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Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila
försvaret
Regeringens beslut

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska göra en samlad
bedömning av förmågan inom det civila försvaret. MSB ska återkoppla
slutsatserna till de bevakningsansvariga myndigheterna och Försvarsmakten i
syfte att återföra kunskap och möjliggöra lärdomar.
MSB:s bedömning ska ta sin utgångspunkt i målet för det civila försvaret och
det som anges i regeringens proposition (2020/21:30) Totalförsvaret 2021–
2025 samt de utgångspunkter som anges i Anvisningar för det civila
försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025. I genomförandet av
uppdraget ska MSB använda sig av de bevakningsansvariga myndigheternas
redovisningar som lämnas i enlighet med Anvisningar för det civila försvaret
för försvarsbeslutsperioden 2021–2025.
Genomförandet av uppdraget ska ske i samarbete med de
bevakningsansvariga myndigheterna och Försvarsmakten. Vid behov ska
samarbete även ske med övriga berörda aktörer, till exempel kommuner,
regioner, frivilligorganisationer och näringsliv. Den del av uppdraget som
handlar om en bedömning av förmågan inom respektive viktig
samhällsfunktion ska genomföras i samråd med berörda bevakningsansvariga
myndigheter. Den del av uppdraget som handlar om en bedömning av
förmågan att bidra till det militära försvaret ska genomföras av MSB och
Försvarsmakten gemensamt.
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Från och med 2022 ska bedömningen årligen redovisas till Regeringskansliet
(Justitiedepartement) senast den 22 februari.
Av redovisningen ska bland annat följande framgå:
• Vilka områdesövergripande och mest betydande åtgärder som har
vidtagits och planeras att vidtas för att bidra till respektive del i målet
för det civila försvaret,
• en bedömning av förmågan inom respektive del i målet för det civila
försvaret,
• en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret utifrån
samtliga delar i målet för det civila försvaret, samt
• en bedömning av förmågan inom respektive viktig samhällsfunktion:
ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och
sjukvård, livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap,
transporter, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer
och post.
Bakgrund

Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner,
regioner, näringsliv, det civila samhället samt enskilda med flera vidtar för att
förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på
samhället i fredstid såsom pandemier och cyberattacker, liksom effekter av
klimatförändringar såsom skogsbränder och översvämningar. I fredstid
utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder.
Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av nödvändiga
åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar.
Regeringen beslutade den 14 oktober 2020 proposition Totalförsvaret 2021–
2025 (prop. 2020/21:30). Riksdagen beslutade den 15 december 2020 att
godkänna de i propositionen föreslagna målen för totalförsvaret, det civila
försvaret och det militära försvaret. Det övergripande målet för
totalförsvaret ska från och med 2021 vara att ha förmåga att försvara Sverige
mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och
handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt
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och tillsammans med andra, inom och utom landet. Målet för det civila
försvaret ska från och med 2021 vara att ha förmåga att:
– värna civilbefolkningen,
– säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
– upprätthålla en nödvändig försörjning,
– bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld,
– upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och
bidra till att stärka försvarsviljan,
– bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fred, och
– med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser.
Propositionen innehåller också bland annat försvarspolitiska utgångspunkter
och inriktning för det civila försvaret.
Skäl för regeringens beslut

I propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) anges att
arbetet med att utveckla uppföljningen av det civila försvaret bör fortsätta.
En viktig del i arbetet med att utveckla uppföljningen av det civila försvaret
är att samordna och strukturera det arbete som redan i dag genomförs av
centrala aktörer. Det finns behov av att MSB, som har i uppgift att bland
annat utveckla och stödja arbetet med civilt försvar, gör en samlad
bedömning av förmågan inom det civila försvaret.
I propositionen anges även att det är särskilt viktigt att stärka
motståndskraften inom de viktigaste samhällsfunktionerna.
Motståndskraften inom särskilt områdena ordning och säkerhet, skydd av
civilbefolkningen, hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvatten, finansiell
beredskap, transporter, energiförsörjning samt elektroniska
kommunikationer och post behöver vidareutvecklas och stärkas. Av den
anledningen ser regeringen ett behov av att MSB, efter samråd med berörda
bevakningsansvariga myndigheter, även redovisar förmågan inom dessa
områden.
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MSB:s redovisning är en viktig del i arbetet med att bygga ett starkt civilt
försvar och totalförsvar samt utgör ett viktigt underlag i den samlade
bedömningen av förmågan inom totalförsvaret.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Karolina Lemoine
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