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Remiss från regeringskansliet Justitiedepartementet 
av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft 
 
Syftet med förslagen i betänkandet är som helhet bra för 
beredskapsarbetet i Sveriges fortsatta uppbyggnad av det civila 
försvaret. Förslagen som presenteras i betänkandet berör däremot 
kommunerna på flera sätt som inte enbart är positiva.  
 
Det är positivt att kommuner ska minska sårbarheten i sina 
verksamheter och därmed öka förmågan att hantera kriser och lösa 
sina arbetsuppgifter inför och under höjd beredskap. I utredningen 
framgår däremot inte huruvida ett nytt fokus på totalförsvarets krav 
kan komma att påverka kommunens möjlighet att ägna sig åt det 
civila försvaret utifrån det kommunala samhällsuppdraget.  
 
Det förtydligas inte heller vilken finansiering kommunen kommer 
erhålla utifrån de nya uppdragen. Lunds kommun vill understryka 
vikten av att finansieringsprincipen ska gälla samt att kommunen i 
frågan om det civila försvaret främst bör fokusera på det kommunala 
samhällsuppdraget.  
 
Lunds kommun noterar det korta tidsutrymmet utredningen haft till 
förfogande, vilket även speglas i dess slutsatser. Mot bakgrund av 
detta är det kommunala perspektivet inte tillräckligt belyst i 
förhållande till de statliga delarna. Lunds kommuns bedömning är att 
möten med representanter från tre kommuner inte är tillräckligt i 
relation till förslagets omfattning. Det krävs därför ytterligare 
fördjupad utredning där det kommunala konsekvensperspektivet 
belyses och förtydligas innan en lag om kommunernas beredskap 
förtydligas. 
 
Begreppet fredstida krissituation införande har som syfte att minska 
oklarheter, men Lunds kommun ställer sig tveksamma till detta – 
införandet skulle också kunna försvåra tolkningen av begreppet 
(som i förslaget innefattar sex kriterier).  
 
Lunds kommun är också, likt många andra instanser, kritiska till 
utredningens förslag om att det ska regleras nationellt att det ska 
vara kommunstyrelsen som i sin helhet ska utgöra 
krisledningsnämnd. Det är vanligt att krisledningsnämnderna utgörs 
av kommunstyrelsens arbetsutskott, så även i Lund. Detta erbjuder 
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en väsentligt större flexibilitet samtidigt som den bibehåller 
kopplingen till kommunstyrelsen. 
 
Vidare görs i betänkandet bedömningen att förslagen inte påverkar 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Lunds kommun saknar dock 
ett intersektionellt perspektiv i konsekvensanalysen kopplat till 
jämställdhet, där det hade kunnat belysas att utsatta grupper (till 
exempel socialt utsatta, funktionshindrade eller personer med 
bristande språkkunskaper) drabbas särskilt hårt av kriser – vilket 
har blivit än tydligare under pandemin. 
 

 

 

Philip Sandberg,  
kommunstyrelsens ordförande 
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