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Remissvar avseende planering för försörjning av varor och 
tjänster 

Riksgälden har getts möjlighet att lämna synpunkter på MSB:s vägledning avseende 
planering för försörjning av varor och tjänster vid höjd beredskap och krig. 

Nedan följer Riksgäldens synpunkter 

I vägledningen och det kompletterande materialet (sammanfattning och lathund) 
beskrivs en planeringsmetod i sex steg, som myndigheter kan följa när de planerar 
tillsammans med företag för att säkra tillgången till varor och tjänster. 

Riksgälden ser behov av att komplettera planeringsmetoden som finns beskriven i 
underlaget med följande: 

Steg x - Samordning och samverkan med andra myndigheter avseende 
gemensamma behov 

Mellan steg 2 och 3 i vägledningen kan ytterligare ett steg införas (alternativt som en 
del av steg 2) som rör samordning och samverkan mellan myndigheter. I 
behovsbedömningen av att omfördela eller mäkla resurser, öka volymer eller lager 
hos företag, säkerställa statlig produktion och statliga lager eller fastställa nödvändiga 
regleringar, ser vi möjligheter till samordningsvinster myndigheter emellan. 

Steg x - Kartläggning och analys av hur behov kan tillgodoses 
 
Mellan steg 3 och 4 i vägledningen kan ytterligare ett steg införas som avser 
kartläggning och analys av hur behov kan tillgodoses. En kartläggning och analys av 
hur behoven kan tillgodoses behöver genomföras inom myndigheten innan dialogen 
med företagen kan genomföras. Analysen behöver bl.a. omfatta hur myndigheten, 
inom ramen för lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
aktuell upphandlingslag, kan tillgodose sitt behov.  
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Steg 5 – Välj beredskapsåtgärder - ändring i text  

Här beskrivs några åtgärdsalternativ bl.a. att justera befintliga avtal.  

Att justera befintliga avtal med syfte att t.ex. säkra tillgången på varor och tjänster 
med part från näringslivet löses genom tilläggsavtal, omförhandling av avtal eller 
nytecknande av avtal.  

Riksgälden föreslår en revidering av beskrivningen av förslag till åtgärd till 
omförhandling, tilläggsavtal eller nytecknande av avtal istället för ”justering” av avtal.  

I det fall det bedöms som väsentliga förändringar av upphandlade avtal och/eller att 
denna höjda säkerhet innebär alltför stora förändringar (bedöms för varje enskilt fall) 
behövs nytecknande av avtal vilket sannolikt medför ökade kostnader för 
myndigheterna. 

Riksgälden finner i övrigt underlaget som tillfredsställande och användbart och 
välkomnar vägledningen med dess underlag och beskrivning av förslag till metod. 
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