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En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga
tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet
Sammanfattning
•
•
•
•

CSN har för avsikt att utreda om myndigheten bör omfattas av bilagan till
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
CSN har inte några invändningar mot bedömningen att de grundläggande
säkerhetskraven bör vara av kvalitativ karaktär.
CSN har inte några invändningar mot förslagen till grundläggande
säkerhetskrav (mål) med mera.
CSN tillstyrker förslaget att Riksgälden ska ha det nationella
samordningsansvaret för säkerheten i den statliga betalningsmodellen.

2.1.6.1 Samverkan mellan myndigheter
CSN har för avsikt att utreda om myndigheten bör omfattas av bilagan till
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
CSN:s uppfattning är att de betalningsströmmar från en myndighet som utgör
mottagande gruppers hela försörjning är samhällsviktiga betalningar. Studerande med
studiemedel får hela eller en mycket stor del av sin försörjning från CSN. Utbetalningar
av studiemedel är således samhällsviktiga betalningar. Trots det omfattas CSN inte av
bilagan till förordningen om krisberedskap och höjd beredskap.
Under 2010 betalade CSN ut 29,1 miljarder kronor i studiestöd och hemutrustningslån.
Av dessa 29,1 miljarder kronor avsåg 16,4 miljarder kronor bidrag och 12,7 miljarder
kronor lån. Totalt uppgick utbetalningarna av studiemedel till 22,5 miljarder kronor.
Antalet studerande som fick studiemedel var 466 000.
6.4.2 Kvalitativa eller kvantitativa krav?
CSN har inte några invändningar mot bedömningen att de grundläggande
säkerhetskraven bör vara av kvalitativ karaktär.
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CSN delar även utredarens uppfattning att kraven på sikt ska vara av kvantitativ art
eftersom det finns nackdelar med kvalitativa krav.
Kvalitativa krav kan uppfattas som otydliga och ”tandlösa” och kommer i så fall inte
att bidra till att höja beredskapen. Kvalitativa krav kan också leda till att uppföljningen
även i framtiden endast kan visa beredskapen hos enskilda myndigheter och företag,
medan uppföljningen av den samlade beredskapen i samhället kan vara fortsatt svår att
visa.
6.4.3 Den närmare formuleringen av kraven (målen)
CSN har inte några invändningar mot förslagen till grundläggande säkerhetskrav (mål)
med mera.
Några av de begrepp som används förklaras inte närmare i rapporten. Innebörden av
dessa bör utredas närmare och förklaras i en kommande proposition. Det gäller
exempelvis samhällsviktiga betalningar.
8.3.3 Vilken aktör är bäst lämpad att ha det nationella
samordningsansvaret för vissa säkerhetsfrågor?
CSN tillstyrker förslaget att Riksgälden ska ha det nationella samordningsansvaret för
säkerheten i den statliga betalningsmodellen.
CSN anser att det finns ett behov av att införa ett nationellt samordningsansvar för
säkerheten i den statliga betalningsmodellen. Det kommer att utgöra ett viktigt stöd i
beredskapsarbetet för aktörerna i den statliga betalningsmodellen. Det är lämpligt att
Riksgälden får detta uppdrag.
Samtidigt vill CSN dock betona vikten av att informationen om den samlade
säkerhetsnivån i samhället skyddas på lämpligt sätt för att den inte ska riskera att
komma i orätta händer och därigenom äventyra säkerheten.
Beslut om detta remissvar har fattats av generaldirektören Christina Gellerbrant
Hagberg efter föredragning av verksjuristen Anna Sjöstrand i närvaro av
ställföreträdande generaldirektören Ann-Sofie Löth, chefsjuristen Åke Svensson och
informationssäkerhetsansvarige Per-Anders Borgström. I arbetet med remissvaret har
även ekonomichefen Jan Söderholm deltagit.
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