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Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft 

(SOU 2021:25)  

Sammanfattning 

E-hälsomyndigheten har tagit del av betänkandet Struktur för ökad 

motståndskraft. E-hälsomyndigheten har valt att fokusera yttrandet på de 

delar av betänkandet som har särskild koppling till myndighetens 

verksamhet. 

Myndigheten tillstyrker utredningens förslag med de synpunkter som framgår 

nedan. 

 

Synpunkter 

Avsnitt 8.8.2 Statliga myndigheters samverkan med näringslivet 

E-hälsomyndighetens förmåga och möjligheter att utföra sitt uppdrag bygger 

på andras förmåga och det finns beroenden till aktörer som inte omfattas av 

samma lagstiftning och regelverk.  Myndigheten ser ett behov av att förstärka 

möjligheterna att ställa krav på dessa aktörer för att kunna upprätthålla och 

uppfylla krav som ställs på myndighetens verksamhet. 

E-hälsomyndigheten ser i sammanhanget tydliga fördelar med att vara en av 

de myndigheter som har möjlighet att begära upplysningar eller medverkan 

enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, 

arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen, vilket 

skapar förutsättningar för snabba, korrekta och korta beslutsvägar.  

Därför föreslår E-hälsomyndigheten att förslaget till ändring av 1 § förordning 

(1982:1005) även innefattar att E-hälsomyndigheten läggs till i 

bestämmelsens uppräkning av myndigheter, vilket även föreslås av 

utredaren i SOU 2021:19 ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och 

sjukvården”. 
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Avsnitt 16.6 Ekonomiska konsekvenser av förslagen 

I betänkandet föreslås att de årliga anslagen till de myndigheter som tidigare 

inte varit bevakningsansvariga förstärks. Som grund för beräkningarna har 

utredningen utgått från bland annat delar av E-hälsomyndighetens 

redovisning av tillkommande uppgifter och kostnadsberäkningar om man blir 

bevakningsansvarig myndighet, i enlighet med ett regeringsuppdrag 2018.  

Myndigheten ser att dessa resurser är nödvändiga för att bygga och 

underhålla denna verksamhet. Vi tillstyrker att de myndigheter som inte 

tidigare varit bevakningsansvariga får ett tillskott, men delar inte 

utredningens bedömning av nivån på detta tillskott med hänvisning till 

myndighetens tidigare redovisning av uppskattade kostnader enligt 

regeringsuppdraget 2018. 

E-hälsomyndigheten utsågs 2020 till bevakningsansvarig myndighet och 

befinner sig i ett uppbyggnadsskede avseende det uppdraget. För detta har 

myndigheten erhållit tillfälliga sakanslag 2020 respektive 2021. Enligt 

E-hälsomyndighetens uppfattning finns det skäl att, på samma sätt som 

föreslås för de myndigheter som inte tidigare varit bevakningsansvariga 

myndigheter, förstärka det årliga anslaget till myndigheten med anledning av 

det åtagande som det innebär att vara beredskapsmyndighet. 

 

 

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Utredare Jeanette 

Madeling har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 

säkerhetsskyddschef Stephen Dorch, beredskapssamordnare Sigge 

Sundström, jurist Anders Larsson, senior farmaceutisk utredare Marianne 

Nordling, senior farmaceutisk utredare Lisa Ericson, utredare Staffan 

Gullsby, kundansvarig Lars Wallén, förvaltningsledare Dan Wimmergren 

samt stabschef Susann Bard deltagit. 

 

 

Janna Valik     Jeanette Madeling  

Generaldirektör     Utredare Stab 

 

 

Detta yttrande har godkänts digitalt, och saknar därför namnunderskrifter. 
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