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Remissvar: Underlag om loka l oc h reg ional
klimatomstä llning inför den kommande klimatpolitiska
handlingsplanen (M2022/ 01830)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i de förslag som
presenteras i Uppsala länsstyrelsesunderlag till den klimatpolitiska handlingsplanen. MSB
anser att det inte finns ett behov av fördjupad analys inom vår myndighets områden.
Däremot ser vi gärnaen definition av begreppen resiliens och robusthet och beskrivning
av hur dessa används i rapporten.

MSB stödjer förslaget att klimatomställning och utvecklingen av ett robust civilt försvar
går hand-i-hand. Klimatomställning och utvecklingen av totalförsvaret behöver göras
parallellt. Bara för att samhället rör oss bort från det fossila betyder inte det per automatik
att sårbarheter minskar. Man behöver därför beakta att man inte ”bygger in” nya
sårbarheter i ett förändrat energisystem.

Under förslag 13 Utred stöd för energieffektivisering i befintliga byggnader, kan civilt försvar
nämnas i form av finansiellt stöd till robusthetshöjande åtgärder i byggnader.

På sida 155 nämnsökad krisberedskap och civilt försvar, här efterfrågar vi ett förtydligande;
syftar denna del på ökade investeringar i krisberedskap och civilt försvar?

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

I detta ärende har generaldirektör Charlotte Petri Gornitzkabeslutat. Ulrika Wallmander
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Annika
Elmgart och enhetschefen Åsa Kyrk Geredeltagit.
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