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SOES ska verka för att enskilda individer, företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för att:



*

samhällets betalningar fungerar och
systemen för att betala varor och tjänster fungerar

Syftet är att förebygga allvarliga störningar för att minska konsekvenser av händelser som kan få allvarliga
samhällspåverkande effekter.
Detta sker genom att ur ett samhällsperspektiv analysera risk och sårbarhet för kritiska resurser samt beroenden,
dokumentera dessa, ta fram förslag för åtgärder, och tillställa ansvariga aktörer.
* Med samhällets betalningar menas hela kedjan från generering av underlag för utbetalning till att
mottagaren kan använda medlen. I målet ingår delar som de olika aktörerna inte har ett direkt ansvar för,
men där avbrott påverkar mottagaren menligt. Exempel på detta är aktörer inom finansiella sektorn, för
dessa gäller att SOES analyserar och informerar om risker.
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Sammanfattning
Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa robusthet i en verksamhet för att
bättre kunna hantera eventuella störningar och avbrott. Ändamålet är att minska
sårbarheten och öka motståndskraften, för att på så sätt bibehålla förmågan oavsett
vad som inträffar. Myndigheter i Sverige är självständiga, vilket medför att varje
enskild myndighet bedriver kontinuitetsarbete utifrån sin egen verksamhet.
Samtidigt finns myndighetsgemensamma beroenden och ömsesidiga beroenden
mellan SOES-myndigheter vilket gör att de också är beroende av varandra för
hantering av vissa inträffade störningar och avbrott.
Denna rapport bygger vidare på tidigare analyser av myndighetsgemensamma
samhällsviktiga betalningar, där såväl gemensamma som ömsesidiga beroenden
mellan myndigheter konstaterats. Syftet med rapporten är att öka medvetenheten
om hur SOES-myndigheter arbetar med kontinuitetsplaner för stärkta identifierade
samhällsviktiga betalningsprocesser samt att belysa hur myndighetsgemensamma
robusthetshöjande åtgärder kan bidra till stärkta samhällsbetalningar i en
förlängning. Målsättningen har varit att kartlägga och analysera synergier mellan
SOES-myndigheternas kontinuitetsarbete, med ambition att identifiera
åtgärdsförslag för stärkt robusthet i de samhällsviktiga betalningsprocesserna.
Rapporten redogör för ett antal goda exempel på arbetssätt och konkreta
kontinuitetsstrategier som myndigheterna använder sig av i sitt kontinuitetsarbete.
Därtill presenteras ett antal förslag på struktur för myndighetsgemensamt
kontinuitetsarbete och ett antal förslag till fortsatt arbete inom och utanför SOES.
I ett första steg föreslås stärkt myndighetsgemensamt kontinuitetsarbete genom att:




Initiera myndighetsgemensam dialog om gränsytor
Upprätta en gemensam struktur för hantering av oönskade händelser
Upprätta en myndighetsgemensam rutin för manuell överföring av
information

I ett andra steg föreslås fortsatt utredning av möjligheten till myndighetsgemensam
prioritering avseende samhällsviktiga utbetalningar.
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1

Inledning

Denna rapport bygger vidare på det arbete som bedrivits inom Samverkansområde
Ekonomisk Säkerhet (SOES) under 2013-2015 genom att fokusera på att
undersöka synergier mellan myndigheters kontinuitetsplaner. Genom att inhämta
information om kontinuitetsarbetet vid respektive myndighet och därefter
jämföra/analysera tillvägagångssättet är ambitionen att lyfta fram goda exempel
på arbetssätt och generella kontinuitetsstrategier. Ambitionen är även att
identifiera gemensamma utgångspunkter för kontinuitetsarbetet vid händelse av
störningar eller avbrott i samhällsviktiga betalningar samt att identifiera
åtgärdsförslag för stärkt redundans. Allt för att uppnå stärkt myndighetsgemensam
förmåga och stärkta samhällsbetalningar i en förlängning.

1.1 Bakgrund
Samverkansområde Ekonomisk säkerhet (SOES) arbetar för att enskilda individer,
företag och det allmänna ska ha tillgång till - och förtroende för - samhällets
betalningar samt att systemen för att betala varor och tjänster fungerar.
Verksamheten inom SOES har därmed till uppgift att förebygga allvarliga
störningar i betalningssystemet och att minska konsekvenser av händelser som
annars kan få allvarliga samhällspåverkande effekter.
Arbetet inom arbetsgruppen för analys (AG Analys) utgår ifrån att analysera
myndighetsgemensamma beroenden och ge förslag till robusthetshöjande
åtgärder, med stärkta samhällsbetalningar och ett stärkt betalningssystem som
ambition i en förlängning. Under 2013-2014 identifierades elva1
myndighetsgemensamma samhällsviktiga betalningsprocesser som särskilt viktiga
att kartlägga och analysera. Urvalet baserades på Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) nationella strategi och vägledning för skydd av
samhällsviktig verksamhet. Dessa dokument lisar ett antal samhällssektorer varav
en angränsar till SOES verksamhet, nämligen socialförsäkringar med viktiga
samhällsfunktioner
såsom
det
allmänna
pensionssystemet
och
arbetslöshetsförsäkringen m.fl.2 Urvalet baserades även på ett antal – av SOES
fastställda - urvalskriterier som utgår ifrån SOES samlade uppdrag.3
Denna rapport bygger vidare på tidigare analyser av myndighetsgemensamma
samhällsviktiga betalningar, där såväl gemensamma som ömsesidiga beroenden
mellan myndigheter konstaterats. Eftersom de ömsesidiga beroendena mellan

