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Svar på remiss Struktur för ökad motståndskraft SOU 2021:25 enligt 

punkt 1.5 i kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 Lindesbergs kommun stödjer förslaget att dela in de statliga myndigheterna i 
beredskapssektorer med sektorsansvariga myndigheter. Kommunen anser dock att 
området skola och förskola bör vara en beredskapssektor med Skolverket som 
ansvarig sektorsmyndighet. Dels utifrån att utredningen påtalar skola och förskolas 
avgörande betydelse för barn och ungdomars utveckling och dels utifrån den viktiga 
roll skola och förskola har för samhällets krisberedskap och totalförsvar genom att 
säkerställa att barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet 
kan arbeta. 
 
Som sektorsmyndighet skulle Skolverket ingå i det beredskapsråd som bildas för 
information och dialog. Om skola och förskola inte blir en beredskapssektor bör 
Skolverket ändå tilldelas en permanent plats i beredskapsrådet. 
Det också av stor vikt att det kommunala perspektivet finns med i beredskapsrådet 
varvid Sveriges kommuner och regioner (SKR) bör ha en permanent plats i rådet. 
 
Lindesbergs kommun stödjer förslaget att införa en högre regional nivå med 
civilområden och civilområdeschef. Genom inrättande av civilbefälhavarkanslier 
skapas förutsättningar för planering och förberedelse för ett geografiskt 
områdesansvar som komplement till den sektorsindelade planeringen.  
Lindesbergs kommun vill framhålla vikten av att det finns kommunala representanter 
med för att säkerställa det kommunala perspektivet vid framtagandet av de regionala 
grundsyner som omnämns. 
 
Gällande de förändringar som föreslås kring den kommunala beredskapen vill 
Lindesbergs kommun poängtera vikten av att ersättningen till kommunerna justeras 
utifrån detta utökade uppdrag. I synnerhet mindre kommuner är helt beroende av att 
dessa medel viktas mot arbetsbelastningen och de ökade kostnader som uppdraget 
medför. Mindre kommuner har redan idag svårt att finansiera tillräckligt med 
personal för att handha dessa frågor. Att finansieringen utgår från invånarantal slår 
hårt mot mindre kommuner. 
Det finns en risk att kommunerna inte kan leva upp till de förväntningar som ställs av 
utredningens förslag och som kommer att ställas av statliga myndigheter på 
kommunen. Staten kommer att sätta ambitionsnivån genom de ersättningar som 
avsätts för arbetet, och för att möjliggöra ett robust beredskapssystem behövs det 
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kontinuitet även finansiellt, annars riskerar vi obalans i det kommunala 
beredskapsarbetet.  
I avsnittet om Risk och sårbarhetsanalyser föreslås att kommunerna utöver fredstida 
krissituationer också ska omfatta perspektivet höjd beredskap. Lindesbergs kommun 
stödjer det och betonar samtidigt vikten av det tas fram såväl nationella som regionala 
underlag som kommunerna i det läget kan använda vid analysarbetet. Kommunen ser 
också att detta är en ambitionshöjning i förhållande till i dag och som måste 
finansieras. 
 
Även inom området utbildning och övning föreslår utredningen en ambitionsökning i 
förhållande till dagens lagstiftning (LEH). Kommunerna föreslås ansvara för utbildning 
och övning för att lösa uppgifterna under höjd beredskap, på samma sätt som 
kommunerna idag ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser i fredstid. Den föreslagna formuleringen är en markant 
ökning av uppdraget som därmed behöver finansieras. 
 
Remiss SOU 2021:25: Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25 
https://www.regeringen.se/496a62/contentassets/444fe6ead7c442cba3f3d1d50c8c206e/struktur-
for-okad-motstandskraft-sou-2021-25.pdf 
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