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Remissvar över betänkandet M2022/ 0189 om Näringslivets
klimatomstä llning PM2022:1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i föreslagna åtgärder och
förslag i Tillväxtanalysunderlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. MSB
anser dock att rapporten inte belyst vilka förslag och åtgärder som skulle kunna få en
påverkan på totalförsvaret, samt på vilket sätt. MSB efterfrågar en analys av de förslag och
åtgärder som har effekt på totalförsvaret, samt på vilket sätt de har det.

Vidare anser MSB att frågan om civilt beredskap bör få en större betydelse i analysen, det
saknas i rapporten. Ett kapitel om civilt försvar, robusthetshöjande åtgärder och
beredskapshänsyn i samhällsplaneringen bör inkluderas. Det går att gå i takt med
klimatomställning i näringslivet och bygga civil beredskap. Exempelvis kan nämnas
styrmedel för att både skapa bra förutsättningar för ett robust samhälle med god
försörjningsberedskap inom jordbruk, fiskenäring, byggnader, bränsle m.m. som stärker
landets förmåga att klara sig själv under en kris och inte behöva importera allt från andra
länder. Se förslag 11. Utred styrmedelspaket för långsiktigt hållbart jordbruk, här nämnsatt det
finns en tydlig koppling mellan livsmedelsförsörjning och krisberedskap, men tar inte upp
civilt försvar och försörjningsberedskap. Här kan även civilt försvar vara relevant att
nämna som en motivation till hållbart jordbruk.

--------------------------------------------------------

I detta ärende har generalirektör Charlotte Petri Gornitzkabeslutat. Ulrika Wallmander har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Annika
Elmgart och enhetschef Åsa Kyrk Gere deltagit.
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