1 Ålderspension (2013), Kommunavräkning (2013), Försörjningsstöd (2013), Studiemedel
(2013), Aktivitetsstöd (2013), Arbetslöshetsersättning från A-kassa (2013),
Etableringsersättning (2014), Nystartsjobb (2014), Momsutbetalning (2014),
Pensionsfinansiering (2014), Skatteinbetalning (2014).
2 MSB(2011) Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld – Nationell strategi för skydd av
samhällsviktig verksamhet; MSB(2013) Handlingsplan för skydd av samhällsviktig
verksamhet; MSB(2014) Vägledning för samhällsviktig verksamhet – Att identifiera
samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid.
3 Bilaga 2. Metod 2013-2015 i SOES(2014) Slutrapport: Samhällskonsekvensanalys för
myndigheterna inom SOES – slutsatser och lärdomar 2013-2015.
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myndigheterna gäller såväl i normalläge som vid händelse av avbrott, har behov
även identifierats för att kartlägga myndigheternas befintliga kontinuitetsarbete
med att hantera störningar i samhällsviktiga utbetalningar. Gränssnittet mellan
myndigheternas kontinuitetsarbete vid händelse av avbrott i en gemensam
samhällsviktig betalning sågs som särskilt viktigt att undersöka.

1.2 Syfte och mål
Syftet är att öka medvetenheten om hur SOES-myndigheter arbetar med
kontinuitetsplaner för stärkta myndighetsgemensamma samhällsviktiga
betalningsprocesser
samt
att
belysa
hur
myndighetsgemensamma
robusthetshöjande åtgärder kan bidra till stärkta samhällsbetalningar i en
förlängning.
Målet är att kartlägga och analysera synergier mellan SOES-myndigheternas
kontinuitetsplaner, för att komma fram till åtgärdsförslag för stärkt robusthet i de
myndighetsgemensamma samhällsviktiga betalningsprocesserna.

1.3 Metod
För att kartlägga och analysera synergier mellan SOES-myndigheternas
kontinuitetsplaner - och identifiera åtgärdsförslag för stärkt robusthet – har ett
tillvägagångssätt i tre steg valts.
1. Intervjustudien
belyser
SOES-myndigheternas
befintliga
kontinuitetsarbete för att hantera störningar och avbrott i samhällsviktiga
betalningsprocesser och lyfter fram goda exempel på kontinuitetsstrategier
för generella resurstyper.
2. Pilotstudien av en samhällsviktig betalningsprocess exemplifierar
myndighetsgemensam användning av konkreta reservrutiner (alternativa
arbetssätt) vid händelse av störningar och avbrott.
3. Workshopen analyserar övergripande områden för framgångsrik
myndighetsgemensam kontinuitetshantering och hur detta arbete bidrar till
stärkta samhällsbetalningar i en förlängning.
En förteckning av genomförda intervjuer och en deltagarförteckning över
genomförd pilotstudie och workshop återfinns i bilaga 1.
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2

Myndigheternas kontinuitetsarbete

Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa robusthet i en verksamhet för att
bättre kunna hantera eventuella störningar och avbrott. Syftet är att minska
sårbarheten och öka motståndskraften, för att på så sätt bibehålla förmågan oavsett
vad som inträffar. Sett utifrån ett SOES-perspektiv handlar kontinuitetshantering
- för identifierade samhällsviktiga betalningsprocesser - om att säkerställa att
processerna fortlöper oavsett vad som händer så att betalningarna når avsedd
mottagare.
Myndigheter i Sverige är självständiga, vilket medför att varje enskild myndighet
bedriver kontinuitetsarbete utifrån sin egen verksamhet. Samtidigt finns
myndighetsgemensamma beroenden och ömsesidiga beroenden mellan
myndigheter vilket gör att myndigheter också är beroende av varandra för
hantering av vissa inträffade störningar och avbrott. För att understödja det
enskilda såväl som det myndighetsgemensamma kontinuitetsarbetet presenteras i
efterföljande avsnitt ett antal goda exempel på kontinuitetsstrategier och generella
framgångsfaktorer för stärkt kontinuitetshantering.

