
FSPOS & SOES 
- Beskrivning för att tydliggöra gränsdragning  



Deltagande organisationer 
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Representanter från kommuner 

FSPOS SOES 

* 

* 

* 

* 
= Adjungerande deltagare i SOES 

* 

* 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf
http://www.bgc.se/Default____2985.aspx
http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?sid=4813


FSPOS 

• Frivilligt samverkansforum med 
deltagare från det privata näringslivet 
och de offentliga institutionerna i 
finanssektorn. 

SOES 

• Förordningsstyrd samverkan enligt 
Förordning (2006:942) om 
krisberedskap och höjd beredskap.   

• Utpekade myndigheter: FI, FK, PM, 
RG, SKV. 

– Efter beslut av MSB ingår även AF och 
MSB. 

– SOES har även utsett adjungerande 
medlemmar: RB, Försvarsmakten samt 
representanter från kommun och 
länsstyrelse. 

Former för samverkan 
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FSPOS 

• Organisation i tre nivåer:  

– Fullmäktige (normativ): GD/VD från 
ingående organisationer möts vart annat 
till vart tredje år, långsiktigt inriktande av 
verksamheten 

– Styrelse (strategisk): Representanter från 
ingående organisationer möts 4 gånger 
per år, löpande inriktnings- och 
resursbeslut för FSPOS arbete 

– Arbetsgrupper (operativ): Antal och fokus 
varierar, i dagsläget tre AG (Information, 
Kontinuitetssäkring och Övning) 

SOES 

• Organisation i tre nivåer: 

– Chefsmöte: Genomförs årligen, inriktar 
arbetet inom SOES. 

– SOES: Representanter från samtliga 
deltagande organisationer möts 6-8 
gånger per år. 

– Arbetsgrupper: Bedriver SOES operativa 
arbete. Antal och fokus varierar, i 
dagsläget fyra AG (Struktur, Omvärld, 
Analys och Övning) 

Organisation 
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FSPOS 

Vision: 
Att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid 
fungerar. 

Verksamhetsidé: 
Att FSPOS ska stärka den finansiella 
infrastrukturen1 genom att samverka, öva, 
kartlägga och dela information, och på så sätt 
värna sektorn och samhället. 
 
 

SOES 

Syfte: 
SOES ska verka för att enskilda individer, 
företag och det allmänna ska ha tillgång till och 
förtroende för att:  
• samhällets betalningar2 fungerar och  
• systemen för att betala varor och tjänster 

fungerar. 

Att förebygga allvarliga störningar för att 
minska konsekvenser av händelser som kan få 
allvarliga samhällspåverkande effekter. Detta 
sker genom att ur ett samhällsperspektiv 
analysera risk och sårbarhet för kritiska 
resurser samt beroenden, dokumentera dessa, 
ta fram förslag för åtgärder, och tillställa 
ansvariga aktörer.  

 
 

Inriktning 
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1. Den finansiella infrastrukturen har definierats som samhällsviktiga finansiella tjänster där underliggande kritisk 
infrastruktur inkluderas. 

2. Med samhällets betalningar menas hela kedjan från generering av underlag för utbetalning till att mottagaren kan använda 
medlen. I målet ingår delar som de olika aktörerna inte har ett direkt ansvar för, men där avbrott påverkar mottagaren 
menligt. Exempel på detta är aktörer inom finansiella sektorn, för dessa gäller att SOES analyserar och informerar om risker.  



FSPOS 

 
• Frivilligt ”nätverk” med privata 

och offentliga aktörer som 
deltagare. Deltagarna är således 
med i FSPOS för att de själva ser 
ett värde i det.  

• FSPOS överlämnar arbete för att 
möjliggöra för deltagarna att ta 
vidare arbetet internt, dvs. ingen 
kravställning mot enskilda inom 
FSPOS, utan fokus på att 
informera, stötta och underlätta.   

• FSPOS-deltagarna kan verka för 
att finansiella tjänster fungerar 
inom deltagarnas 
verksamhetsområden. För att 
motverka sårbarheter i 
infrastruktur som andra aktörer 
ansvarar för söker FSPOS 
samarbete och dialog.  

 
 

SOES 
 
• Av regeringen utpekade 

myndigheter samt utsedda av 
MSB eller SOES. 

• Har till uppgift att samverka för 
att främja en helhetssyn i 
planeringen för 

• krisberedskap och höjd beredskap.   
• Samverkan sker i enlighet med det 

ansvar som finns beskrivet i 
respektive myndighetsuppdrag, 
och utan att kravställa eller kliva 
in på någon annan myndighets 
ansvar.  

• SOES överlämnar arbete för att 
möjliggöra för aktörer att ta vidare 
arbetet internt.  

• SOES-myndigheterna kan verka 
för att betalningar fungerar inom 
deltagarnas verksamhetsområden. 
För att motverka sårbarheter 
utanför SOES söker SOES 
samarbete och dialog.  

 
 

Gränsyta FSPOS & SOES 
 
• Gränsdragningen innebär  att analyser inom 

SOES fokuserar på de berörda 
myndigheternas processer för ut- och 
inbetalningar, samt tillhörande aktiviteter, 
beroenden risker och sårbarheter. Det är 
även dessa aktörers samverkan som är 
föremål för gemensamma övningar och 
andra aktiviteter, såsom omvärldsbevakning.  

• Motsvarande aktiviteter inom FSPOS 
fokuserar på processer som sker mellan de 
privata och offentliga aktörer som ingår. 
Analyser fokuserar därmed på andra 
processer och det är den privat-offentliga 
samverkan som är fokus vid 
samverkansövningar. 
 

 Arbetet i FSPOS/SOES innebär därmed 
inte ett dubbelarbete, utan kompletterar 
varandra.   

 
• Gränsytan hanteras genom: 

‒ Stående informationspunkt på FSPOS 
styrelsemöten samt SOES-möten.  

‒ Löpande dialog och samordning av 
aktiviteter i arbetsgrupperna 

‒ Samordning i aktivitetsplanering för 
att säkerställa effektivt arbete och 
undvika överlapp.  

 

 

FSPOS & SOES – ansvar, fokus och gränsytor  
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Systemansvar 
 
• Finansinspektionen, Riksbanken och 

Riksgälden har ett särskilt 
myndighetsansvar att bedriva tillsyn, 
övervakning och krishantering 
gentemot företag inom den finansiella 
sektorn. 

• Detta arbete bedriver respektive 
myndighet helt utanför ramen för 
samarbetet inom FSPOS respektive 
SOES 

• Arbetet inom SOES och FSPOS syftar 
inte till att värdera på vilket sätt 
enskilda aktörer tillämpar eller 
uppfyller befintliga regler för att 
bedriva finansiell verksamhet. 
 
 
 

Myndigheter med särskilt ansvar 

Samhällsövergripande ansvar 
 
• Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap har ansvar för frågor om 
skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar, i den utsträckning inte 
någon annan myndighet har ansvaret.  

• Ansvaret avser åtgärder före, under och 
efter en olycka eller en kris.  

   


