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1 Inledning
En stor andel av de statliga myndigheternas betalningar riktar sig till utsatta
samhällsgrupper som många gånger är helt beroende av ekonomiskt stöd för sin
försörjning. Dessa grupper saknar många gånger egna tillgångar och får svårt att
finansiera nödvändiga utgifter redan vid mindre förseningar i myndigheternas
utbetalningar.1
Avbrott och störningar i myndigheternas betalningar riskerar förutom att skapa
olägenheter för enskilda individer även att påverka förtroendet för det finansiella
systemet. En stor del av statens betalningar bör med anledning av detta betraktas som
samhällsviktiga och det är således av stor vikt att dessa kan genomföras utan
störningar och avbrott.
Statliga myndigheters betalningar omfattar bland annat ålderspension, sjukförsäkring,
arbetslöshetsförsäkring och studiemedel. Dessa så kallade samhällsutbetalningar
grundas på lagregler som syftar till att finansiera statlig verksamhet eller omfördela
samhällsresurserna enligt de fördelningspolitiska intentioner som statsmakterna har
gett uttryck för genom beslut i regering och riksdag.2 Myndigheternas betalningar
regleras bland annat i förordningen om statliga myndigheters betalningar och
medelsförvaltning (2006:1097).
Den statliga betalningsverksamheten sköts av 240 myndigheter som innehar ungefär
4 000 bankkonton. Ett riktvärde är att det varje år förmedlas ca 138 miljoner
betalningar till ett värde av 4 655 miljarder kronor.3 De samhällsviktiga utbetalningar
som inkluderas i denna rapport utförs dock enbart av några få myndigheter;
Arbetsförmedlingen,
CSN,
Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten
och
Skatteverket. Dessa utbetalningar utgör ofta en stor del av, eller hela, försörjningen
för de individer och familjer som är mottagare.

1.1 Bakgrund
Arbetet inom SOES syftar övergripande till att minska sårbarheterna i det finansiella
systemet och stärka robustheten för samhällsviktiga betalningar. SOES ska vidare
verka för att enskilda individer, företag och det allmänna ska ha förtroende för att:



samhällets betalningar fungerar
systemen för att betala varor och tjänster fungerar

SOES verkar för att förebygga allvarliga störningar och därmed minska konsekvenser
av händelser som kan få allvarliga samhällspåverkande effekter. Detta sker genom att
ur ett samhällsperspektiv analysera risker och sårbarheter för kritiska resurser samt
beroenden, dokumentera dessa, ta fram förslag på åtgärder och tillställa ansvariga
aktörer. Vidare ska samverkansområdet även utveckla myndigheternas förmåga att
samverka och hantera kriser. I samverkansområdet ingår följande aktörer:

1

Alternativa utbetalningsvägar, s. 10, MSB/SOES 2012
Riksgälden Dnr 2009/1755
3
Riksgälden Dnr 2009/1755. Siffor baserade på den sammanställning som genomfördes 2009.
2
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Arbetsförmedlingen
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Riksgälden
Skatteverket
Länsstyrelsen i Stockholm
Stockholms stad

Som ett led i SOES övergripande mål om att verka för en ökad robusthet i samhällets
betalningar genomförde SOES under våren och hösten 2013 projektet
Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES.

1.2 Mål och syfte
Projektets mål är att genom samhällskonsekvensanalys identifiera gemensamma
kritiska beroenden och resurser för leverans av samhällsviktig verksamhet inom
ramen för deltagande myndigheters verksamhet.
Steg A: Syftet med steg A är att i ett första steg identifiera övergripande processer
inom SOES-myndigheternas områden och i ett andra steg prioritera de
processer som bör väljas ut för vidare analys. Målet är att identifiera 4-6
kritiska processer för vidare analys i steg B och C.
Steg B: Syftet med steg B är att kartlägga de sex utvalda processerna genom att för
respektive process fastställa eventuella avgränsningar, identifiera början och
slut, identifiera och lista relevanta processteg samt identifiera vilken aktör
som genomför respektive steg. Målet är att skapa tydliga
processkartläggningar inför vidare analys av kritiska beroenden.
Steg C: Syftet med steg C är att för samtliga kartlagda processer identifiera de
kritiska beroenden, såväl interna som externa, som är väsentliga för att
processen ska fungera. I detta arbete är syftet även att kartlägga sårbarheter
samt att beskriva befintlig redundans. På sikt syftar arbetet med att identifiera
underliggande beroenden och eventuella sårbarheter givetvis även till att
identifiera förslag på förbättringar för att ytterligare kunna stärka robustheten
i samhällsviktiga betalningar. Målet med arbetet är att landa i en tydlig bild
över respektive process mest kritiska beroenden samt att för utvalda
processteg genomföra en fördjupad analys.

1.3 Ingångsvärden och avgränsningar
Ett viktigt ingångsvärde i projektet har varit det arbete som bedrivs inom ramen för
Finansiella Sektorns Privat Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). FSPOS bildades
den 1 september 2005 och är ett frivilligt samverkansforum med syfte att stärka
robustheten lokalt, regionalt och nationellt inom den finansiella sektorn i Sverige.
Genom privat-offentlig samverkan är målet att sektorn som helhet ska öka förmågan
att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser. Arbetet inom FSPOS
bedrivs inom ett antal arbetsgrupper som inkluderar medlemmar från både den
offentliga och privata delen av den finansiella sektorn.
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Inom ramen för FSPOS arbetsgrupper Betalning och Kritisk infrastruktur finns redan
sedan tidigare ett antal kartlagda flöden som fått utgöra underlag och inspiration för
såväl arbetsprocess som metod.
Som övergripande ingångsvärde samt stöd för avgränsningar används SOES
fastställda syfte och mål. Utöver detta har även vissa avgränsningar gjorts i respektive
steg:
Steg A: Som ett viktigt ingångsvärde för arbetet fastställdes inledningsvis ett antal
styrande avgränsningar och kriterier för urvalet av processer. Kriterierna för
urvalet syftade till att ytterligare konkretisera begreppet samhällsviktig
process i termer av vilka möjliga konsekvenser ett avbrott skulle kunna leda
till. Kriterierna syftade även till att avgränsa projektet till att inte innefatta
processer som tidigare kartlagts inom ramen för andra arbetsgrupper eller
projekt, exempelvis inom FSPOS.
Steg B: Processkartläggningen innefattar processer som utmynnar i en faktisk
utbetalning och föregående skeden så som finansiering och prognostisering
har därför exkluderats. De processer som beskrivs i denna kartläggning har
avgränsats till att endast innefatta ordinarie förfarande. Således har
exempelvis processer för ändrings- och återkravsärenden ej kartlagts.
Processerna har dessutom avgränsats till att ej inkludera reservrutiner och
återrapportering som sker i syfte att sammanställa statistik över
myndigheternas utbetalningar.
Steg C: Inom ramen för projektet har respektive ansvarig myndighet och
processägare själv fått avgöra vilka processteg som lämpat sig för en
fördjupad analys. Eftersom den information som har genererats inom ramen
för projektet (kopplat till enskilda myndigheters beroenden) är av känslig
karaktär redovisas vidare olika kategorier av beroenden snarare än specifika
beroenden. Med detta vill säga att inga enskilda system eller leverantörer
pekas ut utan snarare att generella resonemang förs utifrån den bild över
beroenden, sårbarheter och hot som framkommit inom ramen för projektet.

1.4 Övergripande Metod
Projektet har tagit sin utgångspunkt i vedertagen metodik för kontinuitetshantering4.
Under projektets gång har samhällskonsekvensanalys tillämpats som metod för att
med utgångspunkt i utvalda samhällskritiska processer identifiera kritiska aktiviteter
samt interna och externa beroenden. Detta i syfte att skapa ett underlag för att kunna
driva verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning
organisationen/processen skulle kunna drabbas av.
I figuren nedan illustreras projektets tre steg, för respektive steg avgränsas projektet
till de mest kritiska funktionerna för vilka fördjupande analys genomförs.

4

Kontinuitetshantering: Den process som säkerställer att organisationen kan driva den kritiska
verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar.
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Steg A: Arbetet inleddes med identifiering av samhällsviktiga processer inom ramen
för SOES-myndigheternas ansvarsområde. Målsättningen med steg A var att
välja ut sex prioriterade processer för fortsatt analys. Som en grund för
prioriteringen fastställdes ett antal kriterier vilka användes för urvalet av de
sex prioriterade processerna.
Steg B: Var och en av de sex prioriterade processerna kartlades genom att fastställa
eventuella avgränsningar, identifiera början och slut, identifiera och lista
relevanta aktiviteter samt identifiera vilken aktör som genomför respektive
aktivitet. De processkartor som utvecklas användes sedan som grund för
vidare analys av kritiska beroenden i steg C.
Steg C: För samtliga kartlagda processer identifieras de kritiska resurser, såväl
interna som externa, som är väsentliga för att processen ska fungera.
Sårbarheter och befintlig redundans kartläggs och beskrivs också. Resultatet
av steg C kan användas som utgångspunkt för att identifiera förslag på
förbättringar för att ytterligare kunna stärka robustheten i samhällsviktiga
betalningar. Samtliga mallar för kartläggning av beroenden återfinns i Bilaga
4. I Bilaga 5 återfinns beroendekartor (delresultat från intervju 2) för samtliga
processer, dock i en version där känsliga detaljer har uteslutits.
Samtliga steg har genomförts i form av workshops med projektgruppen samt
arbetsmöten och intervjuer med representanter och experter från respektive involverad
myndighet. Kvalitetssäkring av resultat har genomförts genom remissutskick till
deltagarna samt återkoppling under workshops med projektgruppen. För en
förteckning av samtliga genomförda intervjuer och workshops se Bilaga 3.
I Bilaga 1 återfinns en förteckning över de aktörer som är centrala för att identifierade
processer ska kunna genomföras, i Bilaga 2 förklaras relevanta begrepp och system,
och i Bilaga 6 återfinns en litteraturförteckning.
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2 Steg A: Identifiering och prioritering av processer
2.1 Identifiering av processer
Steg A inleddes med att identifiera samhällsviktiga processer inom ramen för SOESmyndigheternas ansvarsområde. I tabellen nedan presenteras samtliga identifierade
processer.

2.2 Prioritering och urval av processer
För att kunna göra ett välgrundat urval av processer för vidare analys fastställdes ett
antal styrande kriterier för urvalet av processer. Kriterierna för urvalet syftade till att
ytterligare konkretisera begreppet samhällsviktig process i termer av vilka möjliga
konsekvenser ett avbrott skulle kunna leda till. Kriterierna syftade även till att
avgränsa projektet till att inte innefatta processer som tidigare kartlagts inom ramen
för andra arbetsgrupper eller projekt, exempelvis inom FSPOS. Nedan listas
fastställda kriterier för urval av processer:






Processen har hög samhällsvikt, dvs.
- är viktig för samhällets funktionalitet
- leder till samhällskonsekvenser vid avbrott
- hanterar stora betalningar
- står för en stor del av försörjningen
Processen kan påverka enskilda myndigheters varumärke samt förtroendet för
det finansiella systemet i stort
Processen involverar flera aktörer (flera av SOES- myndigheterna)
Processen är ej tidigare kartlagd (i helhet)