2.1

Exempel på kontinuitetstrategier och reservrutiner

Nedan presenteras ett antal goda exempel på kontinuitetsstrategier och
reservrutiner för ett antal generella resurstyper. Kontinuitetstrategierna utgör
faktiska strategier vid olika SOES-myndigheter och kan användas som
utgångspunkt vid framtagande av kontinuitetsplaner eller vid översyn av befintliga
kontinuitetsplaner vid en enskild myndighet.
Personal och kompetens
Nyckelpersonsberoenden är vanliga inom alla former av verksamheter, så också
inom myndigheter. Dessa beroenden kan bemötas på olika sätt och med olika
strategier beroende på hur verksamheten är utformad och vilken kompetens som
efterfrågas. Sammantaget handlar det om att stärka redundansen för en ordinarie
resurs, så att fler handlingsalternativ - eller antal personer - finns att tillgå om
ordinarie resurs av någon anledning är otillgänglig.
Ett sätt att motverka beroenden till en enskild person/funktion är att säkerställa att
fler personer med samma kompetens kan träda in i ordinarie resurs ställe. I ett
första steg kan en inventering av resurser med den aktuella kompetensen göras för
att se vilka resurser som finns att tillgå. I ett nästa steg bör reservrutiner upprättas
för att säkerställa att en person med rätt kompetens alltid finns tillgänglig.
Säkerställande av tillgång till kritiska personella resurser kan därefter göras genom
att sprida kompetens på flera individer inom myndigheten eller genom samarbete
med en extern partner.
Att arbeta för intern kompetensspridning kan exempelvis göras genom att fastställa
att det alltid ska finnas tre individer som kan utföra (har kunskap och
mandat/behörighet) en eller flera identifierade kritiska arbetsuppgifter. Detta
innebär att individerna ska ha rätt kunskap samt mandat och behörighet att utföra
uppgiften. Finns ett antal personer med tidigare erfarenhet av arbetsuppgiften inom
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myndigheten finns möjlighet att utforma reservrutiner som inkluderar dessa
personer vid händelse av att ordinarie resurs är otillgänglig. Att kompetensen
bibehålls - även om enskilda medarbetare går vidare till nya arbetsuppgifter – kan
på så sätt utgöra en grund för utformande av reservrutiner. Väljer en myndighet att
tillämpa reservrutiner som inkluderar personal från andra enheter är det dock
viktigt att säkerställa att kompetensen bibehålls, exempelvis genom
repetitionsutbildningar. Om rutinerna för att utföra arbetsuppgifter ändras är det
även viktigt att de medarbetare som är tilltänkta att inträda i ordinarie resurs(ers)
ställe utbildas.
Ett annat sätt att minska nyckelpersonsberoenden är att ta fram dokumenterade
rutiner för hur en arbetsuppgift ska utföras. Exempel på detta är skriftliga rutiner
för en enskild arbetsuppgift i ett verksamhetskritiskt system eller i en applikation.
Dokumenterade rutiner säkerställer att fler medarbetare på ett enkelt sätt kan täcka
upp för andra i händelse av personalbortfall.
Att ha god framförhållning i semester- och annan personalplanering och därmed
säkerställa tillgång till specifika personella resurser över året utgör en
kontinuitetsstrategi som vanligen tillämpas bland myndigheter.

Lokaler och utrustning
Beroende till lokaler och särskild utrustning för utförande av arbetsuppgifter och
andra kritiska processer är vanligt förekommande. Ett exempel på en
förebyggande kontinuitetsstrategi för en organisation är diversifiering av
verksamhetens kritiska processer, genom att ha dem fysiskt uppdelade på flera
platser eller säkerställa att de inte är beroende av samma utrustning och system.
På så sätt minskar sårbarheten då inträffade störningar eller avbrott inte får lika
stora konsekvenser.
En annan förebyggande kontinuitetsstrategi - för beroende till lokaler - är att införa
rutiner som innebär att kritiska arbetsuppgifter kan utföras från hemmet. Detta kan
exempelvis innebära att vissa individer måste ta med dator, eventuella
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inloggningskort etc. hem varje dag samt att nödvändiga IT-lösningar anpassas så
att arbetsuppgiften kan utföras även utanför ordinarie lokaler.
För vissa kritiska arbetsuppgifter kan det vara relevant att använda alternativa
arbetsplatser vid händelse av att ordinarie lokaler inte är tillgängliga. Alternativa
arbetsplatser kan utgöras av lokaler som i annat fall står tomma eller lokaler som
inhyser annan verksamhet, vilka kan flyttas vid händelse av att behov uppstår.
Gemensamt för båda alternativen är att nödvändig utrustning finns på plats så att
de arbetsuppgifter som ämnar genomföras i reservlokalen också kan göra det.

