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Remissvar: Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad 
användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag 
(Ju2020/04335) 

Riksgälden lämnar härmed synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian 
Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s 
uppdrag. 

Riksgälden ställer sig positiv till att MSB:s uppdrag att förvalta, utveckla och tillhandahålla 
SGSI tydliggörs och att användarkretsen av SGSI utvidgas. Föreslagen lydelse av 16 a § 
inkluderar dock – såvitt Riksgälden kan bedöma - inte samhällsviktiga privata aktörer i 
finansiell sektor i den krets som kan ansluta sig till tjänsten. Enligt Riksgälden bör det 
övervägas om inte även sådana aktörer ska kunna ansluta sig till SGSI. 

En fungerande kommunikation mellan myndigheter och samhällsviktiga 
privata aktörer inom finansiell sektor är central 

I föreslagen lydelse av 16 a § framgår att tjänsten också ska tillhandahållas andra aktörer 
som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid 
olyckor, kriser eller höjd beredskap. Riksgälden vill lyfta fram att det i dagsläget inte har 
ålagts privata aktörer i den finansiella sektorn ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, 
kriser eller höjd beredskap enligt författning. Vidare finns det i dagsläget inga avtal för dessa 
aktörer att upprätthålla verksamhet under höjd beredskap. 

Riksgälden är en aktör med särskilt ansvar för beredskap genom bilagan till förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. För att kunna fullfölja de av regeringen ålagda uppgifterna är Riksgälden 
beroende av den finansiella infrastrukturen, vilken till stor del tillhandahålls av ett urval 
privata aktörer inom den finansiella sektorn. En fungerande kommunikation mellan 
myndigheter och privata aktörer inom finansiell sektor är central. Om den inte fungerar 
skulle det bland annat få påverkan på finansiell stabilitet. Om information kan 
kommuniceras via en separat nationell infrastruktur som SGSI skulle risken för avbrott 
minska samt ytterligare stärka redundans och uthållighet genom att fler alternativa vägar 
tillgängliggörs för samhällsviktig informationsdelning. Mot den bakgrunden ser Riksgälden 
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potentiellt fördelar med att fler aktörer än de som nu föreslås får möjlighet att ansluta sig till 
SGSI.   

I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av 
utredaren Jessica Wickman. I framtagandet av remissvaret har även de seniora 
säkerhetsanalytikerna Gunnar Maxén och Christina Goede deltagit, samt enhetschefen 
Johan Löfqvist Klass och juristen Carl Ejmefors.  
 

   

 Hans Lindblad, beslutande   

   

   Jessica Wickman, föredragande 

   

 