Med utgångspunkt i dessa kriterier valdes sedan följande sex processer ut för fortsatt
analys i steg B och C.
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2.3 Slutsatser steg A
En slutsats som kan dras utifrån projektgruppens diskussioner är att det föreligger
vissa svårigheter vad gäller avgränsningen av det aktuella projektet. Projektgruppen
har enats om att avgränsningen av betalningsprocesser bör utgå från faktorer så som
storlek på betalning, samhällskonsekvenser vid avbrott och tidskritikaliteten i
genomförandet. Dessutom bör de betalningsprocesser som kartläggs inkludera minst
två av de myndigheter som ingår i SOES. Enligt projektgruppen finns dock ett behov
av att ytterligare diskutera projektets avgränsning samt att löpande anpassa och
utveckla denna under projektets gång.
Även de kriterier som ligger till grund för urvalet av prioriterade processer har till stor
del baserats på de faktorer som nämnts ovan. Vid urvalet av prioriterade processer har
dock även kriterier så som betalningens andel av mottagarens försörjning beaktats
samt de effekter som kan uppstå med avseende på enskilda myndigheters varumärke
och förtroendet för det finansiella systemet. Projektgruppen har även enats om att
exkludera sådana processer som i sin helhet kartlagts inom ramen för andra projekt.
Efter genomförandet av workshop ett och två har ett stort antal betalningsprocesser
identifierats vars utförande har betydelse för enskilda individer och samhällets
funktionalitet. Det urval som har gjorts inom ramen för det aktuella projektet utesluter
således inte att andra betalningsprocesser även i framtiden kan bli aktuella för
kartläggning och fördjupad analys. En ökad kunskap kring behovet av att dessa
betalningsprocesser genomförs utan störningar och avbrott kan ses som ett viktigt
första steg mot att minska sårbarheter och säkerställa ett kontinuerligt genomförande.
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3 Steg B: Processkartläggning
3.1 Kartläggning av kritiska processer
I detta kapitel redovisas de processer som har kartlagts inom ramen för projektet.
Varje process redovisas i form av en beskrivande text som har brutits ned i olika steg.
Textbeskrivningarna kompletteras med en karta som illustrerar vilken aktör som utför
de olika stegen.
I alla processer utom ”Försörjningsstöd” sker en överföring av medel från
Riksgäldens toppkonto i aktuell ramavtalsbank till myndighetens eget konto i
ramavtalsbanken. Överföringen sker enligt den process som beskrivs i avsnittet nedan.
I samtliga fall genomförs överföringen genom att en handläggare vid den aktuella
myndigheten loggar in på ramavtalsbankens internetbank och bemyndigar en
överföring.
Likviditetsförsörjning för myndigheters betalningar inom statens
betalningsmodell
Genom betalningsförordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och
medelsförvaltning regleras hur myndigheterna ska hantera sina betalningar.
Förordningen fastställer att myndigheterna ska använda de betaltjänster som
upphandlats via ramavtalen och att likviditeten ska hanteras över statens centralkonto
hos Riksbanken.
Myndigheternas betalningar kan delas in i tre kategorier, där samhällsbetalningar som
exempelvis skatt, pensioner och andra transfereringar utgör 90 procent av flödet.
Övriga kategorier utgörs av finansiella betalningar och fakturabetalningar vid köp av
varor och tjänster.
Riksgälden ansvarar för statens betalningsmodell inklusive statens centralkonto i
Riksbanken. Grundstenarna i betalningsmodellen är myndigheternas betalningar,
regelverket och den centrala likviditetshanteringen. I den centraliserade
likviditetshanteringen ingår ca 228 statliga myndigheter, 4000 bankkonton, 150
miljoner transaktioner/år och 5 000 miljarder i omsättning/år. Den centrala
likviditetshanteringen är en förutsättning för att de samhällsviktiga processer som
kartlagts inom ramen för detta projekt skall fungera.
Riksgälden centraliserar, tre gånger per dag, likviditeten från alla statliga betalningar
till statens centralkonto i Riksbanken. Beroende på om det blir ett överskott eller
underskott på statens centralkonto, placeras eller finansieras det centralt av
Riksgälden så att det slutliga saldot varje dag är noll.
Denna processbeskrivning avser likviditetsförsörjningen för myndigheters betalningar
inom statens betalningsmodell. Vissa transaktioner är betalningar mellan myndigheter
eller mellan en myndighet och Riksgälden, i dessa fall gäller ej denna
processbeskrivning.
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Statens
centralkonto i
Riksbanken
Riksgäldens
toppkonto i
respektive
ramavtalsbank
Respektive
myndighets konto i
aktuell
ramavtalsbank

2

1

1. Myndigheternas konton hos ramavtalsbankerna täcks5 och töms6 automatiskt till
Riksgäldens toppkonton i ramavtalsbankerna flera gånger per dag. Detta
nollställer saldot på myndigheternas konton.
2. Vid tre tillfällen per dag reglerar Riksgälden och ramavtalsbankerna sina
respektive under- och överskott med varandra. Detta sker mellan bankens konto
och statens centralkonto i Riksbanken genom att automatiska SWIFTmeddelanden skapas av ramavtalsbanken som behandlas och godkänns av
Riksgälden.
Ålderspension
En utbetalning av ålderspension kan omfatta såväl inkomstpension som
premiepension. De system som används för beslut om utbetalning av premiepension
ägs till stor del av Pensionsmyndigheten själva. Systemen som används för beslut om
utbetalning av inkomstpension ägs däremot av Försäkringskassan. Olika system
aktualiseras beroende på vilken typ av förmån som ska betalas ut. I fallet med
ålderspension används ett till två kärnsystem hos Försäkringskassan och ett hos
Pensionsmyndigheten.
En nybliven pensionär som exempelvis vill ha sin första pensionsutbetalning under
maj månad måste ansöka om denna senast i slutet av april månad. Handläggningen av
en sådan ansökan är normalt sett relativt okomplicerad och kan genomföras
omgående.
I processbeskrivningen har utgångspunkten varit att beskriva grundförfarandet för en
utbetalning. I de fall där förutsättningarna för pensionsutbetalning förändras
(exempelvis genom en ändring i utbetalningstakt av premiepension, tillkommande
bostadsbidrag, byte av bank eller utlandsflytt) startar processen från steg 1 igen, dvs.
handläggaren gör ändringar i underlaget och processen fortsätter sedan enligt
beskrivningen.

5

Inbetalning från Riksgäldens toppkonto hos ramavtalsbanken till myndighetens konto hos
ramavtalsbanken.
6
Utbetalning från myndighetens konto hos ramavtalsbanken till Riksgäldens toppkonto hos
ramavtalsbanken.
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1. En nybliven pensionär skickar ansökan om pensionsutbetalning till
Pensionsmyndigheten.7
2. Handläggare vid Pensionsmyndigheten registrerar ärendet och inhämtar uppgifter
från Folkbokföringsregistret via Försäkringskassan.
3. Handläggare vid Pensionsmyndigheten räknar ut en ersättningsnivå och fattar
beslut vilket genererar två betalningsuppdrag.8
a) Ett betalningsuppdrag avseende premiepension skapas i
Pensionsmyndighetens system.
b) Ett betalningsuppdrag avseende inkomstpension skapas i Försäkringskassans
system.
4. Försäkringskassan tar emot båda betalningsuppdragen och beräknar
utbetalningsbrutto.
5. Försäkringskassan genomför avdragshantering för bland annat skatteavdrag och
beräknar utbetalningsnetto. Skatteavdrag fastställs baserat på Skatteverkets
aviserade skattetabeller.
6. Försäkringskassan skapar utbetalningsuppdrag som innefattar sammanställning av
betalningsuppgifter och skapar utbetalningsfiler.
7. Försäkringskassan bemyndigar utbetalning från ramavtalsbanken.
8. Ramavtalsbanken genomför utbetalning till mottagarnas konton i enskilda banker.
7

Processen kan även inledas med att existerande pensionär skickar in besked om förändring,
exempelvis tillkommande änkepension.
8
Premie- och inkomstpension utbetalas i samma process. Dessa utbetalningar genomförs som både
vecko- och månadsutbetalningar. För utbetalningar som sker månadsvis genereras
betalningsuppdraget automatiskt tills dess att en förändring sker. För utbetalningar som sker
veckovis genereras betalningsuppdraget manuellt med hjälp av ett handläggarsystem.

Sida 12(54)

Kommunavräkning
Kommunavräkning avser den process genom vilken delar av de skatteintäkter som
uppburits av Skatteverket överförs till kommuner, landsting, församlingar och
trossamfund. I denna processkartläggning behandlas dock endast de överföringar som
sker till kommuner. Genom kommunavräkningen tillförs kommunerna även medel via
kommunalekonomisk utjämning som består av följande delar:





Inkomstutjämningsbidrag/-avgift9
Kostnadsutjämning10
Regleringsbidrag/-avgift11
Strukturbidrag12

Förutom kommunalekonomisk utjämning regleras även överföringen av LSSutjämning mellan kommunerna.13 Båda utjämningstyperna beräknas av Statistiska
Centralbyrån (SCB) som beträffande LSS-utjämningen får underlaget från
Socialstyrelsen.
Storleken på de belopp som återförs till kommunerna via kommunavräkningen
baseras på beräkningar av kommunernas förväntade skatteintäkter och tilldelad
kommunalekonomisk utjämning under det kommande året. Skatteverket räknar på
förväntade skatteintäkter14 och SCB räknar på LSS-utjämning och
kommunalekonomisk utjämning. Baserat på dessa beräkningar fastställer Skatteverket
en redovisningsräkning som anger storleken på de belopp som kommer att återföras
till kommunerna under det kommande året. Två år efter inkomståret jämförs det
prognostiserade beloppet för kommunalskatt och fastighetsavgift med det faktiska
utfallet och blir till en slutavräkningspost.
Utbetalningen av kommunalskatt och andra bidrag sker en gång per månad enligt de
steg som beskrivs nedan.15 En förutsättning för att genomföra utbetalningen är att
kommunerna har inkommit med föregående månads skattedeklaration vilket innebär
att de belopp som kommunerna ska betala/få tillbaka registreras på skattekontot.16
9

Medel fördelas från kommuner med ett högt skatteunderlag till kommuner med lågt skatteunderlag.
Bidrag från staten till kommuner med ogynnsam kostnadsstruktur. Kommuner med gynnsam struktur
betalar en avgift till staten.
11
Restpost som utgörs av skillnaden mellan anvisade medel och de bidrag som delas ut till
kommunerna.
12
Delar av kostnadsutjämningen som motiveras av regionalpolitiska överväganden.
13
Kompensation för kostnader för åtaganden enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
14
Det preliminära beloppet baseras på utfall av tidigare års taxering. för 2013 så baseras det på 2012
års taxering multiplicerat med uppräkningsfaktorer (beslutas av regeringen) och beslutad skattesats
(görs av respektive kommun).
15
Processen avser verkställande av utbetalningen, innan verkställande ska kommunerna redovisa
belopp på skatt att betala/få tillbaka, exempelvis moms och arbetsgivaravgifter. Beloppen går upp på
skattekontot.
16
Detta ska ske senast den 12:e i innevarande månad. Om kommunerna skickar in skattedeklarationen
i elektronisk form genereras en utbetalning automatiskt, skickar de in papperskopior scannas de in
och registreras manuellt av handläggare på Skatteverket.
10
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1. Kommunavräkningssystemet hämtar skatteuppgifter från skattekontot.17
2. Handläggare vid likvidsektion på Skatteverket beslutar om utbetalning av
månadsbeloppet.18
3. I kvalitetssäkringssyfte godkänns utbetalningen av ytterligare en handläggare vid
Skatteverket.19
4. Samma handläggare skickar ut ett meddelande om kommande utbetalning till
kommunerna där det också anges hur mycket som avräknats.
5. Skatteverket framställer en fil med betalningsunderlag och översänder till
ramavtalsbanken.20
6. Skatteverkets likvidsektion bemyndigar utbetalning från ramavtalsbanken.
7. Ramavtalsbanken genomför utbetalning till kommunernas konton i enskilda
banker.21
Försörjningsstöd
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och är ett tillfälligt stöd som
kan sökas av den som saknar möjlighet att tillgodose sin egen försörjning.
Ekonomiskt bistånd betalas ut av kommunerna och den som söker behöver således
vistas i den aktuella kommunen samt vara antingen svensk medborgare eller utländsk
medborgare med uppehållstillstånd. Försörjningsstödet är behovsprövat och en
bedömning görs således vid varje ansökningstillfälle. Försörjningsstödet består av ett
grundbelopp (riksnormen) som årligen fastställs av regeringen samt av skäliga
kostnader som ligger utanför riksnormen.
17

En manuell kontroll sker för att säkerställa att samtliga kommuner har lämnat in föregående månads
skattedeklaration.
18
Månadsbeloppet baseras på redovisningsräkning justerat med den skatt som kommunen ska betala
enligt skattekontot.
19
Detta innebär att en manuell avstämning görs avseende storleken på utbetalningsbeloppet. Detta ska
enligt Skatteverkets rutiner vara avklarat kl. 09.45 på utbetalningsdagen.
20
Filen med betalningsunderlag levereras till bankerna genom SHS (spridnings och
hämtningssystemet). Detta sker kl. 10.00 på utbetalningsdagen.
21
Medel ska vara tillgängliga för kommunerna den 4:e bankdagen efter utbetalningsdagen.
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1. Den som ansöker om försörjningsstöd deltar i ett första rådgivande samtal med en
handläggare för den aktuella kommunen. Vid detta samtal lämnar den sökande
initiala uppgifter.22
2. Handläggare på kommunen kontrollerar de uppgifter som den sökande har lämnat.
Eftersom inget ärende finns registrerat i detta steg kan handläggaren endast
inhämta offentliga uppgifter. Uppgifter hämtas bl.a. från folkbokföringsregistret
(Skatteverket), fordonsregistret (Transportstyrelsen) samt företagsregistret (SCB).
3. Kommunens handläggare meddelar den sökande en initial bedömning om
möjlighet till försörjningsstöd.
4. Den sökande skickar in en formell ansökan till kommunen vilket gör att ärendet
registreras. I ansökan specificeras den information som lämnades i steg 1. 23
5. Kommunens handläggare sammanställer den information som ligger till grund för
beräkning av ersättningsnivå.24 Handläggaren granskar det skriftliga underlag som
den sökande har lämnat i steg 4 samt inhämtar ytterligare information genom att:
a) Genomföra elektronisk kontroll mot de myndigheter där detta är möjligt.25
22