Reservrutiner behöver även upprättas för att säkerställa alternativa arbetssätt om
kritisk utrustning är otillgänglig. Det kan exempelvis handla om att tillgång till en
dator krävs för att kunna utföra en viss arbetsuppgift. Reservrutinen kan då
beskriva alternativa sätt att utföra arbetsuppgiften, exempelvis hur en tillfällig
dator kan erhållas från IT-avdelningen.
Informations- och kommunikationsteknik
System för informationsöverföring och kommunikation utgör vanligen kritiska
resurser för såväl enskilda myndighetsprocesser som myndighetsgemensamma
processer.
Vid händelse av att ett kritiskt IT-system är otillgängligt bör reservrutiner i form
av alternativa arbetssätt tas fram. Det kan exempelvis handla om att ett kritiskt ITsystem för lagring av viktig information är otillgängligt, där manuella rutiner för
hämtning av information identifierats som en möjlig reservrutin. Reservrutiner
som beskriver alternativa arbetssätt kan med fördel hänvisa till en bilaga där den
manuella rutinen finns dokumenterad.
En vanligt förekommande reservrutin vid händelse av otillgängliga system för
elektronisk filöverföring är manuell filöverföring, exempelvis via krypterade
USB-stickor. Vid upprättande av en sådan reservrutin är det viktigt att
dokumentera var USB-stickor hämtas och hur den manuella processen för
filöverföring kan ske. Reservrutinen kan användas både internt och externt för
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filöverföring mellan myndigheter (se avsnitt 3.2) och mellan myndigheter och
ramavtalsbanker.
En kontinuitetsstrategi som kan tillämpas för att säkerställa extern filöverföring
för tidskritiska arbetsuppgifter, är att tillämpa väl tilltagna tidsmarginaler i
förhållande till kritiska tidpunkter. Sett utifrån ett SOES-perspektiv och
identifierade samhällsviktiga betalningsprocesser kan exempelvis detta innebära
att filer ska vara en annan myndighet tillhanda i god tid (åtminstone ett par dagar)
innan den andra myndigheten behöver dem för att generera underlag till
utbetalningar. Vid störningar som enbart påverkar den myndighet som avlämnar
underlag till en annan utbetalande myndighet innebär detta en minskad sårbarhet,
förutsatt att störningarna inte pågår under en längre tid.
En konkret reservrutin är möjligheten att göra utbetalningar utifrån föregående
månads underlag. En sådan reservrutin skulle kunna bli aktuell då system för att
skicka filer och utbetalningsunderlag mellan myndigheter ligger nere. Enligt avtal
har ramavtalsbankerna möjlighet att betala ut på föregående månads underlag
eftersom dessa underlag sparas en månad. Att göra utbetalningar utifrån
föregående månads underlag skulle dock innebära att de betalningsmottagare som
tillkommit efter den senaste utbetalningen inte kommer med och att de personer
som plockats bort erhåller en utbetalning som de inte har rätt till. Eventuella
förändringar i belopp till följd av ändrade förhållanden hos redan existerande
betalningsmottagare skulle inte heller tillgodoses. Samtliga felaktiga betalningar
kan dock justeras i efterhand, även om detta troligen skulle medföra ett omfattande
merarbete. Den stora frågan blir därmed om nyttan med att utbetalningen kan
genomföras i tid (men utifrån föregående månads underlag) överväger kostnaden
för efterarbetet. Ett viktigt ingångsvärde blir därför prognosen för när en korrekt
utbetalning kan genomföras. Hur stora konsekvenserna får en dags försening för
mottagarna jämfört med kostnaden för efterarbete om utbetalning genomförs
baserat på föregående månads underlag?
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Externa leverantörer
För vissa myndighetsinterna och myndighetsgemensamma processer föreligger ett
beroende till externa leverantörer för leverans av en specifik vara eller tjänst.
Utifrån ett kontinuitetsperspektiv är det viktigt att även säkerställa leverans av
dessa resurser, på samma sätt som för de interna resurserna som myndigheten själv
svarar för. Har resursen identifierats som kritisk för en verksamhetsprocess förblir
den kritisk även om den levereras/förvaltas av en extern part.
En kontinuitetsstrategi är till exempel att säkerställa att leverantören inte utgör en
så kallad single-point-of-failure, genom att upprätta avtal med ytterligare
leverantörer. Oavsett om en eller flera leverantörer avtalas är det viktigt att
säkerställa samma – eller till och med skärpta - säkerhetskrav på leverantören som
om resursen hade funnits internt. Exempel på detta är att ställa krav på att det finns
upprättade kontinuitetsplaner hos leverantören. Andra exempel är krav på robust
utrustning och skalskydd, krav på att kontinuitetsanalyser ska delges eller krav på
regelbundna, och eventuellt gemensamma, övningar och tester. 4 I vissa fall finns
möjlighet av att upprätta reservrutiner för kringgå det externa beroendet.
En alternativ kontinuitetsstrategi för att säkerställa kritiska resurser är i detta
sammanhang att myndigheten gör ett aktivt val att drifta all IT internt samt att
bygga upp redundans baserat på verksamhetens behov för olika delar av IT-miljön.

2.2

Generella framgångsfaktorer

Ett framgångsrikt kontinuitetsarbete förutsätter ett systematiskt tillvägagångssätt
och ett strukturerat arbete. Standarder och andra vägledningar kan med fördel
användas som stöd, men det viktigaste är att anpassa arbetet efter organisationens
egna förutsättningar.
Kontinuitetsarbetet bör utgå ifrån den mest kritiska verksamheten och därefter
vidgas till att innefatta all kritisk verksamhet. Eftersom det är ett omfattande - och
ofta tidskrävande arbete - att utveckla och implementera kontinuitetshantering i en
organisation kan det vara bra att starta med en pilotprocess. En fördel med detta är
att få möjlighet att praktiskt testa den arbetsmetod och de mallar som tagits fram
inför en bredare implementering. Dessutom får organisationen genom
pilotprocessen ett konkret exempel - och talespersoner - som kan användas som
stöd vid kontinuitetsarbetet för övriga processer. Därför kan det vara bra att välja
en pilotprocess som inte är alltför komplex, men det viktigaste är att starta med en
verksamhet där det finns intresse och engagemang.
En framgångsfaktor för ett framgångsrikt kontinuitetsarbete är engagemang från
myndighetsledningen. En annan framgångsfaktor är att få kontinuitetshantering att

4

Läs mer om kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet i Appendix G
Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet i FSPOS (2014) Vägledning för
kontinuitetshantering.
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bli en naturlig del i organisationskulturen. Målbilden är att varje individ vet varför
organisationen arbetar med kontinuitetshantering, vilka kriterier som är styrande
och vilka de mest kritiska processerna är. För att kunna nå denna målbild krävs en
mängd olika aktiviteter, exempelvis säkerställa att kontinuitetsarbetet är en stående
punkt på mötesagendor samt att utbildningar och övningar genomförs regelbundet.
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3

