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Slutbetänkandet SOU 2021:25 Struktur för ökad 
motståndskraft (Dnr Ju2021/00971) 
Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) svarar på remissen i Bollnäs kommuns 
ställe. Bollnäs kommun, som tillställdes remissen, är en av KFHs 
medlemskommuner.  
 
Sammanfattning 

• Kommunens roll som civilförsvarsaktör i totalförsvaret utifrån 
utredningens förslag om beredskapsektorer, beredskapsråd och 
civilområden samt civilområdeschefer behöver förtydligas.  

• Bristen på ett kommunalt perspektiv återspeglas i resursfördelningen i 
utredningens förslag. Föreslagen lag innebär en ambitionshöjning för 
kommunerna och behöver därför finansieras i paritet med föreslagna 
uppgifter. 

 
7.4 En ny struktur med Beredskapsektorer införs 
Positivt med ytterligare förtydligande med målet för det civila försvaret. 
Utredningen betonar att målet för det civila försvaret förutsätter att det ska 
finnas en förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Utredningen 
betonar även att majoriteten av denna verksamhet bedrivs av kommuner, 
regioner och privata aktörer. Dock speglar inte detta utredningens fokus. KFH 
anser, med bakgrund av detta, att man bör förtydliga kommunens roll i 
förhållande till det nya förslaget om beredskapsektorer.  
 
7.11 Beredskapssektorerna ska samverka med varandra  
Utredningen beskriver inte hur denna samverkan ska ske mellan 
beredskapsektorer och kommuner. KFH anser därför att förslaget behöver en 
tydligare beskrivning på hur samverkan ska ske mellan kommuner och 
beredskapssektorerna.  
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8.5.2 Planering och åtgärder ska hållas samman från fredstida krissituationer 
till höjd beredskap  
Utredningen föreslår att beredskapsmyndigheter ska bidra till att kommuner har 
en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer samt 
inför och vid höjd beredskap. En kommun innefattar flera samhällsviktiga 
verksamheter som skulle infalla under olika beredskapsektorer, dock beskriver 
inte utredningen hur detta kommer att påverka kommunens verksamheter. KFH 
önskar en tydligare beskrivning/konsekvensanalys av hur beredskapssektorernas 
arbete kommer att påverka kommunernas olika verksamheter.  
 
8.5.4 Beredskapsmyndigheternas samverkan med civilområdeschefen och 
länsstyrelsen som geografiskt områdesansvariga aktörer. 
KFH saknar en beskrivning av hur samverkan ska ske mellan civilområdeschefers 
och länsstyrelsers geografiska områdesansvar på regional nivå och kommunernas 
geografiska områdesansvar på lokal nivå. KFH önskar en tydligare beskrivning vad 
detta kommer att innebära utifrån länsstyrelsernas roll gentemot kommunerna 
och vise versa. 
 
10.7 Konsekvenser för länsstyrelserna av införande av civilområdeschefer 
Utredningen beskriver vilka konsekvenser inrättande av civilområden och 
civilområdeschefer får för länsstyrelserna. Utredningen saknar dock en 
beskrivning av vilka konsekvenser detta får för kommunal del. KFH föreslår att 
utredningen gör en djupare konsekvensanalys av förslaget utifrån ett kommunalt 
perspektiv.   
 
12.4.5 MSB ska bilda centralt beredskapsråd 
Att utredningen ger förslag på ett centralt beredskapsråd, som ska fungera som 
ett samarbetsforum för att likrikta beredskapsarbetet, ser KFH som positivt. Dock 
är avsaknaden av kommunal representation i det forumet problematiskt. I och 
med att kommunen har ett geografiskt ansvar lokalt behövs deras perspektiv för 
att få en helhetsbild i det svenska beredskapssystemet. KFH föreslår i likhet med 
SKR remissyttrande att SKR representeras i rådet samt utvalda företrädare för 
kommuner och regioner.  
 
8.6.16 Finansiering av utredningens förslag 
Utredningens förslag grundar sig i att Sverige behöver en ökad förmåga och 
planering för att kunna hantera den breddade hotbilden från främmande makt.  
Den ökade ambitionsnivån för att skapa denna förmåga innebär en ökad kostnad 
för kommunerna att kunna lösa ut sina uppgifter. Utredningen har inte tagit 
hänsyn till om nuvarande finansiering är tillräcklig. Därför anser KFH att de 
ekonomiska konsekvenserna för kommunerna utifrån förslaget behöver utredas 
ytterligare.  
 
För Kommunalförbundet Hälsingland  
Elin Helmersson  
Beredskapssamordnare  
Civilt försvar 
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