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Justitiedepartementet 

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och 

säkerhet och samhällets krisberedskap (Ju/L4) 

 

    

Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25 Ju2021/00971 

Pensionsmyndigheten instämmer i förslaget förutsatt vissa ändringar av det.  

 

Beredskapssektorer, sektorsansvariga myndigheter och särskilda 

beredskapsområden 
Utredningen föreslår att myndigheterna ska delas in i beredskapssektorer där en 

myndighet ska bli sektorsansvarig inom respektive sektor och därigenom få ett visst 

utökat ansvar i förhållande till övriga myndigheter inom samma sektor. I och med 

detta frångås den nuvarande beredskapsstrukturen där myndigheterna är likvärdiga 

avseende samverkan vid krisberedskap. Således kan förslaget ses som ett avsteg från 

den gällande ansvarsprincipen vilket i förlängningen kan leda till att 

ansvarsfördelningen vid kris och höjd beredskap blir otydligare och detta bör därför 

utredas vidare.   

 

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter 

Utredningen uppger att uppgifter och roller ska tydliggöras för aktörer inom 

beredskapssektorn på central, regional och i förekommande fall på lokal nivå. Med 

anledning av att alla myndigheter inte har en regional eller lokal uppdelning 

organisatoriskt finns det skäl att förtydliga begreppen regional samt lokal nivå i detta 

sammanhang. Därtill bör det förtydligas hur detta är applicerbart inom respektive 

beredskapssektor samt för de beredskapsmyndigheter som ingår i dessa.  

 

Vidare anges att den sektorsansvariga myndigheten ska kunna prioritera mellan 

beredskapsåtgärder inom beredskapssektorn. Pensionsmyndigheten ställer sig 

frågande till hur den sektorsansvariga myndigheten ska kunna göra denna prioritering 

på ett sätt som tillgodoser respektive beredskapsmyndighets behov och bör därför 

klargöras. 

 

Utredningen förordar också att den sektorsansvariga myndigheten självständigt ska 

besluta om inriktning med arbetet med beredskapsåtgärder. Pensionsmyndigheten vill 

således belysa vikten av dialog mellan myndigheterna samt att en framtagen inriktning 

bereds inom sektorn innan den blir beslutad.  

 

Vidare föreslår utredningen att den sektorsansvariga myndigheten ska ansvara för att 

det finns en planering för verksamheten under höjd beredskap. Pensionsmyndigheten 

efterfrågar ett förtydligande av vilken verksamhet som avses i denna kontext. 

Pensionsmyndigheten vill även påpeka betydelsen av att respektive 
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beredskapsmyndighet själv ska fortsätta vara ansvarig för sin egen planering för höjd 

beredskap, enligt den gällande ansvarsprincipen. Denna planering kan sedermera med 

fördel samordnas med de övriga myndigheterna inom beredskapssektorn för att 

möjliggöra en gemensam planering. 

 

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter under höjd beredskap 
Utredningen förordar att den sektorsansvariga myndigheten självständigt ska besluta 

om kompletterande riktlinjer för beredskapssektorn under höjd beredskap för att 

konkretisera regeringens övergripande inriktning. Det anges vidare att den 

sektorsansvariga myndigheten självständigt ska meddela de föreskrifter som behövs 

om verksamheten hos andra statliga myndigheter inom beredskapssektorn. 

Pensionsmyndigheten vill således poängtera att det är nödvändigt med dialog mellan 

myndigheterna samt att framtagna riktlinjer och föreskrifter bör beredas inom sektorn 

innan de blir beslutade.  

 

Utredningen föreslår slutligen att den sektorsansvariga myndigheten får meddela 

föreskrifter under höjd beredskap ”om omständigheterna så kräver”. 

Pensionsmyndigheten vill därför framhålla att det bör tydliggöras vilka 

omständigheter under höjd beredskap som bör råda för att den sektorsansvariga 

myndigheten ska få meddela föreskrifter.  

 

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter vid fredstida 

krissituationer 
Utredningen förordar att den sektorsansvariga myndigheten ska hålla regeringen 

informerad vid en fredstida krissituation. Pensionsmyndigheten efterfrågar ett 

förtydligande om dialogen med regeringen enbart ska föras av den sektorsansvariga 

myndigheten, eller huruvida berörd beredskapsmyndighet vid behov kan föra en 

dialog direkt med regeringen när en fredstida krissituation råder. 

 

Förteckning över beredskapssektorer, sektorsansvariga myndigheter 

samt beredskapsmyndigheter - ekonomisk säkerhet 
Det uppges i utredningen att det är angeläget att grunddata avseende 

socialförsäkringen inkluderas i beredskapsarbetet. Utredningen ger dock inget utpekat 

ansvar till Pensionsmyndigheten inom sektorsansvaret i den del det avser försörjning 

av grunddata gällande de ersättningar inom socialförsäkringen som administreras av 

myndigheten. Utredningen bör överväga om även Pensionsmyndigheten ska ingå i 

beredskapssektor för försörjning av grunddata. 

 

 

 

  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör, Daniel Barr efter föredragning av 

säkerhetsspecialist Markus Tornberg. I beredningen av ärendet har även säkerhetschef 

Lotta Oscarsson, junior säkerhetsspecialist Linnéa Fernström Cederholm och jurist 

Johanna Kahn deltagit. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena 

Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Biljana Lajic, Carl-Magnus Löfström, 

Kajsa Möller, Ole Settergren, Magnus Rodin och biträdande avdelningschef Henrik 

Engström deltagit. 
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Daniel Barr 

 

 

Markus Tornberg 
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