Myndighetssamverkan för stärkt
kontinuitetsarbete

Flera av myndigheterna uppger att det finns myndighetssamverkan för kritiska
resurser där det föreligger ett ömsesidigt beroende. Befintlig samverkan mellan
myndigheterna består främst utav utbyte mellan upparbetade kontakter i ordinarie
verksamhet. I vissa fall har myndigheter med gemensamt- eller ömsesidigt
beroende tagit fram separata kontinuitetsplaner och samtidigt fört en dialog för att
säkerställa att gränsytorna fungerar även vid aktivering av dessa planer. En del
myndigheter genomför även gemensamma övningar där framtagna
kontinuitetsplaner testas i skarpt läge.
Även om viss myndighetssamverkan redan finns idag, finns enligt myndigheterna
ytterligare behov av samverkan gällande kontinuitetsplaner och reservrutiner.
Detta gäller bland annat rutiner för när andra myndigheter ska kontaktas, vid
avbrott eller störningar som kan få påverkan utanför den egna myndigheten. I
avsnitt 3.1 Gemensam dialog om gränsytor presenteras ett schematiskt förslag till
myndighetsgemensam struktur för en systematisk dialog och informationsutbyte
inför upprättande av reservrutiner inom respektive myndighet. I efterföljande
avsnitt 3.2 Hantering av oönskade händelser återfinns ett övergripande förslag på
gemensam struktur för hantering av oönskade händelser som påverkar fler än en
myndighet.
Ett annat behov som lyfts är rutiner för informationsöverföring mellan
myndigheter då ordinarie tillvägagångssätt är otillgängliga. I avsnitt 3.3 Rutin för
manuell överföring av information återfinns förslag på struktur för
rutinbeskrivning samt stödfrågor inför utveckling av rutin för manuell överföring
av information.

3.1 Gemensam dialog om gränsytor
Flera myndigheter med ömsesidiga och gemensamma beroenden har en pågående
dialog för att säkerställa att gränsytorna fungerar i ett läge då respektive myndighet
behöver arbeta efter upparbetade reservrutiner. Gränsytorna avser i detta fall det
ömsesidiga beroendet av information, där en enskild myndighet antingen är
beroende av informationsinhämtning från en annan myndighet eller är beroende
av att kunna avlämna information till en annan myndighet. Ett sätt att skapa
struktur i denna dialog är att gemensamt rita upp en övergripande bild över
gränsytorna och sedan diskutera kring hantering av avbrott eller störningar som
sker vid olika utvalda brytpunkter. Detta möjliggör samsyn gällande roller och
ansvar i hanteringen samt en gemensam utgångspunkt för upprättande av
reservrutiner inom respektive myndighet.
I figuren nedan ges ett fiktivt och förenklat exempel på hur en sådan övergripande
gemensam bild skulle kunna se ut. Med utgångspunkt i den gemensamma bilden
kan respektive myndighet sedan göra hänvisningar till relevanta kontinuitetsplaner
eller annan dokumentation.
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3.2 Hantering av oönskade händelser
Myndigheterna ser behov av en enhetlig hantering och välfungerande
kommunikation vid oönskade händelser som påverkar mer än en myndighet. I
detta avsnitt presenteras ett övergripande förslag på gemensam struktur för detta.
Strukturen bygger på de tre stegen bedöma, eskalera och hantera.

Bedöma
När en oönskad händelse inträffat och upptäckts hos en myndighet är första steget
att göra en initial bedömning om hur pass allvarlig den inträffade händelsen är eller
kan komma att bli. Vilken funktion som ansvarar för att göra denna bedömning
kan skilja sig åt mellan myndigheterna, men även variera beroende på vilken typ
av störning som händelsen orsakat. Det kan exempelvis vara olika funktioner inom
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myndigheten som bedömer störningar kopplat till IT-system och störningar som
härstammar från en extern leverantör. Som stöd för bedömningen kan
myndigheten använda en förbestämd skala som beskriver allvarlighetsgraden hos
oönskade händelser. Bedömningen ligger till grund för nästa steg, eskalera, det
vill säga på vilken nivå inom myndigheten som den identifierade händelsen ska
eller bör hanteras. För myndigheter som har gemensamma gränsytor är det viktigt
att ha kännedom om varandras bedömningskriterier, vid vilken allvarlighetsgrad
informationsdelning mellan myndigheterna ska ske samt vilka kontaktvägar som
ska användas. Att använda redan etablerade kontaktvägar är en fördel eftersom det
minskar risken för att informationsdelning sker på annat sätt än vad som är
beskrivet i upprättade rutiner.
Eskalera
Om den inträffade händelsen bedöms som tillräckligt allvarlig kan det finnas
behov av att eskalera ärendet och utse en specifik gruppering som ansvarar för
hanteringen. I de fall där den inträffade händelsen medför störningar i processer
som fler myndigheter är beroende av bör denna gruppering innehålla
representanter från respektive myndighet. Den utsedda grupperingen kan i sin tur
bedöma om den inträffade händelsen är så allvarlig att det krävs eskalering
ytterligare en nivå. Det kan exempelvis innebära att hanteringen kräver att
involverade myndigheter aktiverar sina respektive krisorganisationer.
Oavsett på vilken nivå hanteringen sköts är det viktigt att involverade myndigheter
har insyn i varandras kriterier för bedömning och eskalering samt att rutiner
gällande informationsdelning och gemensam hantering finns upprättade. Att
genomgående vara övertydlig i all kommunikation kan vara ett sätt att minimera
risken för missförstånd och att överbrygga svårigheterna med att myndigheterna
använder sig av olika begrepp och definitioner.
Hantera
Efter att en inträffad oönskad händelse har eskalerats till lämplig nivå inleds
hanteringen av händelsen. Hanteringen kan vara beslut om att aktivera och börja
arbeta enligt upprättade reservrutiner, exempelvis att använda alternativa system
eller att föra över information manuellt. På samma sätt som myndigheterna
behöver ha kännedom om varandras bedömningskriterier och nivåer för eskalering
bör samstämmighet också eftersträvas när det kommer till hur hanteringen ska se
ut. Det kan exempelvis vara i form av samordnade reservlösningar för
gemensamma beroenden och samsyn kring när och hur dessa reservrutiner ska
aktiveras.

