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Betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges
landsbygder - en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i att det
behövs en sammanhållen landsbygdspolitik. MSB anser att utredningens
förslag kan bidra positivt till en ökad resiliens och en hållbar utveckling genom
att stärka landets inhemska försörjning av till exempel livsmedel och energi.
Även om arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar inte
omfattats av direktivet är det viktigt att regeringen i det fo1tsatta arbetet med
att genomföra utredningens förslag inkluderar dessa perspektiv. Vidare bör de
som bor och arbetar i landsbygderna även ges ett likvärdigt samhällsskydd och
god beredskap.

Behov av fördjupad analys
Kap 3.

Utbyggnad av det digitala kommunikationsnätet och transportinfrastrukturen
är en förutsättning även för invånarnas säkerhet i landsbygden. Det är också
betydelsefullt i planeringen för det civila försvaret. Man bör säkerställa att
utbyggnaden resulterar i en robust infrastruktur och att den inte skapar nya
risker och sårbarheter.
Kap 5.

Samhällsplanering är en viktig faktor för att skapa ett resilient samhälle. Risker
och sårbarheter bör därför alltid vägas in i samhällsplaneringen. Detta bör
ställas mot behov av förenkling. Till exempel bör förslag om förenkling och
undantag gällande byggande i strandnära områden beakta risker för
översvämning och skred. Vidare bör man i samhällsplaneringen beakta
förutsättningar för en robust och hållbar försöijning av grundläggande varor
och tjänster såsom dricksvatten, livsmedel och energi.
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Kap 6.
Planeringen för det civila försvaret har återupptagits vilket betyder att
förstärkta försöijningsmöjligheter för till exempel livsmedel och drivmedel är
en värdefull och viktig utveckling. Satsningen på tillgängligheten till
kommersiell service och välfärdstjänster ligger därför i linje med pågående
satsningar på civilt försvar. Likvärdighet i tillgången till samhällstjänster bör
även omfatta tillgång till ett likvärdigt samhällsskydd till exempel i form av
räddningstjänst och akutsjukvård.
Enligt utredningens förslag i 6 .2.1 bör tilläggas att även säkerhetsperspektiv
samt planeringen för det civila försvaret bör beaktas i översiktsplaneringen.
När det gäller kommunernas behov av resurser och kompetens finns ett sådant
behov även för att förebygga och hantera risker och sårbarheter.

Kapto
I avsnitt 10.2 tar inte upp konsekvenser av utredningens förslag avseende
skydd mot olyckor, kriser och planeringen av civilt försvar. Dessa frågor bör
bealctas i samband med att förslagen genomförs.

I detta ärende har avdelningschef Cecilia Nyström beslutat. Viveca Noren har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Per
Sundström deltagit.

/~
'~)
!. .Jl/
1

J

&ro

Viveca Noren