Vid detta samtal kommer all information muntligen från den sökande, och är därmed inte
kvalitetssäkrad.
23
Detta steg sker runt den 15:e i varje månad. Vid första ansökan kontrolleras den sökandes
legitimation, finns då möjlighet att få tillfälligt personnummer om den sökande ej har ett.
24
Denna information innefattar uppgifter om inkomst/ersättning/förmåner, lån,
tillgångar/förmögenhet, sysselsättning och boendekostnad.
25
För vissa myndigheter finns en elektronisk uppkoppling mot myndigheten och frågan ställs via
onlinetjänsten, detta gäller för Försäkringskassan (LEFI Online), CSN och till viss del mot
Skatteverket (Navet folkbokföring), även Pensionsmyndighetens utbetalningar kan hämtas
elektroniskt via LEFI Online.
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b) I de fall då elektronisk kontroll ej är möjlig tar handläggaren direkt kontakt
med berörd myndighet.26
6. Baserat på den information som inkommit genomför kommunens handläggare en
normberäkning (beräkning av hushållets norm) och fattar beslut i ärendet. 27
7. Kommunen betalar ut försörjningsstöd till den sökande. Utbetalningen sker som
en transaktion från kommunens konto hos ramavtalsbanken till den sökandes
konto.28
Studiemedel
Studiemedel är en statligt administrerad finansiering till studenter. Studiemedel består
av bidrag samt lån och studenten väljer själv vilken eller vilka delar denne vill ansöka
om. Vid avslutade studier ska lånedelen återbetalas till staten. Storleken på
ersättningen varierar beroende på hur många veckor studenten är inskriven på
högskola samt om denne studerar på hel- eller deltid. Studiemedlen kan utökas med
tilläggsbidrag, tilläggslån och merkostnadslån. I dagsläget beviljas studiemedel för en
period av högst 240 veckor.
Under den tid som studenten erhåller studiemedel sker löpande kontroller som består i
att aktuellt lärosäte skickar in terminsvisa bekräftelser på att studenten fullgör sin
utbildning. CSN genomför även årliga kontroller av studentens inkomster via
Skatteverket samt översänder information om utbetalda studiemedel till
Försäkringskassan för den händelse att studenten ansöker om ersättningsstöd.29
En studerande som är helt studieoförmögen ska sjukanmäla sig första sjukdagen hos
Försäkringskassan. Vid sjukdom finns möjlighet för den studerande att behålla
studiestödet under sjukperioden utan att veckorna med studiestöd förbrukas.30

26

Detta görs genom att handläggaren ringer berörda myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, CSN, A-kassorna och vid behov även
Kronofogdemyndigheten.)
27
Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget. Avslag meddelas alltid skriftligen till den
sökande och i vissa kommuner meddelas även beviljande. Eventuellt avslag kan överklagas av den
sökande.
28
Försörjningsstödet betalas ut i slutet av månaden.
29
Kontrollen avser inkomster som intjänats två år tidigare. Om studenten överskrider inkomsttaket blir
denne återbetalningsskyldig för överskridande belopp.
30
Information om den studerandes sjukperiod skickas maskinellt till CSN från Försäkringskassan och
prövas maskinellt enligt särskilda beviljningsregler som gäller rätten till studiemedel under
sjukdom. Automatisk avräkning sker mot Försäkringskassan om studenten mottagit sjukersättning.
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1. Studenten skickar in en ansökan till Universitets- och högskolerådet (UHR).31
2. Om studenten antas skickar UHR antagningsuppgifter till CSN.
3. CSN hämtar adressuppgifter till studenten från folkbokföringsregistret hos
Skatteverket och skickar en uppmaning till studenten att ansöka om studiemedel.
4. Studenten ansöker om studiemedel hos CSN.32
5. CSN prövar ansökan och kontrollerar uppgifter från Försäkringskassan för att
säkerställa att flera olika bidrag inte betalas ut.
6. CSN fattar beslut och meddelar studenten tillsammans med en betalningsplan
samt blankett för studieförsäkran.
7. Studenten lämnar i samband med skolstarten in en studieförsäkran till CSN.33
8. Skolan skickar en bekräftelse till CSN på att studenten har påbörjat utbildningen.
9. CSN skickar fil med betalningsunderlag till ramavtalsbanken.34
10. CSN bemyndigar utbetalning från ramavtalsbanken.
11. Ramavtalsbanken genomför utbetalning till studenternas konton i enskilda
banker.35

31

Redan i detta steg kan studenten välja att ansöka om studiemedel.
Ansökan kan göras via blankett eller via www.csn.se.
33
Även i detta steg kan ansökan göras via blankett eller via www.csn.se.
34
Utbetalningsunderlaget innehåller personuppgifter samt storleken på de belopp som ska betalas ut.
Ramavtalsbanken använder därefter existerande register för att genomföra utbetalning (SUS).
35
Studenten måste själv ansluta sitt konto hos ramavtalsbanken, om inget anslutet konto finns betalas
pengarna ut via kontantavi.
32
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12. Ramavtalsbanken skickar kvittens för genomförda utbetalningar till CSN där
automatisk avstämning sker.
Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd kan betalas ut till den som via arbetsförmedlingens anvisning deltar i
ett arbetsmarknadspolitiskt program. En förutsättning för att beviljas aktivitetsstöd är
att mottagaren har fyllt 25 år eller uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning. Det
är dock inget krav att mottagaren faktiskt är medlem i en a-kassa. Aktivitetsstöd
betalas maximalt ut för fem dagar per kalendervecka och ersättningen är skattepliktig
samt pensionsgrundande.
Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska lämna en försäkran som
anger närvaro och frånvaro till Försäkringskassan. Om deltagaren har varit
frånvarande ska orsak anges i försäkran. Storleken på den ersättning som betalas ut
varierar beroende på om mottagaren uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning
samt hur många dagar med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd som mottagaren
har förbrukat. Ersättningens storlek kan minska om mottagaren har andra ersättningar
eller inkomster. Försäkringskassan beräknar dagpenningens storlek och fattar beslut
om rätt till, och utbetalning av aktivitetsstöd.
Arbetsförmedlingen förvaltar anslagen för aktivitetsstöd men det är Försäkringskassan
som hanterar den faktiska utbetalningen.36 Arbetsförmedlingen gör årligen en prognos
över storleken på årets planerade utbetalningar som översänds till Försäkringskassan.
Under programperioden genomför Arbetsförmedlingen kontroller och vid eventuella
oegentligheter skickas meddelande till Försäkringskassan som initierar en
återkravsprocess.

36

Denna uppdelning motiverades ursprungligen av att Försäkringskassan hanterar en rad andra
utbetalningar och således har möjlighet att kontrollera att ingen erhåller ersättning från flera
trygghetssystem samtidigt.
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1. Arbetsförmedlingen fattar ett rambeslut om rätten att delta i ett
arbetsmarknadspolitiskt program och meddelar anvisat program till deltagaren.
2. Arbetsförmedlingen skickar en fil till Försäkringskassan med deltagarens
personnummer, datum för beslut samt aktuellt arbetsmarknadspolitiskt program.
Arbetsförmedlingen skickar även denna fil till Arbetslöshetskassornas
Samorganisation (SO).
3. När filen från Arbetsförmedlingen inkommit till SO svarar den a-kassa där
sökanden är medlem. Svaret skickas till Försäkringskassan och innehåller bl.a.
aviserad dagpenning, normalarbetstid samt fördelade och förbrukade
ersättningsdagar.
4. Försäkringskassan skapar ett beräkningsärende och fastställer dagpenningens
storlek samt meddelar detta till deltagaren.
5. Försäkringskassan fattar beslut om belopp per ersättningsnivå.
6. Efter påbörjad programperiod begär deltagaren utbetalning genom att lämna in en
försäkran till Försäkringskassan.37
7. Baserat på inkommen försäkran beslutar Försäkringskassan om utbetalning.38
8. Försäkringskassan skickar betalningsunderlag till ramavtalsbanken.
9. Försäkringskassan bemyndigar utbetalning från ramavtalsbanken.
10. Ramavtalsbanken genomför utbetalning till mottagarnas konton i enskilda banker.
11. A-kassan och Arbetsförmedlingen mottar rapport från Försäkringskassan gällande
utbetalda belopp.
Arbetslöshetsersättning från A-kassa
Arbetslöshetsersättning består av två delar varav en är frivillig, inkomstrelaterad och
betalas ut till de som är medlemmar i en a-kassa. Den andra delen utgörs av en lägre
grundförsäkring som betalas ut till personer som ej är medlemmar i en a-kassa eller ej
har varit så under tillräckligt lång tid. Den som beviljas arbetslöshetsförsäkring måste
bland annat vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och söka arbete enligt den
handlingsplan som upprättats.
Nedanstående processbeskrivning utgår från den del av arbetslöshetsförsäkringen som
betalas ut till de som är medlemmar i en a-kassa.39 Arbetsförmedlingen förvaltar
anslagen för denna del men det är a-kassorna som genomför den faktiska
utbetalningen till sina medlemmar. A-kassorna betalar vanligtvis ut ersättning en eller
två gånger per månad till en enskild ersättningstagare.
37

Utbetalningen för deltagare i arbetslivsintroduktion görs innan försäkran för aktuell period har
kommit in. Innan Försäkringskassan betalar ut ersättning för nästa period måste deltagaren ha
lämnat in försäkran för den utbetalda perioden
38
Vid eventuell frånvaro bedömer försäkringskassan giltigheten i angiven orsak. Om deltagaren har
andra förmåner kan ytterligare handläggning krävas.
39
Förfarandet vid utbetalning av grundförsäkring är dock detsamma.

Sida 19(54)

1. Den som är arbetslös och söker ersättning skickar kassakort till aktuell a-kassa.
2. A-kassan registrerar informationen i sina system och skapar ett
utbetalningsunderlag.
3. A-kassan skickar utbetalningsunderlag till avtalsbank tillsammans med
personuppgifter för de individer som kommer att motta ersättning
(förhandsinfo).40
4. Baserat på det aktuella utbetalningsunderlaget genomför a-kassan en
statsbidragsansökan i ett webbstöd (STEAK)41 som förvaltas av
Arbetsförmedlingen.
5. Avtalsbanken skickar information till Arbetsförmedlingen angående storleken på
de belopp som a-kassorna har angett i sina utbetalningsunderlag (steg 3).
Arbetsförmedlingen bekräftar att beloppen överensstämmer med genomförd
statsbidragsansökan (steg 4).
6. Handläggare hos Arbetsförmedlingen skickar bekräftelse avseende det
ackumulerade betalningsunderlaget per a-kassa till avtalsbank.
7. Arbetsförmedlingen bemyndigar utbetalning från avtalsbanken.
8. Avtalsbanken genomför utbetalningar från respektive a-kassas konto hos
avtalsbanken till mottagarnas konton i enskilda banker.
9. Avtalsbanken återrapporterar till Arbetsförmedlingen gällande kvarstående balans
på a-kassornas konton. Medel som kvarstår på a-kassornas konton ska återbetalas
till Arbetsförmedlingen.
40

Avtalsbank använder sig därefter av eget register för att genomföra utbetalningar till enskilda
mottagare (SUS).
41
System för Erkända Arbetslöshetskassor.
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3.2 Slutsatser steg B
Det kan utifrån den genomförda kartläggningen konstateras att processerna för
samhällsviktiga betalningar och transaktioner är mycket komplexa. Processen från det
att en enskild person ansöker om medel till att dessa är individen tillhanda innebär ett
beroende till såväl IT- och informationssystem som till grundläggande infrastruktur.
Det är givetvis av stor vikt att samtliga steg i processerna fungerar. Både ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv, då det handlar om miljardbelopp som varje månad
betalas ut, men även ur ett individperspektiv då dessa utbetalningar för många grupper
utgör hela eller stora delar av den ekonomiska försörjningen.
Gemensamt för de flesta processer är behovet av att inhämta information från såväl
den enskilde individen som från andra myndigheter och aktörer. Tillvägagångssätten
för att dela information mellan myndigheter och andra aktörer varierar och är i olika
grad automatiserade. I vissa fall har myndigheterna integrerade system som möjliggör
automatisk inhämtning av uppgifter samtidigt som det i andra fall krävs direkt kontakt
mellan enskilda handläggare.
Samtliga processer som har kartlagts involverar fler än en myndighet och i flera av
processerna har Försäkringskassan en betydelsefull roll. Även Riksgälden som
ansvarar för statens betalningsmodell inklusive statens centralkonto i Riksbanken är
av central vikt i de processer som har kartlagts. Likaså ramavtalsbankerna som
genomför den faktiska utbetalningen till individens konto i enskilda banker. På lite
längre sikt är även en förutsättning att exempelvis finansieringsprocesser för
pensionsutbetalningar och kommunavräkning fungerar och detta kräver många gånger
att korrekta prognoser har framtagits.
De system och den infrastruktur som hanteras av ingående myndigheter i SOES är av
central vikt för välfungerande samhällsviktiga betalningar. Samtidigt finns det även
ett stort beroende till aktörer och system utanför denna sfär, som exempelvis de
system som används av a-kassorna och som är avgörande för att en individ ska kunna
få ut arbetslöshetsersättning.
Denna del av projektet har fokuserat på att i ett första steg skapa en gemensam bild
och förståelse för hur olika processer och transaktioner mellan berörda aktörer hänger
ihop. Detta arbete kommer i sin tur att skapa en grund för att i nästa steg gå vidare och
identifiera underliggande beroenden och eventuella sårbarheter samt förslag på
förbättringar för att ytterligare kunna stärka robustheten i samhällsviktiga betalningar.
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4 Steg C: Identifiering av kritiska beroenden
I detta kapitel redovisas resultatet från kartläggningen på en övergripande och
generell nivå. De kritiska beroenden som har identifierats har delats upp i interna och
externa beroenden. De identifierade beroendena baseras på den information som
framkommit under intervjuerna. Kapitlet inleds med en beskrivning av de krav som
ställs på myndigheter med utpekat ansvar för krisberedskapen.

