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Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet.

7.4.2 Beredskapssektorer inrättas
Försäkringskassan ställer sig positiv till utredningens förslag att nuvarande
samverkansområden avvecklas och ersätts av tio beredskapssektorer och fyra särskilda
beredskapsområden. Försäkringskassan är positiv till att erhålla rollen sektorsansvarig
myndighet för beredskapssektorn Ekonomisk trygghet. Förslag på myndigheter som
placeras i sektor ekonomisk trygghet är logisk utifrån respektive myndighetsuppdrag.
Däremot ställer sig Försäkringskassan frågande till vad som särskiljer den data som
Försäkringskassan tillhandahåller som motiverar ett deltagande i sektorn Försörjning av
grunddata. Andra myndigheter som ansvarar för stora mängder data som ligger till
grund för myndighetsbeslut har inte föreslagits ingå i sektorn Försörjning av grunddata.
Försäkringskassans roll i sektorn behöver förtydligas på ett liknande sätt som övriga
myndigheter som föreslås ingå i sektorn.

8.7 De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter

Wimi FK14007_009_W

Försäkringskassan ser att efter införande av beredskapssektorer kan samverkansbehov
finnas för de sektorsansvariga myndigheterna inom frågor som rör föreskriftsrätten.
Exempelvis hur långt sträcker sig föreskriftsrätten och skiljer sig föreskriftsrätten mellan
olika sektorer. Här bör även MSB kunna ha en stödjande roll. Försäkringskassan
betonar vikten av att ansvaret som läggs på en sektorsansvarig myndighet blir tydligt
formulerat i hur den ska styra/samverka med andra ingående myndigheter i sektorn.
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Avslutande synpunkt
Försäkringskassans bedömning är att utredningen inte har tagit tillräcklig hänsyn
avseende kraven på regional kontinuitet. Samhällsviktig verksamhet har idag ett stort
beroende till IT-tjänster vilket kommer att medföra ökade kostnader för att möjliggöra itdrift och it-utveckling på regional nivå i händelse av höjd beredskap. Denna kostnad
omnämns inte i utredningens förslag.
Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör Nils Öberg i närvaro av
Avdelningschef Per Eleblad, Säkerhetschef Birgitta Målsäter, och biträdande
Säkerhetsskyddschef Ola Sten, den senare som föredragande.
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