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Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning 

till myndigheter för höjd beredskap och krig (2021-05986) 

Pensionsmyndigheten instämmer i förslaget förutsatt vissa ändringar av det. 

 

Introduktion 

En mening under den rubrik som berör att vägledningen i första hand riktar sig till 

bevakningsansvariga myndigheter kan förtydligas. Detta för att tydliggöra hur 

innehållet i vägledningen kan ge ökad kunskap också utanför målgruppen. 

Pensionsmyndigheten föreslår att meningen omformuleras enligt följande.   

”Andra myndigheter, kommuner och regioner kan dels få information om hur de 

bevakningsansvariga myndigheterna arbetar med att stärka försörjningen av vara eller 

tjänst, dels få tips om beredskapsåtgärder för en robust försörjning av varor eller 

tjänster.” 

 

3. Förbered företagsdialog  

Det avsnitt i vägledningen som berör hur sekretess inte går att garantera i förväg är 

något otydligt. För ökad tydlighet föreslår Pensionsmyndigheten följande formulering.  

”Offentlighetsprincipen är grundläggande för demokratin, med huvudregeln att 

uppgifter i allmänna handlingar generellt ska vara offentliga och lämnas ut på begäran. 

Information kan bara sekretessbeläggas om det finns lagstöd för det. Det som omfattas 

av sekretess är uppgifter i en handling, och inte handlingen i sin helhet. När dessa 

perspektiv möts uppkommer lätt problem, till exempel genom att företagen inte vill 

lämna information om den kan bli offentlig. 

Sekretessprövning görs när uppgifter begärs ut. Företaget behöver därför få veta att 

det inte går att avgöra på förhand om uppgifter kommer att omfattas av sekretess vid 

ett eventuellt utlämnande.” 

 

4. Genomför företagsdialog  

För att möjliggöra robust och säker samverkan belyser vägledningen att myndigheter 

ska gå igenom om företag har säkra lokaler och godkänd personal för att hantera 

särskild information eller sekretess. Uttrycket särskild information eller sekretess kan 

förtydligas genom att ersättas med exempelvis känslig och/eller sekretessbelagd 

information. 
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Bilaga 7, Slutsatser kring vara och tjänst, försörjningsanalys och 

handlingsplan  
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I bilaga sju återfinns en tabell som aktörer förväntas fylla i för att dra slutsatser kring 

vara och tjänst. En av frågorna i tabellen formuleras på följande sätt:  

”Behöver det göras undantag i regelverk?”  

Pensionsmyndigheten ställer sig mycket frågande till denna formulering då regelverk 

som utgångspunkt ska följas. Om lagar och regler inte fungerar bör åtgärder vidtas för 

att få till regeländringar. 

Vidare ser Pensionsmyndigheten att följande fråga kan läggas till i bilaga sju.  

”Behöver de företag som deltar i planeringen ha tillgång till SGSI?” 

 

Övrigt 

I vägledningen förekommer ett flertal hänvisningar till interna dokument inom 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt externa aktörers dokument som 

berör försörjningsberedskap. De dokument som vägledningen hänvisar till skulle 

kunna samlas i en gemensam referenslista placerad sist i vägledningen för att 

underlätta förståelsen för var dokumenten går att finna.  

   

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Kajsa Möller efter föredragning av 

junior säkerhetsspecialist Linnéa Fernström Cederholm. I beredningen av ärendet har 

säkerhetsspecialist Markus Tornberg, avdelningschef Lena Aronsson och jurist Anne 

Vilval deltagit. I den slutliga handläggningen har biträdande avdelningschef Henrik 

Engström och säkerhetschef Lotta Oscarsson deltagit. 
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