4.1 Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen
I förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap pekas ett antal
myndigheter ut med ett särskilt ansvar för krisberedskapen. Utpekade myndigheter
ska enligt 11§ bland annat särskilt ”beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de
tekniska system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt
arbete”. Inom området Ekonomisk säkerhet har ett flertal av myndigheterna inom
SOES ett utpekat ansvar inom ramen för de krav som ställs i 11§. Dessa är
Finansinspektionen, Försäkringskassan, Riksgälden, Pensionsmyndigheten samt
Skatteverket.
Mot bakgrund av ställda krav och utpekat ansvar kan det konstateras att kraven redan
idag är högt ställda och att arbetet med förebyggande åtgärder för att garantera
robusthet i kritiska system är en naturlig del av de utpekade myndigheternas vardag.
Det ligger i såväl myndigheternas ansvar som egenintresse att planera och vidta
förberedelser för att kunna hantera en kris, detta såväl enskilt som i samverkan med
andra aktörer.
Även för övriga SOES-myndigheter som har ett ansvar i att säkerställa
samhällsviktiga betalningar kan det konstateras att kravbilden även där är högt ställd.
Avbrott och störningar i myndigheternas betalningar riskerar förutom att skapa stora
olägenheter för enskilda individer även att påverka förtroendet för det finansiella
systemet som helhet. Samtliga betalningsflöden som kartlagts inom ramen för detta
projekt betraktas som samhällsviktiga och det är således av stor vikt att dessa kan
genomföras utan störningar och avbrott.

4.2 Interna kritiska beroenden
I detta avsnitt presenteras ett övergripande resonemang om beroenden till interna
kritiska resurser, vilka sårbarheter som finns samt slutsatser och förslag på åtgärder.
Resonemanget baseras på resultatet av den genomförda beroendekartläggningen.
Med utgångspunkt i de interna resurser som noterades i respektive myndighets
beroendekartläggning har två huvudsakliga interna beroendekategorier identifierats;
IT-system och nyckelpersoner.
IT-system
Beroenden

Det kan konstateras att det för samtliga processer finns ett generellt beroende till en
fungerande informationsförsörjning och att myndigheterna i många fall står helt utan
möjligheter att utföra sina aktiviteter om kritiska IT-system eller register är
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otillgängliga. Myndigheternas dagliga verksamhet är således i stor utsträckning
beroende av ett antal verksamhetskritiska IT-system. Det är även genom dessa system
som den primära informationsöverföringen och kontakten myndigheter emellan sker,
genom att information skickas eller hämtas mellan myndigheternas olika IT-system.
Inom ramen för projektet har ett antal centrala IT-system för överföring av
information identifierats. I vissa avseenden har ett och samma system identifierats hos
flera av myndigheterna utifrån såväl ett avsändar- som mottagarperspektiv och i andra
fall är det identifierade systemet unikt för en av aktörerna. I det förstnämnda fallet
uttrycks det gemensamma beroendet i några fall som ett ”triangeldrama”, där tre
myndigheter behöver tillgång till ett specifikt IT-system för att processen som helhet
ska fungera. Detta innebär att om en aktör inte kan lämna eller hämta information kan
svårigheter och störningar uppstå i kedjan som helhet.
En viktig utgångspunkt för de kartlagda processerna är myndigheternas egna
ärendehanteringssystem där underlag genereras och/eller beräkningar utförs vilket
sedan utgör underlag för beslut. Framtagandet av dessa beslutsunderlag är inte sällan
beroende av uppgifter från andra myndigheter och därför är det avgörande att det
elektroniska utbytet mellan myndighetsspecifika IT-system fungerar. Några konkreta
exempel på detta är Pensionsmyndighetens beroende till Försäkringskassans system
för att kunna beräkna pensionsersättning eller CSN:s beroende till
Folkbokföringsregistret för att kunna handlägga nya ansökningar alternativt
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans beroende av Arbetslöshetskassornas
Samorganisation i att generera underlag för utbetalning av aktivitetsstöd.
Det kan konstateras att vissa processer redan från början är mer eller mindre sårbara.
Vissa processer som analyserats inom ramen för detta projekt har en inbyggd tidsfrist
då tiden mellan brytdatum för handläggning och utbetalning är relativt lång. Detta
innebär att de kritiska systemen måste ligga nere under en längre tid för att ett
eventuellt avbrott ska få kundpåverkan.
Myndigheternas IT-system används även för att ta fram de utbetalningsunderlag som
delges ramavtalsbanken inför utbetalning till slutkund. För att detta ska fungera finns
ett beroende dels till myndigheternas egna system där underlaget tas fram och dels till
bankens system där myndigheten utför bemyndigande av utbetalningen.
Bemyndigandet innebär att myndigheten loggar in i systemet och godkänner att
banken utför utbetalningen i enlighet med framtaget utbetalningsunderlag.
Sårbarheter

En fungerande informationsförsörjning myndigheterna emellan är av avgörande
betydelse för samtliga analyserade utbetalningsprocesser. I detta avseende kan
systemändringar och tillgänglighetsproblem utgöra en sårbarhet. Likaså det faktum att
befintliga manuella rutiner kanske inte alltid är tillräckliga i händelse av ett mer
omfattande avbrott. I vissa fall konstateras att sektorn förlitar sig på rutiner som i stort
sett är otestade vilket kan innebära en falsk trygghet. Är de manuella rutinerna inte
testade finns det en risk att de är inaktuella och/eller att personalen inte vet att de finns
eller hur de ska tillämpas. En annan sårbarhet är kopplat till det stora antalet ärenden
som hanteras i IT-systemen varje dag. De stora volymerna gör att manuell hantering
är omöjlig, men även i de fall där manuella rutiner går att hantera kan det leda till att
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utbetalningsprocessen blir så pass störd eller försenad att en annan lösning skulle vara
att föredra.
Ytterligare en sårbarhet som lyfts, av mer generell karaktär är externa angrepp och
försök till dataintrång i de myndighetssystem som innehåller känsliga uppgifter. Det
går här även att dra paralleller till andra branscher som likt SOES-myndigheterna
hanterar känslig information. Senast i början av juni i år inträffade en rad allvarliga
haverier i IT-systemet Take Care som används inom sjukvården.42 Den utredning som
genomfördes efter haveriet visade på spår av intrång och en mycket allvarlig
säkerhetslucka i den server som förvarar miljoner svenskars sjukjournaler.
Utredningen visade vidare på att brandvägg saknades och att det var stor risk att
patientinformation hade kommit angriparna tillhanda.
Slutsatser och förslag på åtgärder

I de allra flesta processer som har kartlagts har det angetts att manuella rutiner finns
att tillgå i händelse av en störning. Manuella rutiner som kan tillämpas vid en störning
handlar framförallt om möjligheten att inhämta information via alternativa vägar,
genom exempelvis telefon, fax eller mail. Ett konkret exempel gäller myndigheternas
överföring av utbetalningsunderlag till ramavtalsbanken. I ett normalläge delges
banken underlaget genom överföring mellan IT-systemen, vid ett avbrott skulle dock
banken kunna delges underlaget genom att myndigheten sparar det på ett krypterat
USB och fysiskt lämnar över det till banken.
Kopplat till utbetalningsprocessen och gränssnittet mellan myndighet och bank finns
det för flera av de kartlagda processerna en reservrutin som innebär att banken i ett
allvarligt läge använder föregående månads betalningsunderlag för att genomföra
utbetalning. Det är viktigt att vara medveten om att denna rutin endast kan omfatta de
mottagare som var inkluderade i föregående månads utbetalning. Vidare skulle en
faktisk tillämpning av rutinen skapa ett mycket stort merarbete, kombinerat med stora
felmarginaler. I efterhand skulle det krävas en manuell felsökning och justering av
utbetalda belopp. Beroende på typ av utbetalning skulle felmarginalerna också variera
kraftigt. Det här förfarandet är att se som en absolut sista utväg, då metoden i princip
är oprövad. Problemen som användandet av reservrutinen skulle generera skulle även
de kunna ge upphov till långvariga förtroendeskador.
Ur ett sektorsperspektiv är det framförallt i överföringen mellan myndigheter som
störningar kan inträffa. Det torde därför vara relevant att säkerställa att nämnda
reservrutiner faktiskt fungerar i ett skarpt läge, förslagsvis genom gemensamma tester
och övningar. Viss oro har lyfts kopplat till det faktum att det i några avseenden inte
är realistiskt att förlita sig på befintliga reservrutiner vid ett mer betydande
systembortfall, särskilt inte i processer som hanterar stora volymer av ärenden. Skulle
flera kritiska system gå ner samtidigt kan övergången till manuella reservrutiner
medföra kraftiga förseningar i myndigheternas utbetalningar. Det är viktigt att vara
medveten om att all manuell hantering också medför nya typer av risker ur ett
informationssäkerhetsperspektiv.
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Carlsson, Mattias & Örstadius, Kristoffer. 2013. Spåren från attackerna leder till flera länder. DN.
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Försök till dataintrång är en företeelse som blir alltmer vanlig vilket ytterligare
förstärker vikten av att inom myndigheternas interna IT- och driftavdelningar
kontinuerligt se över sitt skydd. Exempel på skydd kan vara såväl tekniska
skyddsåtgärder som brandväggar, kryptering och IDS-system (Intrusion Detection
System) men även att ha en organisation för IT-incidenthantering på plats med tydliga
rutiner för jourhavande personal.
Avslutningsvis lyfter företrädare från sektorn även SEPA-direktivet43 för inhemska
betalningar som en förändring som kommer att stärka robustheten inom sektorn
ytterligare. Direktivet för med sig standardiserade former för betalningar vilket
möjliggör att betalningar kan styras om mellan banker i händelse av en kris.
Direktivet kan i en förlängning möjliggöra ett utökat samarbete mellan olika
myndigheter, där de i en krissituation skulle kunna gå in och utföra utbetalningar åt
varandra. SEPA-direktivet skulle kunna skapa nya möjligheter och på så vis öka
redundansen för de samhällsviktiga betalningar som hanteras av SOESmyndigheterna. Det är dock viktigt att vara medveten om att direktivet inte på något
sätt innebär en garanti för att slutkunden i alla lägen får sina pengar.
Nyckelpersoner
Beroenden

Det kan konstateras att flera av de processer som har kartlagts inom ramen för
projektet har ett beroende till nyckelpersoner. Det kan dels vara i form av beroendet
till personer med specifik kompetens eller behörighet och dels vara beroendet till
tillräcklig personalkapacitet exempelvis för att kunna hantera toppar i verksamheten.
Vissa av processerna är hårt knutna till specifika individer vilket delvis kan förklaras
av det faktum att sekretessaspekten oftast är mycket hög samt att endast ett fåtal
personer har behörighet att utföra vissa aktiviteter. Bemyndigandeprocessen är ett
sådant exempel, eftersom det vanligen enbart är ett fåtal handläggare som har
behörighet att bemyndiga utbetalning. Här krävs det dessutom att två av
myndighetens behöriga handläggare (i dualitet) loggar in och i förening godkänner
utbetalningar enligt de bankspecifika rutinerna. Även gällande sigilleringsprocessen44
är det vanligt med nyckelpersonsberoende eftersom det ofta är en enskild utsedd
person inom myndigheten som hanterar detta.
Förutom att det råder ett beroende till nyckelpersoner i vardagen, som dessutom
förstärks vid vissa kritiska tidpunkter, kan det konstateras att det även vid inträffade
händelser och incidenter krävs specialistkompetens. Det kan till exempel handla om
specifik IT- och driftkompetens som är nödvändig i ett återställnings- och
reparationsarbete.