3.3 Rutin för manuell överföring av information
Ett behov som lyfts av SOES-myndigheterna är struktur för rutiner avseende
informationsöverföring mellan myndigheter då ordinarie tillvägagångssätt är
otillgängliga. I detta avsnitt beskrivs ett förslag på struktur för rutinbeskrivning för
en avsändande myndighet i tre steg; att tänka på hos avsändaren, att tänka på
under transporten samt att tänka på hos mottagaren. Rutinbeskrivningen
förutsätter att avsändande- och mottagande myndighet fastställt en
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myndighetsgemensam struktur för hantering av oönskade händelser, i linje med
avsnitt 3.2. I tabellen nedan finns ett antal frågeställningar som kan användas som
stöd inför utveckling av en rutin för manuell överföring av information.
Att tänka på hos avsändaren


Vem får ta beslut om manuell
överföring av information?



Vilken information får
överföras manuellt? Vilken
information får inte
överföras manuellt
(sekretessnivå)?



Vilka medier (t.ex. USB eller
extern hårddisk) får
användas?



Krav på lösenordsskydd,
kryptering för medier (t.ex.
USB eller extern hårddisk)?



Vem lägger in
informationen?



Krav på lösenordsskydd eller
kryptering av informationen?



Format på informationen?



Hur informeras mottagaren
om att manuell överföring
kommer användas?

Att tänka på under transporten


Att tänka på hos
mottagaren
Vem får ta emot
informationen?

Vem eller vilka får
transportera informationen
(intern personal eller extern
aktör/budfirma)?






Krav på kvittens
vid överlämnandet?

Vilka typer av
transportmedel får
användas?





Krav på
legitimering vid
överlämnandet?

Krav på eventuell extern
aktör som utför
transporten?
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Prioritering av samhällsviktiga betalningar

4

En fråga som lyfts i flera sammanhang inom ramen för SOES arbete (bland annat
i
genomförda
beroendekartläggningar
samt
under
genomförda
samverkansövningar) är behovet av en gemensam bild över prioritering mellan
olika samhällsbetalningar. Detta kapitel syftar till att redogöra för vilka
möjligheter som finns för en eventuell prioritering av samhällsviktiga
betalningsprocesser vid en inträffad händelse som påverkar fler än en
samhällsbetalningsprocess. Kapitlet redogör för ett antal grundläggande
förutsättningar för en eventuell prioritering och presenterar även ett antal principer
som kan utgöra en grund vid fortsatt dialog kring prioriteringar.

4.1

Förutsättningar

Möjligheten till prioritering av samhällsviktiga betalningar vid händelse av avbrott
(som påverkar fler än en betalningsprocess) är något som lyfts fram i flertalet
SOES-sammanhang. Förväntningar har i flera fall ställts på enskilda offentliga och
privata aktörer att göra prioriteringar utifrån samhällsnytta med slutmottagaren i
fokus. Bland annat har förväntningar ställts på Riksgälden, Bankgirot och de
enskilda ramavtalsbankerna avseende prioriteringar vid händelse av avbrott och
kriser. Viktigt att framhålla är att Riksgälden inte innehar mandat att prioritera
mellan olika utbetalningar. Inte heller Bankgirot har möjlighet att prioritera mellan
olika betalningstyper utan hanterar betalningar i den ordning de inkommer.
Huruvida det finns en prioritering av samhällsviktiga betalningar vid
ramavtalsbankerna vid händelse av avbrott är – inom ramen för denna studie - inte
fullt utrett.5
Tidpunkten för när vissa samhällsviktiga betalningar ska ske är reglerat i lag,
medan andra är myndighetsinternt reglerade utifrån vad myndigheten utlovat
slutmottagare.
Tekniskt sett finns inga hinder för utbetalande myndigheter att göra en prioritering
mellan betalningsfiler då filerna sätts samman utifrån vilken ersättning som avses.
Viktigt att framhålla är samtidigt att betalningarna vanligen sker vid olika
tidpunkter under månaden/året och att en prioritering mellan betalningsfiler som
inte hanteras samtidigt därför inte är nödvändig. Betalningsunderlaget
tillhandahålls och hanteras även vid olika tidpunkter eftersom det finns olika
tidsramar mellan framtagande av betalningsunderlag och vidareförmedling av
betalningsunderlag
till
bankerna.
För
veckofiler
sammanställs
betalningsunderlaget tre dagar innan fastställd utbetalningsdag, medan fyra dagar
gäller för månadsfiler. För volymmässigt större utbetalningar används mer
vältagna tidsramar om 8-10 dagar eftersom betalningsfilerna är så stora att de
måste köras under helger.

