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Yttrande från Bjurholms kommun gällande utredningen 
Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) 
 
BESLUT 
Kommunstyrelsen i Bjurholms kommun lämnar följande yttrande: 
 

 Miljöperspektivet saknas som sektor i den föreslagna strukturen för 
de statliga myndigheternas arbete med beredskap. 
 

 Definitionen av fredstida krissituationer med olika händelsebegrepp 
och separata kriterier är krångliga. 

 

 Ambitionsökningarna saknar finansiering:  
- Tillkommande uppgifter för kommunen ska finansieras. 
- Kommunens arbete med civilt försvar är redan kraftigt 

underfinansierade. 
- Det krävs ekonomiska förutsättningar för att kommuner ska 

kunna lösa sina uppgifter. 
 

 Kommunen bör få bedöma själva inom sitt ansvarsområde:  
- Definitionerna för när krisledningsnämnden ska aktiveras är 

krångliga, kommunstyrelsens ordförande bör få bedöma detta när 
det är aktuellt. 

- Bistånd mellan kommuner endast om egna resurser är 
otillräckliga, kommunen bör själva få bedöma när man behöver 
bistånd. 

 
Ärendet 
Justitiedepartementet, enheten för lagstiftning om allmän ordning och 
säkerhet och samhällets krisberedskap, har till Bjurholms kommun översänt 
en remiss gällande struktur för ökad motståndskraft. 
 
För 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

Veronica Tengman Bylund 
Miljö- och säkerhetsskyddschef 
 

Beslutet skickas till 
Adressaten, diariet, delegationspärm 
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