43
44

SEPA-direktivet förväntas träda i kraft under 2016
Myndigheten bekräftar årligen sin identitet gentemot ramavtalsbank genom en sigillering.
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Sårbarheter

Hos flera myndigheter är det endast ett begränsat antal personer som har behörighet i
enskilda system. Som nämnts ovan krävs det att två olika behöriga personer i förening
bemyndigar en utbetalning för att den ska aktualiseras. Bemyndigandet är därför en
flaskhals inte bara kopplat till nyckelpersoner utan också kopplat till att det ofta är
kort tidsram mellan bemyndigandet och den faktiska utbetalningen. Även för vissa
manuella registreringar och -rutiner behöver två behöriga personer i förening
godkänna utbetalningen.
För flertalet processteg där reservrutiner finns, är nyckelpersonsberoendet fortsatt
stort. Detta eftersom reservrutinerna inte alltid finns dokumenterade eller har testats
och att kunskapen kring dessa rutiner då ofta enbart finns hos några få personer i
organisationen.
Slutsatser och förslag på åtgärder

För att begränsa nyckelpersonsberoendet är det viktigt att som allra lägsta åtgärd
dokumentera de beslut- och processteg som normalt genomförs såväl i vardagen som
vid olika nivåer av incident- och krislägen, där exempelvis reservrutiner aktiveras. I
flera organisationer sitter några få personer inne med kunskap om reservlösningar som
inte finns nedskrivna. Istället för att vara beroende av att en viss person är på plats, är
det bättre att dokumentera reservlösningarna och göra dem tillgängliga för all berörd
personal.
En annan möjlighet att se över är om handläggare från ett annat kontor vid behov kan
fatta beslut i fråga om utbetalningar eller har möjlighet att överta andra kritiska
arbetsuppgifter. Den här reservlösningen finns redan på plats hos vissa myndigheter,
men skulle kunna utökas till fler delar av verksamheten samt inom samtliga
myndigheter. Naturligtvis mår ett ärende bra av att beslut tas av den handläggare som
är insatt i frågan, men det kan finnas tillfällen där mer rutinmässiga beslut skulle
kunna godkännas av andra handläggare.
Genom att säkerställa rutinmässiga tidsbuffertar i de kritiska processerna går det även
att bygga in en viss mån av robusthet i organisationen. Finns det exempelvis tid att
tillgå mellan beslut och genomförande av en utbetalning, ökar möjligheterna att hinna
avhjälpa ett eventuellt uppstående problem utan att det får kundpåverkan.

4.3 Externa kritiska beroenden
I detta avsnitt presenteras ett övergripande resonemang om beroenden till externa
kritiska resurser, vilka sårbarheter som finns samt slutsatser och förslag på åtgärder.
Resonemanget baseras på resultatet av den genomförda beroendekartläggningen.
Med utgångspunkt i de externa resurser och leverantörer som noterades i respektive
myndighets beroendekartläggning har tre huvudsakliga externa beroendekategorier
identifierats; IT-driftsleverantörer, leverantörer av elektronisk kommunikation
(internet och datakommunikation) och elleverantörer.
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IT- driftsleverantörer
Beroenden

För att genomföra de processer som har kartlagts inom ramen för detta projekt är
myndigheterna enligt vad som tidigare konstaterats i hög grad beroende av olika ITsystem. Detta innefattar såväl system som myndigheterna själva har utvecklat samt
sådana som upphandlas från externa leverantörer. Även för de IT-system som
myndigheterna själva utvecklat finns ofta ett starkt beroende till externa leverantörer
eftersom IT-driften kan vara outsourcad.
Då antalet externa leverantörer är relativt begränsat är myndigheternas beroenden
koncentrerade mot ett fåtal leverantörer som tillhandahåller de IT-tjänster som krävs
för att myndigheterna skall ha möjlighet att genomföra sina samhällsviktiga uppgifter.
För att säkerställa tillgängligheten till kritiska IT-system tecknar myndigheterna
Service Level Agreements (SLA) med de enskilda leverantörerna.
Avtalsförhandlingar och upphandlingsprocesser får således en ökad betydelse, då det
är genom dem som kravnivåer för säkerhet och tillgänglighet regleras.
Den koncentrerade marknaden av leverantörer som tillhandahåller IT-drift kan i vissa
fall även göra det svårare att byta från en leverantör till en annan. Är hela
myndighetens IT-drift outsourcad till en leverantör kan det bli både riskabelt,
tidskrävande och kostsamt att byta leverantör alternativt att bryta ett kontrakt vid
eventuellt missnöje.
Generella sårbarheter

Den ökade koncentrationen av IT-driften hos externa aktörer samt det faktum att de
olika myndigheternas IT-system blir allt mer integrerade medför en ökad sårbarhet.
Störningar och avbrott i dessa IT-system kan få utbredda konsekvenser på olika nivåer
i samhället. När drift och servrar befinner sig utanför myndigheternas direkta kontroll
blir det också svårare att överblicka IT-verksamheten och anpassa kravställningen
efter de specifika systemen.
För myndigheterna är det en utmaning att följa upp och säkerställa att leverantören
tillhandahåller den redundans som utlovas i avtalen, det är exempelvis svårt att testa
att leverantörens reservlösningar fungerar i praktiken. Externa leverantörer är
dessutom i sin tur många gånger beroende av infrastruktur som tillhandahållas av
underleverantörer vilket ytterligare försvårar möjligheten till uppföljning. Om
exempelvis en underleverantör vid en reparationsinsats tillfälligt kopplar om en
fiberanslutning kan detta medföra att en tidigare redundant anslutning fortsättningsvis
framförs i gemensam kanalisation vilket ökar sårbarheten för de system vars
kommunikation är beroende av denna anslutning. För den ansvariga myndigheten blir
det således mycket komplicerat att hålla sig uppdaterad kring förändringar i den
infrastruktur som är nödvändig för att säkerställa systemens funktionalitet.
Vid inträffade störningar och avbrott hos IT-driftsleverantören är det avgörande att
myndigheternas kritiska system prioriteras av leverantören vid återställningsarbetet.
Även om myndigheterna har möjlighet att avtala om återställnings- och
inställelsetider i de SLA som ingås med leverantören är det svårt att säkerställa att
leverantören faktiskt kan leva upp till dessa. Dessutom kvarstår problematiken kring
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leverantörens beroende till underliggande infrastruktur, där myndigheterna i många
fall inte känner till vilken sådan infrastruktur som finns och än mindre vet om den kan
återställas inom en acceptabel tid. Om ingångna avtal dessutom inte innehåller
tillräckligt höga viten kan det många gånger vara ekonomiskt fördelaktigt för en
leverantör att prioritera återställningsarbete i förhållande till en aktör som har
säkerställt högre vitesnivåer i sitt SLA.
Outsourcingen till externa leverantörer innebär även att kunskap kring hur IT-miljön
är uppbyggd och vilka beroenden som finns mellan kritiska system minskar hos de
som arbetar i den dagliga verksamheten. Detta medför att myndighetens möjlighet att
ställa tillgänglighetskrav på ett system utifrån hur detta används i den dagliga
verksamheten minskar.
När förvaltningen av IT-system outsourcas är det även vanligt att myndigheterna
minskar sin egen IT-personal och att viss kompetens flyttar med ut till leverantören.
Genom detta finns en risk att den egna organisationen dräneras på kompetens inom
området och att beroendet till leverantören då blir än större. Denna förskjutning av
kompetens gör det ännu svårare att byta leverantör alternativt att flytta tillbaka ITdriften internt.
Slutsatser och förslag på åtgärder

För att kunna ställa tillräckliga krav på externa IT-driftsleverantörer är det viktigt att
varje myndighet har tillräcklig kunskap om hur beroendet till kritiska system ser ut
samt vilka avbrottstider som kan tolereras för dessa system. De tolerabla avbrottstider
som har identifierats kan därefter ligga till grund för de tillgänglighetskrav som ställs
mot externa leverantörer. Sådana krav kan utformas på olika sätt, där det för vissa
myndigheter kan vara mer fördelaktigt att bestämma tillgänglighetskravet utefter
maximalt antal fel som tillåts under en viss period snarare än att ange en procentuell
tillgänglighetsnivå.
För en del myndigheter förekommer perioder då tillgängligheten till IT-system är
extra kritisk. Det kan handla om en specifik dag, eller en särskild månad och det är
således viktigt att specificera sådana särskilda villkor knutna till service- och
åtgärdstider för dessa perioder. Det kan även vara lämpligt att i avtalet definiera vilka
lägen som är krislägen och hur kraven på service- och inställelsetider ändras i dessa
lägen samt hur informationsflödet från leverantör till myndighet bör utformas. Krav
kan också ställas på leverantören att uppvisa god kvalitet, exempelvis genom att
tillhandahålla statistik som redovisar måluppfyllelse enligt de parametrar som anges i
avtalet.
Förutom att i avtalen specificera aspekter som tillgänglighetsnivåer och åtgärdstider
bör myndigheterna även ställa krav på att externa leverantörer säkerställer
tillgängligheten till kritiska system, exempelvis genom att arbeta systematiskt med
risk- och kontinuitetshantering. Det är även viktigt att myndigheterna såväl som deras
leverantörer genomför systematisk incidenthantering och utvärderar inträffade
incidenter i syfte att minska sårbarheten framöver. Myndigheterna bör även ställa krav
på att få löpande rapportering om hur risk- och kontinuitetsarbetet fortgår samt om
inträffade incidenter.
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Som komplement till kravställning i avtalen är det viktigt att myndigheterna för en
kontinuerlig dialog med sina leverantörer för att tydliggöra vilka system som är
kritiska för verksamheten. Som ett led i att tydliggöra kravbilden gentemot externa
leverantörer kan myndigheten ta fram en gapanalys där befintlig kravbild jämförs med
önskad och nödvändig kravbild. Befintliga systemuppsättningar och avtal kan
användas som utgångspunkt för gapanalysen.
Regelbundna leverantörsutvärderingar bör genomföras och uppfyllnaden av gällande
avtal bör regelbundet verifieras. Områden som kan inkluderas i en sådan utvärdering
och oftast tjänar på att klargöras är exempelvis hantering av förändringsprocesser,
personalförändringar och krav på bibehållen kompetens samt systemdokumentation
och underhållning av denna. I händelse av en kris eller allvarlig incident är det
dessutom avgörande att känna till såväl eskalerings- och larmrutiner som eventuella
systemprioriteringar vid avbrott i termer av vilken prioritet som ges till vilket system
och varför. Gemensamma övningar och granskningar kan även vara ett sätt att
verifiera den faktiska förmåga som finns på plats hos den externa leverantören.
Den kartläggning som har gjorts inom ramen för detta projekt visar att graden av
beroende mellan de involverade myndigheterna är särskilt hög vad gäller
kommunikationen mellan olika IT-system. Det är därför av stor vikt att
myndigheterna även fortsättningsvis belyser dessa beroenden och på så vis möjliggör
en ändamålsenlig kravställning mot de externa leverantörer som äger och/eller
förvaltar dessa kritiska system. Arbetet med att minska myndigheternas beroenden av
gemensamma IT-system och externa leverantörer måste dock vägas mot de fördelar
som en koncentration mot enskilda leverantörer och system medför i form av
effektivisering och ökad informationssäkerhet.
Leverantörer av elektronisk kommunikation
Beroenden

En betydande del av det moderna samhällets- och SOES-myndigheternas dagliga
verksamhet baseras på fungerande elektronisk kommunikation, exempelvis i form av
internet och datakommunikation. Även för de processer som har kartlagts inom ramen
för detta projekt är det en absolut nödvändighet att ha tillgång till en välfungerande
infrastruktur för elektronisk kommunikation. Det finns olika aktörer som äger det
fysiska nätet (koppar- och fibernät) för internet och datakommunikation, som
användare tecknar man dock vanligen avtal med en operatör och inte en nätägare.
Operatörerna har då i sin tur avtal med en nätägare som ger dem rätten att använda
ledningsnätet. Oavsett vilken operatör man har avtal med kan det alltså vara en annan
aktör som äger den underliggande infrastrukturen.
Operatörerna kan dels erbjuda uppkoppling mot internet, men det finns även
operatörer som erbjuder mer specifika tjänster. Två tjänster som används dagligen
inom den finansiella sektorn är SWIFT och IP SNIX. Då utbudet av leverantörer för
denna typ av nät är relativt begränsad, kan beroendet mot en enskild nätägare bli stort.
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Exempelvis har samtliga operatörer som erbjuder tjänsten SWIFT (AT&T, Colt,
Orange och BT) i Stockholmsområdet köpt in sig på Stokabs nät45.
Förhållandet mellan myndigheter och leverantörer av elektronisk kommunikation
regleras i Lagen om Elektronisk kommunikation (LEK), men också i det avtal som
tecknats med leverantören. LEK reglerar det ansvar och de skyldigheter som
leverantörerna har mot myndigheter och privatpersoner. Det är dock upp till varje
enskild myndighet att förhandla sina avtal utifrån accepterade avbrottstider och
generell kravbild.
Generella sårbarheter

När det gäller elektronisk kommunikation krävs ofta att flera nätverksanläggningar
ska drabbas samtidigt för att en allvarlig störning av kommunikationen ska inträffa.
Eftersom detta sällan är fallet när ett slumpmässigt fel inträffar är yttre sabotage och
riktade attacker mot teknikstationer således ett hot som skulle kunna få stora effekter
om de realiserades. En del nätägare har dubblerade nät i hela landet, för att minska
risken för avbrott. Men det finns knutpunkter där även dessa nät sammanstrålar och
som eventuellt skulle kunna vara mål för sabotage. Ett annat hot mot nätverkstrafiken
är brand i en ledningstunnel, eftersom tunnlarna ofta har både el och gasledningar kan
en brand ställa till med mycket allvarliga och långvariga bekymmer.
Slutsatser och förslag på åtgärder