5

Enligt intervju med Bankföreningen finns inte kännedom om någon sådan prioritering bland
bankerna.
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4.2

Principer för prioritering

De samhällsviktiga betalningsprocesserna har olika utbetalningsdatum och är
alltså endast delvis överlappande i tid. Inledningsvis behöver därmed en
översiktlig kartläggning avseende utbetalningsdatum för de samhällsviktiga
betalningsprocesserna genomföras. Då kan processer som har överlappande
utbetalningshantering - och därmed kan komma att påverkas samtidigt vid
händelse av ett avbrott - identifieras. För processer som inte överlappar finns inget
behov av att göra en prioritering. En fördjupad kartläggning kan även påvisa när i
tid som det ömsesidiga beroendet mellan myndigheterna är som störst (exempelvis
när underlag för betalningsfiler skickas från en myndighet till en annan).
Tre övergripande principer har identifierats som tillsammans kan utgöra ett stöd
för
prioritering
mellan
processer
som
har
överlappande
utbetalningshantering/datum.6
Principer att beakta vid en eventuell prioritering
 Volym – Hur många mottagare finns det för utbetalningen?
Hur många mottagare som finns för utbetalningen påverkar prioriteringen eftersom det är
ett mått på hur stor utbredning konsekvenserna kan få i samhället vid ett avbrott.
 Betydelse – Hur stor del av mottagarens försörjning utgör utbetalningen?
Hur stor del av mottagarens försörjning som utbetalningen utgör påverkar prioriteringen
eftersom det är ett mått på hur allvarliga konsekvenserna kan komma att bli för de
individer som drabbas vid ett avbrott.
 Periodicitet – Med vilken frekvens sker utbetalningen?
Periodiciteten för utbetalningen påverkar prioriteringen eftersom avbrott i betalningar
som sker dagligen eller veckovis får mindre konsekvenser än betalningar som sker
månadsvis eller årsvis.

Diskussioner och bedömningar inför prioritering mellan olika utbetalningar bör
beakta alla tre principerna. Hur prioriteras en utbetalning som går till ett stort antal
individer, sker veckovis och utgör en stor del av slutmottagarens försörjning –
jämfört med en utbetalning som går till ett mycket stort antal individer, sker
månadsvis och utgör en mindre del av slutmottagarens försörjning?
Utöver de tre principerna kan prioriteringen även beakta vilka konsekvenser det
skulle kunna få för staten som helhet om en utbetalning inte kan genomföras.

6

Principerna baseras på underlag från genomförd workshop har inte förankrats ytterligare
inom SOES-myndigheterna.
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Avslutande kommentarer

5

Varje enskild myndighet är ansvarig för att säkerställa en fungerande
kontinuitetshantering för dess egen verksamhet. Samtidigt visar de
myndighetsgemensamma beroendena och det ömsesidiga beroendet mellan
myndigheter på att det finns behov av ett myndighetsgemensamt
kontinuitetsarbete. Dels för att sprida lärdomar och erfarenheter mellan
myndigheter och dels för att identifiera gemensamma övergripande strukturer för
hur kontinuitetsarbetet kan bedrivas.
En förutsättning för att kunna initiera en myndighetsgemensam dialog om
hantering av avbrott eller störningar (som påverkar mer än en myndighet) är att
identifiera vid vilka tillfällen som en myndighetsgemensam hantering är
nödvändig. I ett första steg handlar det kanske om att inventera och identifiera
gemensamma och ömsesidiga beroenden. Tidigare processkartläggningar och
sårbarhetsanalyser
inom
SOES
av
identifierade
samhällsviktiga
betalningsprocesser kan möjligen utgöra ett stöd i detta arbete.
Därtill finns ytterligare exempel på myndighetsgemensamt kontinuitetsarbete som
kan övervägas. Ett exempel är att tillämpa ett gemensamt angreppssätt avseende
reservarbetsplatser. Angreppssättet kan bestå utav att myndigheterna använder
reservarbetsplatser hos varandra när de egna lokalerna inte är tillgängliga, eller att
myndigheterna gemensamt upphandlar reservarbetsplatser. Innan denna dialog
initieras bör dock respektive myndighet utreda vilket behov som föreligger samt
vilken kapacitet som finns att erbjuda andra myndigheter. Därefter kan dialog föras
om huruvida det är möjligt att använda reservarbetsplatser vid annan myndighet.





Vilka funktioner behöver flyttas?
Hur många arbetsplatser avser det?
Vilken utrustning krävs?
Hur många arbetsplatser kan vi ställa till förfogande till andra
myndigheter?

Myndigheterna kan även utreda möjligheten till gemensam inriktning för
kravställning för myndighetsgemensanna beroenden. Sett utifrån ett SOESperspektiv kan leverantörskoncentrationer - i form av att fler myndigheter är
beroende av samma leverantörer - vara en utmaning för att säkerställa
samhällsviktiga betalningsprocesser fungerar. Ett första steg kan vara att
myndigheterna inventerar och därefter kartlägger överlappande beroenden till
exempelvis externa leverantörer.
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6

Nästa steg

Målsättningen med denna rapport har varit att kartlägga och analysera synergier
mellan SOES-myndigheternas kontinuitetsarbete, med ambition att identifiera
åtgärdsförslag för stärkt robusthet i de myndighetsgemensamma samhällsviktiga
betalningsprocesserna. Tidigare kapitel har påvisat en rad goda exempel på
kontinuitetsstrategier för stärkt kontinuitetsarbete samt förslag på struktur för
myndighetsgemensamt kontinuitetsarbete. Nedan presenteras sammanfattas ett
antal förslag till fortsatt arbetet inom och utanför SOES.

