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Fortifikationsverkets yttrande över utredningen Struktur för ökad 

motståndskraft (SOU 2021:25) 
 

Inledning 

Fortifikationsverket har mottagit remiss av utredningen Struktur för ökad 

motståndskraft(SOU 2021:25). 

Yttrande 

Fortifikationsverket anser att det är bra att strukturen för det civila försvaret har utretts och 

att en ny struktur är föreslagen med en tydlig regionindelning och ansvarsfördelning som 

kommer stärka den regionala och lokala förmågan i det civila försvaret.  

Däremot vill verket framhålla att den centrala nivån för det civila försvaret i höjd beredskap 

och krig med det förslag utredningen lägger blir splittrad och svag i förhållande till den 

regionala och lokala nivån. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) roll ska, 

enligt utredningen, vara att särskilt stödja regeringen och Regeringskansliet med 

samordningsuppgifter på central nivå. Fortifikationsverket anser att denna roll är för otydlig. 

En stark central myndighet behövs för att ta ansvar för hela landets beredskapsansträngningar 

samt styrning och koordinering med det militära försvaret. 

Utredningen föreslår att ett samverkansråd ska inrättas för att vara ett forum för information, 

dialog och samordning av gemensamma frågor. Rådet ska kontinuerligt stämma av pågående 

planering, beredskapsläget inom olika sektorer och civilområden. Rådet ska ledas gemensamt 

av MSB och Försvarsmakten. Inrättandet av ett samverkansråd är ett bra initiativ för att 

samordna det civila och militära försvarets planering mm.  

 

 

http://www.fortifikationsverket.se/
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Beslut 

Beslut om yttrandet har fattats av generaldirektör Maria Bredberg Pettersson efter 

föredragning av verksamhetsutvecklare Anton Dahlmark. Chefsjurist Caroline Reuterskiöld 

Wall, tf chef för Projektavdelningen Ulf Håkansson och chef för Förvaltningsavdelningen 

Magnus Palm har också deltagit i den slutliga handläggningen.  

 

Beslutet undertecknas på uppdrag av generaldirektören av Anton Dahlmark. 

 

Anton Dahlmark  
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