Den fråga som borde vara allra högst prioriterad är att säkerställa att myndigheterna
har relevant kunskap för att kunna ställa ändamålsenliga krav, detta eftersom SLAnivåerna exempelvis styr hur operatörerna prioriterar vid ett avbrott. Ett sätt att arbeta
bredare med detta är att gå ihop inom SOES, eller ännu hellre inom statliga
myndigheter exempelvis via MSB, för att formulera gemensamma SLA-krav för
elektronisk kommunikation. De kravspecifikationer som inkluderas i LEK kan
användas som inspiration och utgångspunkt i detta arbete.
Elleverantörer
Beroenden

Myndigheterna inom SOES har precis som övriga samhället ett starkt elberoende. För
att undvika att vara helt utan el vid ett avbrott i leveransen har många samhällsviktiga
verksamheter egen reservkraft. Reservkraftverken drivs i de allra flesta fall med
diesel, vilket gör att tillgången till, samt leveransen av, diesel är kritisk för
myndigheterna vid ett omfattande och långvarigt elavbrott.
Generella sårbarheter

En sårbarhet gällande el är att en stor del av elproduktionen består i vattenkraft vilket
gör att elproduktionen är beroende av balans i vattenreserverna, det räcker med ett
torrår eller ett år med stora regnmängder för att det ska ställa till bekymmer. Andra
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sårbarheter är att elproduktions-anläggningarna är tekniskt komplicerade och därmed
har ett stort nyckelpersonsberoende, att mängden elanläggningar som är obemannade
ökar vilket medför en ökad risk för att sabotage mot dem ska lyckas. Även intrång i,
eller haveri av, driftsstödssystem är ett generellt hot mot elproduktionen.46
Vid ett omfattande och långvarigt elavbrott behövs diesel för att driva de enskilda
aktörernas reservkraftverk. Under de senaste 10-15 åren har både antalet tankbilar och
lagringskapaciteten för diesel minskat kraftigt vilket medför ett problem i att få ut
drivmedel i tid.
Slutsatser och förslag på åtgärder

Energimyndigheten har utvecklat Styrel47 (styrning av el till prioriterade användare)
som syftar till att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare. 48 Eftersom
tillgången till el är kritisk för myndigheterna inom SOES bör de med gemensam kraft
framhålla SOES-myndigheternas samhällsvikt för att säkerställa en hög prioritet vid
en elbristsituation.
Myndigheterna bör även säkerställa att reservkraft finns, att den testas regelbundet
samt att den har tillräcklig kapacitet för att myndighetens kritiska verksamhet ska
kunna upprätthållas. Som ett första steg bör varje myndighet se över sitt bränslebehov,
sina befintliga bränslelager samt möjliga transportlösningar och samverkansparter.
Eftersom det i dagsläget inte finns en färdig prioriteringsordning för drivmedel, så
som det gör för el, kan det innebära att alla intressenter inte kommer kunna få sitt
drivmedelsbehov mättat. En diskussion bör föras gällande hur myndigheterna inom
SOES påverkas av drivmedelsbrist samt hur de kan komma att prioriteras i en
bristsituation.
SOES har tidigare analyserat formerna och möjligheterna till bränsleförsörjning för
reservkraft.49 Analysen visade bl.a. på svårigheterna med att teckna avtal där
leverantören förbinder sig att leverera i tid vid omfattande strömavbrott. De
reservkraftverk som försörjer vitala delar inom det finansiella systemet har oftast
endast diesel tillgängligt för 1-3 dygn. Detta innebär ett totalt beroende av att
distributionssystemen för diesel till dessa reservkraftverk fungerar, även vid ett större
och i tid mer omfattande strömavbrott. Projektet mynnade bland annat ut i att ett antal
myndigheter fick stöd i att skriva avtal där drivmedelsförsörjningen vid ett eventuellt
strömbortfall reglerades. Det återstår dock att besvara frågan om hur resterande parter
löser sin drivmedelsförsörjning vid ett eventuellt strömbortfall några dygn.

