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Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 
2021:25) 

Inledning 

Säkerhetspolisen välkomnar i allt väsentligt utredningens överväganden och 
förslag. Myndigheten instämmer i utredningens bedömning att den 
breddade hotbilden, säkerhetsskyddet och upprätthållandet av den centrala 
statsledningens funktionalitet bör utgöra utgångspunkter vid skapandet av 
en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. 
Säkerhetspolisen har följande synpunkter på betänkandet. 

Indelningen i civilområden 

Säkerhetspolisen tillstyrker förslaget om att dela in länsstyrelserna i 
civilområden som leds av civilområdeschef. Totalförsvarsplaneringen och 
samverkan inom den civila delen av totalförsvaret respektive mellan det 
civila och militära försvaret gynnas av att så många myndigheter som 
möjligt har samma regionala indelning. 
 
Utredningens förslag om geografisk indelning i civilområden är likalydande 
med det förslag om myndighetsgemensam indelning som 
Indelningskommittén lade fram 2018. Säkerhetspolisen ställde sig i sitt 
remissvar över kommitténs betänkande positiv till principen om en 
myndighetsgemensam regional indelning, men avstyrkte huvudförslaget om 
indelningen i sex regioner.1 
  
Utredningen bedömer att det på sikt skulle medföra betydande fördelar om 
exempelvis Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket anpassade 
sina regionala organisationer efter de föreslagna civilområdenas indelning. 
En eventuell förändring av Säkerhetspolisens regionala organisation måste 
föregås av en noggrann analys av vilka operativa konsekvenser och 
utmaningar en sådan omställning skulle medföra. Säkerhetspolisen har en 
nödvändig och nära samverkan med Polismyndigheten och det är angeläget 

 
1 Säkerhetspolisens dnr 2018-7260-7. 



Säkerhetspolisen 
 

REMISSVAR 2(2) 
 

Datum Diarienummer 

  [2021-06-21] 2021-5307-4 
 

 

 
Se sidan 1 

att den regionindelning som väljs skapar goda förutsättningar för fortsatt 
samverkan. Mot den bakgrunden bör Säkerhetspolisens regionala 
verksamhet även fortsättningsvis organiseras i överensstämmelse med 
Polismyndighetens regionala indelning. 

Indelningen i civilområden bör samordnas med utformningen 
av tillsynen av säkerhetsskydd 

Enligt utredningens förslag ska en länsstyrelse i varje civilområde vara 
civilområdeschef. I dessa länsstyrelser ska det finnas ett beredskapskansli. 
För närvarande bereds de delar av betänkandet Kompletteringar till den nya 
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) som avser tillsyn enligt 
säkerhetsskyddslagen i Regeringskansliet. I nämnda betänkande finns 
förslag om vilka länsstyrelser som ska bedriva tillsyn. Förslaget om 
indelning av civilområden bör samordnas med utformningen av tillsynen 
enligt säkerhetsskyddslagen, såvitt avser länsstyrelserna, för att 
tillsynsstrukturen ska bli ändamålsenlig. 

Säkerhetspolisen bör få avgöra vilka uppgifter som ska 
lämnas till civilområdeschefer 

Enligt betänkandets förslag om skyldighet att lämna information som 
behövs för lägesbilder ska Säkerhetspolisen undantas från kravet på att 
lämna information till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
(4 § andra stycket och 10 § 2 förslaget till beredskapsförordning). 
Utredningen föreslår vidare att civilområdeschefer från beredskaps-
myndigheter och Försvarsmakten, ska få begära in och ta del av uppgifter 
som civilområdescheferna behöver för planläggningen inom civilområdet 
inför höjd beredskap (10 § förslaget till förordning om de länsstyrelser som 
är civilområdeschefer). En avgränsning görs dock med avseende på 
Försvarsmakten, som själva får avgöra vilka uppgifter som är relevanta för 
civilområdescheferna att ta del av. I linje med undantaget gällande 
information till MSB bör det liksom för Försvarsmakten vara upp till 
Säkerhetspolisen att bedöma vilka uppgifter som är relevanta för 
civilområdescheferna att få del av. 
________________________ 
 
Detta remissvar har beslutats av säkerhetspolischefen Klas Friberg. I den 
slutliga beredningen har även biträdande chefsjuristen Annica Runsten 
deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Fredrik Hugo. 
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