utvecklas och anpassas för att 
utvärderingen ska bli meningsfull. Även i detta sammanhang saknar vi diskussion 
och förslag om hur beroendet mellan den offentliga och privata sektorn kommer 
att återspeglas.  

Riksgälden anser därför att ansvar för privatoffentlig samverkan i dessa frågor 
ska ingå som en del av den nya myndighetens uppgifter. 



 

Vidare saknar vi en bredare diskussion kring samverkansområdenas framtida roll 
inom ramen för den nya myndigheten. För att samverkansområdenas roll ska bli 
meningsfull bör även här den privatoffentliga samverkan tas i beaktande. 

 

 _________________________________________ 

 

I detta ärende har generaldirektör Bo Lundgren beslutat efter föredragning av 
Inger Rost, chef för Riskavdelningen.  

 

 

Bo Lundgren 
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