6.1 Förslag till fortsatt arbete inom SOES
Myndighetsgemensamt kontinuitetsarbete
För myndigheter som inte redan har en pågående myndighetssamverkan i
kontinuitetsarbetet föreslås att denna process initieras med stöd i nedan listade
förslag. Myndigheter som redan har en pågående dialog i kontinuitetsarbetet kan
också ta stöd i nedan listade förslag för att stärka dess myndighetssamverkan.
Initiera myndighetsgemensam dialog om gränsytor

Med stärkta samhällsviktiga betalningsprocesser som mål kan dialog kring
gränsytor mellan myndigheter med ömsesidiga beroenden initieras. Dialogen bör
initialt möjliggöra samsyn gällande roller och ansvar i hanteringen vid händelse av
störningar som kan få påverkan utanför den egna myndigheten. Stöd för att skapa
struktur i dialogen om gränsytor återfinns i avsnitt 3.1 Gemensam dialog om
gränsytor.
Upprätta en gemensam struktur för hantering av oönskade händelser

En gemensam struktur för hantering av oönskade händelser för myndigheter med
ömsesidiga beroenden kan i sin tur stärka det myndighetsgemensamma
kontinuitetsarbetet vid oönskade händelser som påverkar fler än en myndighet.
Den gemensamma strukturen kan exempelvis initialt syfta till att nå en förståelse
för bedömning, eskalering och hantering vid den andra myndigheten. I
förlängningen kan strukturen stärka myndighetssamverkan vid händelse av
oönskade händelser då fungerande kontaktvägar och reservrutiner upprättats. Stöd
för upprättande struktur kring hantering av oönskade händelser återfinns i avsnitt
3.2 Hantering av oönskade händelser.
Upprätta en myndighetsgemensam rutin för manuell överföring av information

Vid händelse av störningar eller avbrott i samhällsviktiga betalningsprocesser som förutsätter informationsöverföring mellan myndigheter - bör reservrutiner för
informationsöverföring upprättas. Reservrutinerna bör säkerställa ansvar och
roller vid såväl den avsändande som den mottagande myndigheten.
Reservrutinerna bör även testas för att säkerställa att de fungerar vid händelse av
avbrott. Stöd för upprättande av en rutin för manuell överföring av information
återfinns i avsnitt 3.3 Rutin för manuell överföring av information.
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Prioriteringar av samhällsviktiga betalningar
Vid händelse av störningar eller avbrott i flera samhällsviktiga betalningsprocesser
kan en prioritering dem emellan underlätta en myndighetsgemensam hantering av
händelsen. Denna rapport har fastslagit att det finns en antal utstående frågor som
behöver besvaras innan en eventuell prioritering av samhällsviktiga betalningar
kan göras. Bland annat bör eventuell prioritering vid ramavtalsbanker utredas
vidare och en översiktlig kartläggning av handläggnings- och utbetalningsdatum
för aktuella betalningsprocesser bör göras.
När grundläggande förutsättningar för en prioritering utretts kan en dialog om
prioriteringar av samhällsviktiga utbetalningar initieras. En viktig utgångspunkt är
vilka samhällsviktiga betalningsprocesser som kan komma att överlappa i tid.
Även om prioritering inte kan göras hos tredje part kan en överenskommen
prioriteringsordning inom SOES-myndigheterna möjliggöra prioritering vid
utbetalning. Exempelvis kan betalningsunderlaget vidareförmedlas till
ramavtalsbanker enligt överenskommen prioritetsordning.

6.2 Förslag att överlämna till annan aktör
Informationsspridning avseende myndigheternas kontinuitetsarbete

För myndigheter utanför SOES föreslås informationsspridning avseende goda
exempel på kontinuitetsstrategier och goda exempel på myndighetssamverkan
inom kontinuitetsarbetet.
Privat-offentlig samverkan avseende prioritering av samhällsbetalningar

Eftersom det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan offentliga och privata
aktörer för säkerställande av att samhällsviktiga betalningar når slutmottagare
föreslås att en dialog avseende prioritering initieras med privata aktörer. Dialogen
kan ske bilateralt men också genom dialog mellan upprättade samverkansorgan,
exempelvis SOES och den Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan
(FSPOS).
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Bilaga 1 - Intervjupersoner och workshopdeltagare
Intervjuer

Datum

Myndighet

Deltagare

18/3

Arbetsförmedlingen

Eva Sundén

26/4

Arbetsförmedlingen

Torbjörn Wallin

26/4

Försäkringskassan

Henrik Wallner

12/5

Pensionsmyndigheten

Gunnar Maxén och Jenny Rolling

13/5

CSN

Per-Anders Borgström

*

Skatteverket

*Samt Dialog med Skatteverket som avböjde medverkan vid intervju
Pilotstudie

Datum

Myndighet

Deltagare

23/5

Arbetsförmedlingen

Monica Reimer

23/5

Arbetsförmedlingen

Karolina Jedrzejewska

23/5

Försäkringskassan

Peter Westerberg

23/5

Försäkringskassan

Camilla Larsson

23/5

Försäkringskassan

Christina Nordhälling

Datum

Myndighet

Deltagare

18/10

Arbetsförmedlingen

Eva Sundén

18/10

Arbetsförmedlingen

Ingemar Svensson

18/10

Arbetsförmedlingen

Sandra Müller

18/10

Bankgirot

Hans Helminen

18/10

Försäkringskassan

Stefan Ihrman

18/10

Pensionsmyndigheten

Ing-Britt Holmqvist

18/10

Pensionsmyndigheten

Magnus Karlsson

18/10

Skatteverket

Kennet Mattsson

18/10

Riksgälden

Maria Lundin

Workshop
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