
 

 

 

SVERIGES RIKSBANK 
SE-103 37 Stockholm 
(Brunkebergstorg 11) 
 
Tel +46 8 787 00 00 
Fax +46 8 21 05 31 
registratorn@riksbank.se 
www.riksbank.se 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB 
651 81 Karlstad 

  DNR 2021-00924 
 
ER REF MSB 2021-09150 

Remissvar om Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera 
samhällsviktig verksamhet 

2021-09-14 

 

  1 [2] 
 

Riksbanken anser att det aktuella förslaget på lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för 
att identifiera viktiga samhällsviktig verksamhet i huvudsak är välavvägt. Det finns dock 
enligt Riksbankens mening behov av att komplettera listan med vissa förtydliganden som 
underlättar användningen av listan och säkerställer att de exempel som anges i listan återger 
en mer heltäckande bild av samhällsviktiga verksamheter. 

Det inledande avsnittet ”Hur ska listan användas?” bör tydliggöras ytterligare, exempelvis 
avseende vem som ska kunna använda listan, i vilka situationer den är tänkt att användas 
samt vad som uppnås när den används.  

Riksbanken bedömer att alla viktiga samhällsfunktioner, inkl. underliggande beroenden inom 
andra områden än finansiella tjänster, som behövs för att finansiella tjänster ska fungera 
finns med på listan. De fyra angivna viktiga samhällsfunktionerna inom området finansiella 
tjänster täcker in alla väsentliga delar och valda begrepp ger en korrekt bild av vad som ingår 
i respektive viktig samhällsfunktion. 

Exemplen på typer av samhällsviktig verksamhet inom området finansiella tjänster är i 
huvudsak bra, detaljnivån är rimlig i förhållande till övriga områden på listan och 
beskrivningarna ger stöd för fördjupat arbete inom sektorn samt för enskilda aktörer. 
Riksbanken anser dock att listan behöver justeras för att ge en mer balanserad och 
heltäckande bild av vilka samhällsviktiga verksamheter som kan ingå i respektive 
samhällsfunktion. Det är viktigt inför det fortsatta arbetet med att identifiera samhällsviktigt 
verksamhet. Riksbanken anser därför att exemplen på samhällsviktig verksamhet ska ges 
följande lydelse. 

Viktiga 
samhällsfunktioner 

Exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller och säkerställer funktionen 

Betalningsförmedling Verksamhet som säkerställer att betalningar går från 
betalningsavsändare till betalningsmottagare, så som det 
centrala betalningssystemet, elektroniska betaltjänster, 
kontanthantering, förmedling av statliga betalningar mellan 
centralbanker samt statens betalningsmodell. 
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Motivering: Omformulering för att tydliggöra att det centrala 
betalningssystemet inte innefattar elektroniska betaltjänster, 
kontanthantering och statens betalningsmodell (som är separata 
verksamheter). Ersätta begreppet kontanthanteringssystemet, som 
inte är etablerat, med kontanthantering. Komplettering med ett 
ytterligare exempel, förmedling av statliga betalningar mellan 
centralbanker, för att ge en mer balanserad och heltäckande bild 
eftersom statens betalningar kan behöva förmedlas via 
centralbanker när finansiella marknader i ett krisläge fungerar sämre 
eller inte alls. 

Finansiering och 
sparande 

Verksamhet som omvandlar sparande till finansiering, så som 
kreditinstitutens in- och utlåning, olika aktörers anskaffning av 
samt handel (inkl. avveckling) med finansiella tillgångar, 
kapitalförvaltning, förvaltning av statsskulden, förvaltning av 
guld- och valutareserven samt statliga garantier och lån. 

Motivering: Förenklad formulering avseende anskaffning och handel 
för att inte exkludera specifika finansiella tillgångar. Komplettering 
med ett ytterligare exempel, förvaltning av guld- och valutareserven, 
för att ge en mer balanserad och heltäckande bild eftersom 
tillgångarna i Riksbankens guld- och valutareserv utgör en väsentlig 
källa för finansiering av olika typer av krisåtgärder. 

Finansiell stabilitet Verksamhet som upprätthåller finansiell stabilitet, så som 
tillsyn, analys och övervakning av det finansiella systemet, 
förebyggande stöd och insättningsgaranti. Finansiell 
krishantering genom likviditetstillförsel, säkerställande av 
räntebildningen i det finansiella systemet och resolution. 

Motivering: Förenklad formulering avseende förebyggande stöd. Ta 
bort exemplet investerarskydd eftersom det syftar till 
konsumentskydd snarare än finansiell stabilitet. Förenklad 
formulering avseende finansiell krishantering samt komplettering 
med ett ytterligare exempel, säkerställande av räntebildningen i det 
finansiella systemet, för att ge en mer balanserad och heltäckande 
bild eftersom även Riksbankens penningpolitik i ett krisläge kan 
behöva inriktas på att säkerställa räntebildningen i det finansiella 
systemet och därigenom upprätthålla finansiell stabilitet. 

Försäkring Verksamhet så som skadereglering och utbetalning av 
försäkringsersättning, utbetalning av pensionsförsäkring och 
livräntor samt återförsäkring. Försäkring och återförsäkring vid 
höjd beredskap. 

Motivering: Inget behov av justering. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Christina Wejshammar efter föredragning 
av rådgivare Lisa Leirnes. 
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