”Riskbild Stockholm - Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i
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4.4 Slutsatser steg C
Inom ramen för projektet har ett flertal kritiska beroenden fastställts, såväl interna
beroenden som tillgången till kritiska IT-system och viss personal som externa
beroenden till leverantörer och viss grundläggande infrastruktur. Även om den interna
kravbilden redan idag är högt ställd är det viktigt att kontinuerligt beakta och ta
hänsyn till de risker och sårbarheter som skulle kunna påverka SOES-myndigheternas
möjlighet att genomföra sina samhällsviktiga betalningar. Detta både utifrån
förtroendet för det finansiella systemet som helhet men även ur ett individperspektiv
då avbrott och störningar kan skapa stora olägenheter för enskilda individer eftersom
myndigheternas utbetalningar för många grupper utgör hela eller stora delar av den
ekonomiska försörjningen. Även om myndigheternas ansvar, gällande de i projektet
analyserade utbetalningsprocesserna, formellt enbart sträcker sig till det att bankerna
mottagit filen bör myndigheternas moraliska ansvar vägas in. Detta ansvar sträcker sig
hela vägen fram till den faktiska utbetalningen eftersom SOES-myndigheterna
egentligen aldrig kan vara nöjda till dess att slutkunden lyft sina pengar.
SOES-myndigheterna har i flera avseenden ett dagligt utbyte av information med
varandra och det finns för samtliga kartlagda processer ett starkt beroende till en
fungerande informationsförsörjning och till ett antal centrala IT-system för överföring
av denna information. I vissa avseenden har ett och samma system identifierats hos
flera av myndigheterna och i andra fall är det identifierade systemet unikt för en av
aktörerna. Det är av stor vikt att myndigheterna även fortsättningsvis belyser dessa
beroenden och på så vis möjliggör en ändamålsenlig kravställning mot de externa
leverantörer som äger och/eller förvaltar dessa kritiska system. Avtalsförhandlingar
och upphandlingsprocesser får således en ökad betydelse, då det är genom dem som
kravnivåer för säkerhet, inkluderande tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och
spårbarhet regleras. Det är i detta avseende viktigt att myndigheterna har tillräcklig
kompetens för upphandling. Samtidigt har det inom ramen för projektet
uppmärksammats att LOU ibland kan vara problematisk i relation till samhällsviktig
verksamhet och samhällsviktiga myndigheter. I vissa avseenden har myndigheterna en
begränsad möjlighet att själva driva kravställningen då Kammarkollegiet upphandlar
en del av ramavtalen. Ett lämpligt nästa steg skulle kunna vara att lyfta behovet av
eventuell utredning i frågan genom att ta den vidare till MSB. Ytterligare en
frågeställning och oro som lyfts handlar om de ramavtal som innehåller en force
majeure klausul, då det i dessa fall skulle kunna bli verkningslöst att i förväg ha
reglerat exempelvis prioriteringsordningar.
För samtliga processer finns ett generellt beroende till en fungerande informationsförsörjning och myndigheterna står i många fall helt utan möjligheter att utföra sina
aktiviteter om kritiska IT-system eller register är otillgängliga. Även om manuella
rutiner finns att tillgå i händelse av en störning är det viktigt att inte hamna i ett läge
av falsk trygghet. För vissa processer gör de stora volymerna det till exempel mycket
svårt att tillämpa manuella rutiner. Denna falska trygghet kan även uppstå om de
manuella rutiner som hänvisas till inte finns dokumenterade alternativt inte är testade.
En generell sårbarhet som lyfts i diskussionen är även att det regelbundet görs försök
till olika typer av externa angrepp och dataintrång i myndigheternas system vilket än
mer understryker vikten av att inom myndigheternas interna IT- och driftavdelningar
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kontinuerligt se över sitt skydd. Här gäller det förutom tekniska skyddsåtgärder även
att ha en organisation för IT-incidenthantering på plats med tydliga rutiner för
jourhavande personal.
Samverkan myndigheterna emellan bör ses som ett lämpligt medel för att gemensamt
kunna ställa ”bättre krav” gentemot leverantörer av kritiska tjänster och infrastruktur.
För att på ett långsiktigt och effektivt sätt kunna arbeta med redundans och robusthet
är det viktigt att beställaren av externa tjänster har den kunskap som krävs. Ett sätt att
arbeta bredare med detta är att gå ihop inom SOES för att få till likriktade avtal mot
leverantörer eller formulera gemensamma SLA-krav för elektronisk kommunikation.
De kravspecifikationer som inkluderas i LEK kan användas som inspiration och
utgångspunkt i detta arbete. Utifrån ett prioriteringsperspektiv bör det även vara
angeläget att med gemensam kraft gå ihop och framhålla SOES-myndigheternas
samhällsvikt för att säkerställa en hög prioritet vid exempelvis en elbristsituation. I
samband med detta bör även klargöras hur denna prioritetsordning står sig vid mer
omfattande händelser som kan antas omfattas av force majeure.
Staten är en av de största beställarna av IT-driftstjänster och borde därför utnyttja den
tyngd som detta kan ge i de avtalsförhandlingar som krävs för att säkerställa god
tillgänglighet. I dessa fall är det av särskilt stor vikt att myndigheterna utbyter
information och samverkar inför upphandling av de IT-tjänster som berör arbetet
inom flera myndigheter. I sammanhanget bör dock beaktas att varje myndighet är en
självständig aktör som ytterst styrs av de instruktioner som stipuleras i de olika
departementens regleringsbrev. Analysen har visat att koncentrationen av statlig
verksamhet till ett fåtal IT-driftsleverantörer är en betydande riskfaktor. Ett sätt att
förebygga riskerna med den ökande koncentrationen är att för varje ny upphandling
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser ur ett statligt koncernperspektiv, för att på så
sätt beakta samhällskonsekvenserna av eventuella störningar och avbrott.
Behovet av att öva hanteringen av störningar och avbrott i de gemensamma IT-system
som används för att genomföra myndigheternas samhällsviktiga uppgifter är något
som uppmärksammats inom ramen för detta projekt. Sådana övningar är dock
komplexa då de involverar flera olika organisationer och för att möjliggöra dessa bör
MSB och i förlängningen SOES ta ett större ansvar och bistå i planering och
genomförande.Samverkan mellan myndigheterna inom SOES kan även bidra till det
lagstiftningsarbete som berör myndigheternas möjlighet att säkerställa genomförandet
av samhällsviktiga processer. Detta kan bland annat ske genom att myndigheterna
förmedlar ett gemensamt budskap inom ramen för den remisshantering som
genomförs inför antagandet av ny lagstiftning.
Avslutningsvis bör framhållas att det knappast är möjligt, eller önskvärt, att skapa ett
läge där inga kritiska beroenden förekommer mellan de myndigheter som genomför
samhällsviktiga betalningar eller mellan myndigheterna och dess externa leverantörer.
Det är dock avgörande att dessa kritiska beroenden uppmärksammas och tydliggörs
för samtliga involverade aktörer och att kunskap kring de redundanslösningar och
reservrutiner som existerar sprids till de personer som är involverade i de processer
som ligger till grund för samhällsviktiga betalningar.
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5 Avslutande kommentarer
Samtliga betalningsflöden som har kartlagts inom ramen för detta projekt betraktas
som samhällsviktiga och det är således av stor vikt att de kan genomföras utan
störningar och avbrott. Vikten av att säkerställa ett avbrottsfritt flöde kan ses både
utifrån den enskilde individens perspektiv som ur ett större samhällsekonomiskt
perspektiv. En stor andel av de statliga myndigheternas betalningar riktar sig till
utsatta samhällsgrupper som kan vara helt beroende av ekonomiskt stöd för sin
försörjning. Dessa grupper saknar många gånger egna tillgångar och får svårt att
finansiera nödvändiga utgifter redan vid mindre förseningar i myndigheternas
utbetalningar.50
Processerna för samhällsviktiga betalningar och transaktioner är mycket komplexa
och innebär ett stort beroende till såväl interna resurser av olika slag som till externa
resurser som leverantörer och kritisk infrastruktur. I ett modernt IT-samhälle där
myndigheter ständigt bearbetar och utbyter information framstår det dock som fullt
naturligt att kritiska beroenden i hög grad förekommer och en motsatt situation skulle
sannolikt innebära att myndigheternas ärenden hanterades med minskad effektivitet.
Myndigheternas beroenden till externa leverantörer vägs på samma sätt upp av
exempelvis de besparingar som görs då uppgifter som ej ligger inom myndigheternas
kärnverksamhet kan outsourcas till specialiserade aktörer.
Det är således knappast möjligt, eller ens önskvärt, att eftersträva en situation där inga
kritiska beroenden förekommer mellan de myndigheter som genomför
samhällsviktiga betalningar eller mellan myndigheterna och dess externa leverantörer.
Det är dock avgörande att dessa kritiska beroenden uppmärksammas och tydliggörs
för samtliga involverade aktörer och att kunskap kring de redundanslösningar och
reservrutiner som existerar sprids. Detta har varit en av de viktigaste
utgångspunkterna i detta projekt, att skapa transparens och öka kunskapen kring
samhällsviktiga funktioner och tillhörande kritiska beroenden; ett viktigt första steg
mot att minska eventuella sårbarheter och säkerställa ett kontinuerligt genomförande
och därmed uppnå stärkt robusthet.
Projektets huvudsakliga resultat kan sammanfattas både i det faktum att
processkartläggningen skapat en gemensam förståelse och dokumenterad grund för
hur olika processer och transaktioner mellan berörda aktörer hänger ihop samt att
kritiska beroenden och sårbarheter har uppmärksammats. I flera fall har även konkreta
åtgärds- och förbättringsförslag lyfts vilka beskrivs mer ingående i avsnittet nedan.
På temat sårbarheter har såväl interna som externa hot och risker diskuterats och
analyserats inom ramen för projektet. Med avseende på hoten mot SOESmyndigheternas kritiska infrastruktur och IT-system kan det konstateras att hoten är
komplexa och föränderliga och kan bestå av allt från medvetna handlingar till
tekniska fel eller den mänskliga faktorn. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning
om samhällets informationssäkerhetsarbete som bl.a. syftar till att föreslå
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övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete och hur Sverige ska
upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig IT-infrastruktur.51
Det är viktigt att vara medveten om att nya slags hot- och hotbilder uppstår och
kommer fortsätta att uppstå i takt med att utvecklingen går framåt. Ett relativt aktuellt
exempel är så kallade molntjänster som ökar alltmer i popularitet, bland annat inom
den kommunala världen. Exempelvis innebär molntjänster att en myndighet lagrar sin
information hos en extern leverantör och att myndighetens anställda får åtkomst till
informationen via internet. För leverantören medför molntjänster betydande
skalfördelar vilket i sin tur resulterar i lägre priser för användaren. Förutom lägre
kostnader och ett minskat behov av dyrbar teknik medför användandet av molntjänster
att användaren enklare får åtkomst till informationen från olika platser och med hjälp
av olika tekniska lösningar. Datainspektionen har dock uppmärksammat att det är
kontroversiellt att ha personuppgifter i molnet då det kan finnas svårigheter kopplat
till avtalen med leverantörerna. Ett exempel är Google där det inte finns någon
begränsning i sättet på vilket leverantören har rätt att använda sig av dessa uppgifter.
Enligt SKL använder sig idag fler än 100 kommuner av molntjänster. 52
Exemplet avseende molntjänster belyser frågan om kravställning och de generella
svårigheter och fallgropar som har lyfts även inom ramen för detta projekt. I stort sett
alla verksamheter är idag beroende av en fungerande informationshantering vilket
medför ett ökat behov av hantera verksamhetsrisker kopplat till detta område, både de
risker som ligger internt i egen regi men även de som ligger externt hos leverantörer.
Viktigt att tänka på i detta avseende är att ställa korrekta säkerhetskrav i sina
upphandlingar. Ju mer av en ”sällanköpare” man är desto svårare kan dock detta bli.
Att kunna ställa rätt krav förutsätter även att det finns ett systematiskt säkerhetsarbete
på plats, att det görs regelbundna riskanalyser och att det finns en förståelse för
betydelsen av informationen för verksamheten.53 Att molntjänster vunnit i popularitet
kanske till stor del kan förklaras av det faktum att det är fördelaktigt ekonomiskt,
särskilt vid ett kortsiktigt perspektiv. SOES-myndigheterna som har en för samhället
så pass viktig verksamhet bör dock tänka på att tillämpa ett långsiktigt perspektiv där
säkerhetskraven tillåts vara en av de viktigaste styrande aspekterna.
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6 Förslag till fortsatt arbete
Det har inom ramen för projektet genererats ett flertal konkreta åtgärdsförslag
och/eller förslag på vidare arbete som ytterligare skulle kunna stärka robustheten i
samhällsviktiga betalningar. Nedan ges en summering av de förslag som framkommit
i projektets tre olika delar. Projektgruppen har för avsikt att arbeta vidare med dessa
förslag under nästa år.
Fortsätt belysa kritiska beroenden
SOES-myndigheterna har i flera avseenden ett dagligt utbyte av information med
varandra och det finns för samtliga kartlagda processer ett starkt beroende till en
fungerande informationsförsörjning och till ett antal centrala IT-system som är
kritiska för överföringen av denna information. I vissa avseenden har ett och samma
system identifierats hos flera av myndigheterna och i andra fall är det identifierade
systemet unikt för en av aktörerna. Det är av stor vikt att myndigheterna även
fortsättningsvis belyser dessa beroenden och på så vis möjliggör en ändamålsenlig
kravställning mot de externa leverantörer som äger och/eller förvaltar dessa kritiska
system.
Samverka kring kravställning och upphandling
Samverkan myndigheterna emellan bör ses som ett lämpligt medel för att gemensamt
kunna ställa ”bättre krav” gentemot leverantörer av kritiska tjänster och infrastruktur.
För att på ett långsiktigt och effektivt sätt kunna säkerställa robusta betalningar är det
viktigt att beställaren av externa tjänster har den kunskap som krävs. Ett sätt att arbeta
bredare med detta är att gå ihop inom SOES för att få till likriktade avtal mot
leverantörer eller formulera gemensamma SLA-krav för elektronisk kommunikation.
De kravspecifikationer som inkluderas i LEK kan användas som inspiration och
utgångspunkt i detta arbete.
Behovet av samverkan mellan myndigheterna i kravställningen mot externa
leverantörer understryks ytterligare av att staten i vissa fall är en förhållandevis liten
beställare av IT-driftstjänster och då saknar den tyngd som i avtalsförhandlingar krävs
för att säkerställa god tillgänglighet. I dessa fall är det av särskilt stor vikt att
myndigheterna utbyter information och samverkar inför upphandling av de IT-tjänster
som berör arbetet inom flera myndigheter. I sammanhanget bör dock beaktas att varje
myndighet är en självständig aktör som ytterst styrs av de instruktioner som anges i de
olika departementens regleringsbrev.
Framhåll SOES-myndigheternas samhällsvikt
Utifrån ett prioriteringsperspektiv bör det vara angeläget att med gemensam kraft gå
ihop och framhålla SOES-myndigheternas samhällsvikt för att säkerställa en hög
prioritet vid exempelvis återställning efter avbrott i elektronisk kommunikation eller
vid fördelning av resurser vid elbrist. I samband med detta bör även klargöras hur
denna prioritetsordning står sig vid mer omfattande händelser som kan antas omfattas
av force majeure.
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Säkerställ upphandlingskompetens
I arbetet med att se över- och säkerställa en adekvat kravställning har
avtalsförhandlingar och upphandlingsprocesser en stor betydelse. Det är genom dessa
som kravnivåer för säkerhet och tillgänglighet regleras och det är således ytterst
viktigt att myndigheterna har tillräcklig kompetens för upphandling.
Det har inom ramen för projektet uppmärksammats att LOU ibland kan vara
problematisk i relation till samhällsviktig verksamhet och samhällsviktiga
myndigheter. I vissa avseenden har myndigheterna en begränsad möjlighet att själva
driva kravställningen då Kammarkollegiet upphandlar en del av ramavtalen. Ett
lämpligt nästa steg skulle kunna vara att lyfta behovet av eventuell utredning i frågan
genom att ta den vidare till MSB. En ytterligare frågeställning som lyfts inom
projektet handlar om förekomsten av force majeure-klausuler i ramavtal och huruvida
dessa medför att exempelvis en prioritetsordning kan bli verkningslös vid en allvarlig
händelse så som en omfattande storm.
Öva tillsammans
Behovet av att öva hanteringen av störningar och avbrott i de gemensamma IT-system
som används för att genomföra myndigheternas samhällsviktiga uppgifter är något
som uppmärksammats inom ramen för detta projekt. Sådana övningar är dock
komplexa då de involverar flera olika organisationer och för att möjliggöra dessa bör
MSB och i förlängningen SOES ta ett större ansvar och bistå i planering och
genomförande.
Samverka i remisshantering
Samverkan mellan myndigheterna inom SOES kan även bidra till det
lagstiftningsarbete som berör myndigheternas möjlighet att säkerställa genomförandet
av samhällsviktiga betalningar. Detta kan bland annat ske genom att myndigheterna
förmedlar ett gemensamt budskap inom ramen för den remisshantering som
genomförs inför antagandet av ny lagstiftning.
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Bilagor
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Bilaga 1 - Centrala aktörer
SOES verkar för att enskilda individer, företag och det allmänna ska ha tillgång till
och förtroende för att samhällets betalningar fungerar samt att systemen för att betala
varor och tjänster fungerar. Samtliga deltagande finansiella myndigheter inom SOES
har en kritisk roll att spela i utförandet av de processer som beskrivs i detta dokument.
Det finns dock även beroenden till flertalet andra aktörer. I denna bilaga presenteras
respektive myndighets samt andra centrala aktörers huvudsakliga uppgift och
inriktning.
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Det primära uppdraget
är att matcha arbetsgivare och arbetssökande, med fokus på de individer som står
längst från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga
arbetsförmedlingen och dess marknadspolitiska verksamhet. Uppdraget kommer från
riksdag och regering och kompletteras årligen i ett regleringsbrev.
Arbetsförmedlingen har lokala kontor över hela landet och samarbetar även med
andra myndigheter. Några av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter inbegriper,
utöver matchningen av arbetssökande och arbetsgivare, arbetslivsinriktad
rehabilitering, ett visst samordnande ansvar för nyanländas etablering på
arbetsmarknaden och projekt för unga som varken studerar eller arbetar.
Arbetsförmedlingen anordnar jobbmässor och rekryteringsträffar och erbjuder möten
för de som är inskrivna som arbetssökande. Det är även arbetsförmedlingens uppgift
att kontrollera att den arbetssökande uppfyller villkoren för eventuell utbetalning av
arbetslöshetsersättning.
A-kassorna (arbetslöshetskassorna)
Arbetslöshetskassa, eller A-kassa, är ett system som erbjuder försäkringar i de fall ens
inkomst försämras eller försvinner helt vid arbetslöshet. Grundtanken är att man under
hela tiden man arbetar betalar in en avgift till sin arbetslöshetskassa som sedan ger ut
ersättning ifall man blir arbetslös. A-kassorna var tidigare kopplade till
fackförbunden, men numera kan man vara medlem i en a-kassa utan att behöva vara
fackligt ansluten. A-kassorna finansieras via medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och
av statsbidrag.
Det finns i dagsläget 29 stycken arbetslöshetskassor med inriktning mot olika
branschområden och yrkesgrupper. Arbetslöshetskassornas organisationsform liknar
en ekonomisk förening och de har till uppgift att administrera
arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar.
Arbetslöshetskassornas
försäkringar
finansieras
genom
medlemssamt
arbetsgivaravgifter.
AP-fonderna
Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige har rätt till allmän pension som betalas ut
av Pensionsmyndigheten. AP-fonderna är de olika allmänna pensionsfonder som finns
i Sverige. Fonderna har till uppgift att jämna ut svängningarna mellan
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pensionsavgifter och pensioner samt att bidra med avkastning till pensionssystemet på
sikt. Generellt talar man om första-, andra-, tredje-, fjärde- och sjätte AP-fonden som
buffertfonder där uppdraget från riksdagen är att förvalta fondkapitalet till största
möjliga nytta för pensionssystemet. Investeringarna ska ge långsiktig hög avkastning
samtidigt som risken ska vara låg. Sjunde AP-fonden är det statliga alternativet till de
privata aktörer som finns inom premiepensionssystemet. Premiepensionen är den del
av den allmänna pensionen som den enskilde själv kan placera i värdepappersfonder.
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
CSN ansvarar för studiestöd och hemutrustningslån. Det innebär att CSN prövar,
betalar ut och hanterar återbetalningen av dessa lån. CSN har som uppgift att göra det
möjligt för alla i Sverige att kunna studera, oavsett socio-ekonomisk bakgrund.
Hemutrustningslånet gör det möjligt för nyankomna med utländskt medborgarskap
och som omfattas av flyktingmottagande att köpa husgeråd och möbler.
Myndigheten representeras i dialog med regeringen av generaldirektören och svarar
under två olika verksamhetsområden. Verksamhetsområdet studiestöd svarar till
Utbildningsdepartementet
och
verksamhetsområdet
hemutrustningslån
till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Finansinspektionen
Finansinspektionen (FI) ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för
finansiella marknader och företag. För att få bedriva verksamhet på finansmarknaden
måste ett tillstånd från FI inhämtas. FI ansvarar också för att samordna tillsyn av
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Finansinspektionen övervakar således finansmarknaden och ska bidra till ett stabilt
och väl fungerande finansiellt system samt till ett gott konsumentskydd i
finanssektorn. FI:s uppdrag grundar sig i att både hushåll och företag ska kunna ha
förtroende för de finansiella tjänsterna. I takt med Sveriges medlemskap i EU och det
ökade globala inflytandet på den svenska finansmarknaden bedriver FI en allt större
del av sitt arbete på en internationell basis i olika samarbetsgrupper.
Finansinspektionen är på så vis med och arbetar fram regler för inte bara den svenska
finansmarknaden utan även den globala.
Försäkringskassan
Försäkringskassan ansvarar för stora delar av de bidrag och ersättningar som är del i
socialförsäkringen. Försäkringskassan har som uppdrag att utreda, besluta om- och
betala ut dessa bidrag och ersättningar. Myndigheten har hand om de utbetalningar
som gäller barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Dessa
utbetalningar och ersättningar innefattar bland annat föräldrapenning, barnbidrag,
sjukpenning och bostadsbidrag. I Försäkringskassans uppdrag ingår det även att betala
ut pension utifrån Pensionsmyndighetens beslutsunderlag.
Försäkringskassan står under socialdepartementets ansvar och får sina övergripande
direktiv från regeringen i ett årligt regleringsbrev. Regeringen utser även en
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generaldirektör som är ytterst ansvarig för myndigheten och som för en dialog med
regeringen.
Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och ta fram beslutsunderlag kring
den allmänna pensionen samt att ge enkel och pålitlig information kring
pensionssparande. Myndigheten har även i uppgift att lämna fakta och analyser kring
pension till regering och övriga intressenter.
Verksamheten var tidigare uppdelad mellan Premiepensionsmyndigheten och
Försäkringskassans pensionsavdelning, i och med Pensionsmyndighetens bildande
överfördes all verksamhet Pensionsmyndigheten
Ramavtalsbanker
Avser den bank som staten har tecknat ramavtal med. Riksgälden har för närvarande
tecknat statliga ramavtal avseende betalningstjänster med fyra banker.
Riksgälden (Statens internbank)
Riksgälden ansvarar för statens centralkonto i Riksbanken och likviditetshanteringen
mellan staten och ramavtalsbankerna. Riksgälden ger också lån till myndigheterna för
investeringar och myndigheterna placerar sitt tillfälliga likviditetsöverskott på konton
hos Riksgälden.
Myndigheternas in- och utbetalningar görs via bankkonton i de banker som
Riksgälden har skrivit ramavtal med. Dessa bankkonton är knutna till Riksgäldens
toppkonton i varje ramavtalsbank I toppkontona nettas myndigheters inbetalningar
mot utbetalningar. Täckning eller tömning nollställer myndighetens saldo på kontot så
att det aldrig finns likviditet på myndighetens bankkonto över natten. Beroende på om
det blir ett överskott eller underskott på toppkontot, så placeras eller finansieras det
centralt av Riksgälden så att det slutliga saldot varje dag är noll. Flera gånger varje
dag överförs likviditet mellan toppkontona och statens centralkonto i Riksbanken.
Riksbanken
Riksbanken är en myndighet under riksdagen och ansvarar för penningpolitik och för
att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det är riksbanken som ger ut
sedlar och mynt och som ansvarar för att de behåller sitt värde över tiden. Riksbanken
har som uppgift att hålla ett fast penningvärde, inflationen ska vara låg och stabil.
Som styrverktyg tar riksbanken hjälp av reporäntan, den ränta som är aktuell för
banker som lånar eller placerar pengar i Riksbanken. Reporäntan i sin tur påverkar
andra räntor i ekonomin och således i förlängningen den fulla ekonomiska aktiviteten
i landet.
Det är Riksbanken som tillhandahåller betalningssystemet RIX för större betalningar
mellan banker och andra aktörer. Detta som ett led i Riksbankens uppgift att verka för
stabilitet i det finansiella systemet som helhet. Vidare letar Riksbanken kontinuerligt
efter förändringar och sårbarheter i det finansiella systemet som skulle kunna leda till
störningar. Främst rör denna analys storbankerna och den finansiella infrastrukturen

