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§ 83 Dnr 2021-000151 - 100 

Remiss - SOU 2021:25, Struktur för ökad motståndskraft 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till yttrande till Justitiedepartementet.  

Sammanfattning 

Hudiksvalls kommun har fått rubricerad utredning på remiss från 
Justitiedepartementet att besvara senast den 11 juni 2021. 

Säkerhetsläget i Sverige har försämrats, planeringen för totalförsvaret har sedan 
2015 återupptagits samt att stärka och vidareutveckla det civila försvaret. 
Regeringens direktiv till utredning gavs uppdraget att lämna förslag på en 
struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. 

Utredningen föreslår 

att samverkansområdena avvecklas och ersätts av tio beredskapssektorer och 
fyra särskilda beredskapsområden. I dessa ingår myndigheter med ansvar för 
verksamheter och funktioner som är särskilt viktiga att upprätthålla under kris, 
höjd beredskap och ytterst i krig. En myndighet i varje beredskapssektor 
föreslås få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn, en 
sektorsansvarig myndighet. 

att landet delas in i större geografiska områden för civil ledning och 
samordning, civilområden. Dessa ska ledas av en civilområdesansvarig 
länsstyrelse benämnd civilområdeschef. Civilområdena ska följa samma gränser 
som de nuvarande samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna). För att 
skapa ökade förutsättningar för regional samordning mellan det civila och det 
militära försvaret föreslås också att Försvarsmakten anpassar sin regionala 
organisation så att militärregionerna sammanfaller med civilområdena och att 
två nya militärområden och regionstaber därmed inrättas. 

att ge nya uppgifter för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) 
samt förtydliganden av MSB:s roll och fördelningen av ansvar och uppgifter 
inom civilt försvar och krisberedskap.  

att en ny lag, lagen om kommuners och regioners beredskap, föreslås ersätta 
den nuvarande lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

Kommunens synpunkter 

Hur samverkan ska gå till mellan beredskapssektorerna och de geografiska 
områdena bör förtydligas. 

Hudiksvalls kommun föreslås tillhöra det geografiska ”Mellersta civilområdet” 
där följande län ingår; Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, 
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Västermanland, Örebro och Värmland. Detta stora område känns lite 
konstruerat för kommunens räkning som även samarbetar med 
Sundsvallsregionen.  

I övrigt tycker kommunen att det är bra med en tydligare struktur för ansvar, 
ledning och samordning inom civilt försvar.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2021-04-22 § 53 

Tjänsteutlåtande 2021-04-13 

SOU 2021-04-13 

Missiv 2021-03-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
Ulrika Wenn 
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