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Uppdrag att säkerställa utbetalningar från socialförsäkringen 

under krig och krigsfara  

Regeringens beslut 

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att analysera och redovisa 

förslag på hur utbetalningar från socialförsäkringen kan säkerställas under 

krig och krigsfara i enlighet med i 117 kap. socialförsäkringsbalken (SFB).  

Av redovisningen av uppdraget ska följandet framgå:  

− hur myndigheten kan säkerställa att utbetalningar kommer försäkrade 

tillhanda under krig och krigsfara, 

− hur beroenden till infrastruktur och samhällsservice i övrigt kan hanteras 

för att säkerställa utbetalningar i den beskrivna utbetalningslösningen, 

och hur utbetalningslösningen kan implementeras, 

− vid behov förslag på ytterligare åtgärder eller regelförändringar,  

− en bedömning av vilka kostnader som kan uppstå till följd av förslagen 

och hur dessa ska finansieras, och 

− övrigt som myndigheten bedömer är relevant för den aktuella sakfrågan. 

 

Försäkringskassan ska när uppdraget utförs samverka med 

Pensionsmyndigheten, övriga relevanta myndigheter och andra aktörer i den 

utsträckning som uppdraget kräver.  

 

Försäkringskassan ska senast den 1 juni 2022 lämna en delredovisning av 

uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Försäkringskassan ska 

senast den 1 november 2022 lämna en slutredovisning av uppdraget till 

Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningarna av uppdraget ska 

hänvisa till diarienumret för detta beslut.  
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Skälen för regeringens beslut 

I 117 kapitlet i SFB finns bestämmelser om socialförsäkringsväsendet under 

krig och krigsfara. Bestämmelserna beslutades av riksdagen 1984 och sedan 

dess har bl.a. samhällets betalningsinfrastrukturer förändrats i grunden. Mot 

bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde finns 

anledning att säkerställa det civila försvarets förmåga. Vidare behöver 

funktionaliteten i det finansiella systemet och underliggande infrastrukturer 

upprätthållas även vid fredstida kriser och höjd beredskap och då ytterst krig 

i enlighet med inriktningen för totalförsvaret (prop. 2020/21:30). 

På regeringens vägnar 

  

Ardalan Shekarabi  

 Carolin Jarlehag 
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Pensionsmyndigheten 
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