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Strategi för försörjningsberedskap med inriktning 
mot privat-offentlig samverkan  
 
Nedan följer Försäkringskassans svar på de frågor som angetts i remissens missiv. 

 

Kan beskrivningarna av den önskade utvecklingen kompletteras på något sätt?  

 

- Regeringen pekar på att det finns ett behov av att utreda ansvar och metoder 

för försörjningsberedskap. Framförallt ansvaret återspeglas inte i de 

definierade målen.  

 

Ser ni andra åtgärder som behöver vidtas för att försörjningsberedskapen ska kunna 

förbättras enligt regeringens målsättning?  

 

- Inga synpunkter  

 

Vilket behov stöd ser ni för att kunna arbeta vidare utifrån målsättningen i strategin? 

 

- Innehållet i det föreslagna ramverket för försörjningsberedskap är omfattande 

och kommer avgöra framgången i att realisera övriga mål på myndighetsnivå. 

Ramverket behöver vara tydligt avseende ansvar och prioriteringar för att 

skapa rätt förväntansbild.  

- Vilka aktörer som berörs av de utpekade målen är centralt för ett vidare 

arbete. Flera delmål pekar mot insatser på statlig och nationell nivå som bör 

hållas samman som ett myndighetsuppdrag eller som en utredning.   

 

 

 

 

 

Birgitta Målsäter     

 

Ola Sten 
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