Sida 41(54)

som behövs för att de svenska finansmarknaderna ska kunna fungera. Analysen är
även viktig för att i krissituationer, och under vissa förutsättningar, kunna ge tillfälligt
likviditetsstöd till banker.
Skatteverket
Skatteverket
är
förvaltningsmyndighet
för
beskattning,
folkbokföring,
fastighetstaxering samt registrering av bouppteckningar. Det är Skatteverket som tar
in skatter och som är borgenär åt staten. Att Skatteverket är borgenär för statens
fordringar innebär att det är Skatteverket som kan ansöka om konkurs för statens
räkning om så skulle bli aktuellt.
Skatteverket sköter folkbokföring, är uppgiftslämnare vid in- och utflyttning ur landet
och kan utfärda id-kort. Myndigheten är också del i ett omfattande internationellt
samarbete, där förutsättningar för effektiv samverkan med andra länder skapas. Ett
viktigt steg i den processen är informationsutbyte och att bygga upp kunskap om
andra länders myndigheter och hur dessa arbetar.
Universitets- och högskolerådet (UHR)
Universitets- och högskolerådet är en ny myndighet som efter den 1:a januari 2013
ersätter det tidigare Verket för Högskoleservice. Myndigheten ska bl.a. ge
tillhandahålla information om högskoleutbildning samt administrera antagningar.
UHR arbetar också för att motverka diskriminering, främja lika rättigheter och
möjligheter samt främja breddad rekrytering inom högskolan.
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Bilaga 2 - Begrepp och system
Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd är ett stöd som betalas ut av Försäkringskassan till de personer som
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Aktivitetsstödet beräknas på ersättningen
från a-kassan. De dagar aktivitetsstöd lyfts, räknas av från dagarna med möjlighet till
a-kassa.
Arbetsmarknadspolitiskt program
Olika arbetsmarknadspolitiska program erbjuds av Arbetsförmedlingen, deras syfte är
att underlätta processen till ett nytt arbete för den som är, eller riskerar att bli,
arbetslös. Alla som är inskrivna på arbetsförmedlingen och sökt arbete en viss tid kan
delta i dessa program. Programmen är utformade för att komplettera en utbildning,
skaffa praktisk erfarenhet eller på andra sätt förbättra chanserna till jobb.
Dagpenning
Dagpenning avser storleken på den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som
betalas ut till den som är medlem i en a-kassa. Dagpenningen fastställs baserat på
medlemmens tidigare inkomst samt hur mycket denne tidigare har arbetat.
Kassakort
Ett kassakort är en blankett som skickas ut från a-kassan vid arbetslöshet. Den
arbetssökande fyller i sin aktivitetsgrad för två veckor i taget. Kassakortet är det
underlag som a-kassan behöver för att kunna verkställa utbetalningar av
arbetslöshetsersättning.
Statens centralkonto i Riksbanken
Statens centralkonto är det konto som Riksgälden använder för betalningar över
Riksbanken till och från staten. Likviditeten på myndigheternas bankkonton samlas på
Riksgäldens toppkonton hos ramavtalsbankerna. Myndigheterna ska ha nollsaldo på
sina bankkonton över natten och överskott- eller underskott regleras genom
överföringen till eller från statens centralkonto.
Statsbidragsansökan
Med statsbidrag menas att staten betalar ut medel till en mottagare utanför
myndighetssfären. Mottagaren är en juridisk person i form av en organisation,
exempelvis ansöker A-kassorna om statsbidrag. Bidraget är tänkt att stödja olika
projekt eller verksamheter och söks årsvis.
SWIFT
SWIFT är ett medlemsägt telekommunikationsnätverk för finansiella transaktioner
mellan banker, börshus och andra finansiella institutioner. Över 10 000 organisationer
i 212 länder använder sig av tjänsten dagligen.
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Inkomstpension
Inkomstpensionen är en inkomstgrundad pension och är del av den allmänna
pensionen. Årligen avsätts 16 procent av en individs lön och andra skattepliktiga
ersättningar till denna del av pensionen.
Premiepension
Premiepensionen är liksom inkomstpensionen inkomstgrundad, och del i den
allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av en individs lön och andra
skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Premiepensionen är den del av
pensionen som individen själv förfogar över och kan placera i olika fonder.

Folkbokföringsregistret
Folkbokföringsregistret förs sedan 1991 av Skatteverket. Syftet med folkbokföringen
är att på ett korrekt sätt återge den faktiska befolkningssituationen i Sverige.
Uppgifterna i folkbokföringsregistret ligger till grund för beslutsunderlag gällande
exempelvis förskoleplatser, bostadsbidrag, beskattning och rösträtt knutet till
folkbokföringsort.
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för socialbidrag och kan ges av socialtjänsten för
att hjälpa individer att nå en skälig levnadsnivå. Det ekonomiska biståndet är
behovsprövat och därför individuellt. Rätt till bidrag har de svenska medborgare, eller
personer bosatta i Sverige med uppehållstillstånd, som ej själva eller med hjälp av en
sambo har tillräckligt med pengar till sitt uppehälle.
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Bilaga 3 - Intervjuer och workshops
Genomförda intervjuer
Datum

Steg Myndighet

Process

Deltagare

2013-05-14 B

Pensionsmyndigheten

Utbetalning av ålderspension

Jesper Bergqvist. Johan Söderberg

2013-06-10 B

Arbetsförmedlingen

Utbetalning av aktivitetsstöd och arbetslöshetsförsäkring

Håkan Persson, Eva Sundén

2013-06-11 B

CSN

Utbetalning av studiemedel

Per-Anders Borgström, Eva-Lisa Lindström

2013-06-20 B

Skatteverket

Kommunavräkning

Per Karlsson

2013-08-16 B

SKL

Utbetalning av försörjningsstöd

Krisztina Buki Tornbjörk

2013-09-30 B

Arbetslöshetskassornas
samorganisation (SO)

Kvalitetssäkring av Arbetsförmedlingens processer

Stefan Cronqvist, Melker Ödebrink

2013-09-17 C

Pensionsmyndigheten

Pensionsutbetalningar

Jesper Bergqvist, Johan Söderberg

2013-09-26 C

CSN

Utbetalning av Studiemedel

Anton Holmlund, Per-Anders Borgström

2013-09-26 C

Arbetsförmedlingen

Utbetalning av Aktivitetsstöd

Eva Sundén

2013-09-30 C

Skatteverket

Kommunavräkning

Henrik Lund

2013-10-08 C

Riksgälden

Riksgälden

Maria Lundin, Karin Wernvall

2013-10-24 C

Arbetsförmedlingen

Utbetalning av Aktivitetsstöd

Eva Sundén, Christian Rosengren

2013-10-29 C

CSN

Utbetalning av Studiemedel

Anton Holmlund, Per-Anders Borgström

2013-10-31 C

Arbetslöshetskassornas
samorganisation (SO)

Utbetalning av Arbetslöshetsersättning från A-kassa

Stefan Cronqvist, Melker Ödebrink
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Datum

Steg Myndighet

Process

Deltagare

2013-11-04 C

Skatteverket

Kommunavräkning

Henrik Lund, Andreas Bertilsson,
Lars-Erik Nord, Benny Nord

2013-11-05 C

Försäkringskassan

Utbetalning av aktivitetsstöd,
utbetalning av ålderspension

Stefan Ihrman

2013-11-07 C

Arbetsförmedlingen

Utbetalning av Aktivitetsstöd

Eva Sundén, Stefan Larsson

2013-11-11 C

Stockholm Stads IT

Utbetalning av Försörjningsstöd

Britt-Louise Ebbersten

2013-11-14 C

Pensionsmyndigheten

Ålderspension

Jesper Bergqvist, Ing-Britt Holmqvist

Genomförda workshops
Datum

Steg

Aktivitet

Deltagare

2013-04-18

A

Identifiering av kritiska processer inom SOES

SOES projektgrupp

2013-04-24

A

Fastställande av urvalskriterier samt val av sex kritiska processer

SOES projektgrupp

2013-05-29

B

Kvalitetsgranskning av processer från Pensionsmyndigheten

SOES projektgrupp

2013-08-29

B

Kvalitetsgranskning av processer från Arbetsförmedlingen och CSN

SOES projektgrupp

2013-09-09

B

Kvalitetsgranskning av processer från Skatteverket och SKL

SOES projektgrupp

2013-09-19

C

Fastställande av metod för genomförande av steg C

SOES projektgrupp

2013-10-17

B

Kvalitetssäkring av delrapport B

SOES projektgrupp

2013-10-31

C

Kvalitetssäkring av resultat från intervju 1

SOES projektgrupp

2013-11-15

C

Kvalitetssäkring av resultat från intervju 2

SOES projektgrupp

2013-11-26

C

Kvalitetssäkring av delrapport C

SOES projektgrupp
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Bilaga 4 - Mallar för kartläggning av beroenden i steg C
Intervju 1

Intervju 2 – Beroendekarta

Intervju 2 – Riskbedömning

48(54)

Bilaga 5 - Beroendekartor (delresultat av steg C)
Ålderspension

49(54)

Aktivitetsstöd

50(54)

Arbetslöshetsersättning från A-kassa

51(54)

Kommunavräkning

52(54)

Försörjningsstöd
(Kartan beskriver hur procesen genomförs vid en stadsdelsförvaltning i Stockholm Stad)

53(54)

Studiemedel

54(54)
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