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Remissvar: MSB 2016-2393 Grunder och regelverk för skydd 
av samhällsviktig verksamhet 
Riksgälden har erhållit remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Remissen avser faktagranskning av dokumentet ”Översiktlig beskrivning av regelverk inom 
samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap av betydelse för skydd av samhällsviktig verksamhet inom 
sektorn finansiella tjänster”. Bifogat finns även promemorian ”Översiktlig beskrivning av regelverk 
inom samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap av betydelse för skydd av samhällsviktig verksamhet 
– Sektorsövergripande”. 

Remissvaret fokuserar främst på promemorian ”Översiktlig beskrivning av regelverk inom 
samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap av betydelse för skydd av samhällsviktig verksamhet inom 
sektorn finansiella tjänster” utifrån MSB:s önskemål.  

Övergripande synpunkter 
Den finansiella sektorn har en nyckelfunktion i samhällsekonomin. Sektorns betydelse gör 
att det är viktigt med stor och bred kunskap om dess roll och funktioner bland myndigheter 
som t ex. MSB och Försvarsmakten. Riksgälden välkomnar därför en genomgång av viktiga 
samhällssektorer som finanssektorn och deras förmåga att motstå och hantera 
samhällsstörningar. 

Remissen hade vunnit på en grundläggande faktakontroll före remissförfarandet liksom en 
språklig granskning. Promemorian är behäftad med flertalet språkfel vilket gör underlaget 
svårläst. Fakta bör baseras på uppgifter och definitioner från primärkällor från de 
organisationer/myndigheter som ansvarar för respektive fråga. 

Detaljsynpunkter 
Riksgälden har följande detaljsynpunkter på innehållet: 

• Lagen om resolution (2015:1016) bör finnas med i förteckningen över tillämpliga 
författningar. 

• I sammanfattningen, andra stycket, bör det framgå att tre myndigheter har en uttalad 
roll för den finansiella stabiliteten: Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. 
Dessutom bör det kompletteras med att Riksgälden även har ett ansvar för 
resolution (hantering av banker i kris). 
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• I avsnitt 1.3.5, stycke fem står det att ”Förutom att minska risken för de som handlar blir 
hanteringen effektivare än om alla aktörer ska handla bilateralt med varandra”. Notera att 
central motpartsclearing avser avveckling av affärer. Affärerna ingås fortfarande 
bilateralt mellan motparterna.  

• I avsnitt 1.4 Syfte och mål bör det förtydligas att promemorian syftar till att bidra till 
kunskapsutveckling om regelverk kring sektorn finansiella tjänster.  

• I avsnitt 2.3.2 saknas information om att Riksgälden är resolutionsmyndighet enligt 
lagen om resolution. Detta framgår i avsnitt 3.2.2, men bör anges även i avsnitt 2.3.2. 

• I avsnitt 2.4 beskrivs samverkansforum. Stabilitetsrådet bör inkluderas här. 

• Fotnot 72 hänvisar till en gammal förordning, den nu gällande nya har numreringen 
2017:170. 

• Fotnot 73 – för kännedom: med anledning av att förordningen i fotnot 72 har 
ändrats, så kommer Riksgäldens föreskrift att behöva justeras. Referensen i fotnoten 
kommer därför att behöva uppdateras när den nya föreskriften har utfärdats.  

• I avsnitt 6.1 beskrivs roller och ansvar i kris. Denna beskrivning bör kompletteras 
genom att även här belysa Riksgäldens ansvar för hantering av banker i kris. 

 

 

   

Hans Lindblad, beslutande   

   

  Karin Olausson, föredragande 
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