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Justitiedepartementet 

Betänkandet SOU 2021:25 Struktur för ökad 
motståndskraft (Ju2021/00971)  

 

Författningsförslag 

Förslag till beredskapsförordning 

Statens servicecenter tillstyrker förslaget. 

Förslag till ändringar i förordningen (1992:390) om förberedelser för 
leverans av varor och tjänster 

Statens servicecenter förordar att de förslag som föreslås i SOU 

2019:51 genomförs. Mot den bakgrunden lämnar myndigheten inga 

synpunkter på föreliggande förslag till redaktionella ändringar. 

Beredskapssektorerna, beredskapsmyndigheter och 
sektorsansvariga myndigheter (kap 7 och 8) 

Statens servicecenter tillstyrker förslaget om att myndigheten ska 

tillhöra sektorn ekonomisk säkerhet.  

Däremot bör det enligt myndigheten på längre sikt uppmärksammas 

att delar av myndighetens verksamhet kan komma att ha 

beröringspunkter med andra sektorer. På sikt kan detta innebära att 

den sektorsindelning som föreslås kan komma att bli mindre 

ändamålsenlig.  

Vid de 117 (juni 2021) servicekontor som Statens servicecenter har 

över hela Sverige utför Statens servicecenter efter ingångna 

serviceavtal med statliga myndigheter, för myndigheternas räkning 

uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service. 

För närvarande sker samverkan med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Under 
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2020 registrerades 2 400 000 fysiska besök på servicekontoren. Under 

hösten 2021 genomförs en pilot tillsammans med Migrationsverket 

där vissa av myndighetens tjänster tillhandahålls på en handfull 

statliga lokala servicekontor.  

I promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (Ds 

2020:29) föreslås att Statens servicecenter etablerar samverkan med 

Centrala studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverkets 

förarprovsverksamhet och Transportstyrelsen. Utredningen bedömer 

därutöver att det är önskvärt att Statens servicecenter etablerar 

samverkan med Polismyndigheten och med ytterligare myndigheter. 

Statens servicecenter bedömer att den verksamhet som bedrivs på de 

statliga lokala servicekontoren träffas av sektorn ekonomisk säkerhet. 

På sikt kommer dock Statens servicecenters deltagande i sektorn att 

utvecklas och påverkas i takt med en ökad samverkan med flera 

myndigheter som ingår i andra beredskapssektorer eller 

beredskapsområden. Det nationella nätverket av statliga lokala 

servicekontor kan på sikt också bli en självständig resurs i Sveriges 

beredskap. Statens servicecenters roll och bidrag till 

beredskapssystemet kan då bli större än vad som ryms inom sektorn 

ekonomisk säkerhet. Statens servicecenter bedömer därför att det kan 

finnas anledning att på sikt styra och samordna den beredskapsresurs 

som de statliga lokala servicekontoren utgör på annat sätt. Regeringen 

kan då behöva överväga om det exempelvis bör inrättas ett särskilt 

beredskapsområde för statlig lokal service. 

Civilområdena (kap. 10) 

Statens servicecenter tillstyrker den föreslagna indelningen av sex 

civilområden med de utpekade civilområdescheferna såsom 

utredningen föreslår. Myndigheten bedömer att formerna för 

samverkan och sammanhållande planering behöver regleras tydligare 

för att undvika divergerande planering mellan civilområdena. 
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Höjt anslag till nya beredskapsmyndigheter (kap. 16.6.2) 

Statens servicecenter ser att rollen som beredskapsmyndighet kommer 

generera omställningskostnader både vad avser interna anpassningar 

och åtgärder men även anpassningar avseende kundmyndigheternas 

förväntningar på ökad säkerhet och robusthet för att tillgodose 

totalförsvarets behov.  

Statens servicecenter bedömer att det föreslagna anslaget om 4,2 

miljoner är nödvändigt för att i ett inledande skede inleda en 

sammanhållen beredskapsplanering inom myndigheten, men att 

anslagen över tid behöver förstärkas ytterligare i takt med 

utvecklingen av nya förmågor eller vidtagande av särskilda 

rubusthetshöjande åtgärder. 

 

 

   

 

I detta ärende har generaldirektör Åsa Lindh beslutat efter 

föredragning av säkerhetsspecialist Helena Eriksson. I den slutliga 

handläggningen har också säkerhetschef Lars Grundström och 

rättschefen Gustaf Johnssén deltagit. 

Åsa Lindh 

Helena Eriksson 
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