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Remiss av SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft 
 

Tillvä xtverket här tägit del äv betä nkändet Struktur fö r ö käd mötstä ndskräft, SOU 
2021:25 öch ö verlä mnär fö ljände yttrände.  

Tillväxtverket ser positivt på förslagen  

Tillvä xtverket ser ö verläg pösitivt pä  utredningens fö rsläg till örgänisering öch 
grundlä ggände struktur dä r röller öch änsvär tydliggö rs öch fö rutsä ttningär fö r 
sämverkän fö rbä tträs. Utredningens fö rsläg törde ge bä ttre mö jligheter ä n nu fö r ätt 
priöriterä resurser öch skäpä fö rutsä ttningär fö r en mer röbust öch fö rutsä gbär 
häntering öch sämördning vid kriser öch ändrä sämhä llsstö rningär. Eftersöm 
utredningens ö vervä gänden öch fö rsläg fä r sä gäs utgö rä ett s.k. strukturbetä nkände 
finns det döck förtfärände frä gör öch utmäningär söm krä ver ytterligäre fö rtydligänden 
öch stä llningstägänden. Dettä gä ller inte minst de resursmä ssigä fö rutsä ttningärnä fö r 
kömmuner öch regiöner. I dennä del behö ver, enligt Tillvä xtverkets bedö mning, 
utredningens ö vervä gänden kömpletteräs med en fö rdjupäd änälys öch fö rnyäde 
bedö mningär. 

Samverkan är nyckeln till en fungerande struktur 

Tillvä xtverket vill understrykä de behöv äv utveckläd sämverkän mellän ölikä nivä er öch 
äktö rer söm betä nkändet fö rtjä nstfullt lyfter främ pä  ölikä sä tt. Sämverkän mä ste 
förtsä ttä ätt utveckläs öch de erfärenheter söm gjörts under den pä gä ende pändemin bö r 
täs tillvärä fö r ätt den fö reslägnä strukturen skä kunnä fungerä i präktiskt, värdägligt 
ärbete. Regeringens styrning äv myndigheternä bö r utgä  frä n tydligäre kräv pä  de 
stätligä myndigheternä i dennä del liksöm äv en stä rkt diälög med kömmuner öch 
regiöner. Den förtfärände pä gä ende pändemin här inte minst visät pä  behövet äv en 
utveckläd öch könkretiseräd sämverkän mellän öch inöm de ölikä sämhä llsnivä ernä. 
Sämverkänsbehöven ä r centrälä bä de nä r det gä ller plänering infö r söm under pä gä ende 
sämhä llsstö rningär öch situätiöner dä  det krä vs en hö jd beredskäp. 

En struktur som kan samla resurser och arbeta utifrån lokala förutsättningar 

Tillvä xtverket tillstyrker utredningens fö rsläg öm ätt inrä ttä sex geögräfiskä ömrä den fö r 
civil ledning öch sämördning. Vi ser öcksä  pösitivt pä  ätt dessä geögräfiskä ömrä den 
fö ljer en indelning söm, i stört sett, änvä nds fö r de sex hä lsö- öch sjukvä rdsregiönernä. 
Dettä törde underlä ttä sämverkän öch effektiv resurshäntering. Tillvä xtverket vill döck 
betönä vikten äv ätt ärbetssä ttet inöm dessä ytmä ssigt mycket störä ömrä den prä gläs äv 
en kunskäp öm lökälä fö rhä lländen öch en äktiv diälög med kömmuner öch ändrä lökälä 
öch regiönälä fö reträ däre. Erfärenheternä äv ärbetet under pändemin ä r tydligä i ätt 
ö vervä gänden öch beslut mä ste utgä  frä n en göd kä nnedöm öch fö rstä else fö r skiftände 
lökälä fö rhä lländen. Men öcksä  frä n en fö rmä gä ätt tä tillvärä kömpetens öch resurser 
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hös lökälä öch regiönälä äktö rer.  
 
Tillvä xtverket tillstyrker vidäre inrä ttändet äv tiö beredskäpssektörer med vär sin 
sektörsänsvärig myndighet öch ytterligäre utpekäde myndigheter söm bidrär i ärbetet 
inöm respektive sektör.  Enligt vä r bedö mning fö refäller sä vä l välet äv säkömrä den fö r 
respektive beredskäpssektör söm urvälet äv beredskäpsmyndigheter rimligt.  
 
Tillvä xtverket vill, liksöm utredningen, hä r understrykä vikten äv sektörernäs 
sämverkän med ändrä äktö rer inöm nä ringsliv, ideell öch öffentlig verksämhet. 
Söm främgä r nedän ser öcksä  Tillvä xtverket flerä mö jligheter ätt pä  ölikä sä tt bidrä till 
det ärbete söm de utpekäde beredskäpsmyndigheternä inöm den fö reslägnä 
beredskäpssektörn Livsmedelsfö rsö rjning öch dricksvätten fö rvä ntäs genömfö rä. 
Tillvä xtverket ser älltsä  mö jligheter ätt bidrä utän ätt värä en äv de utpekäde 
beredskäpsmyndigheternä. 

Kommunernas och regionernas bidrag och kompetens är avgörande och 
länsstyrelserna har en viktig roll i att länka samman nivåer 

Kömmunernäs öch regiönernäs bidräg öch kömpetens ä r äv helt ävgö rände betydelse fö r 
en fungerände struktur fö r krishäntering. Dettä lyfts öcksä  pä  ett brä sä tt i ölikä delär äv 
betä nkändet. Till exempel sä  ä r vikten äv en vä l fungerände lä gesräppörtering öch 
införmätiönsdelning äv ävgö rände betydelse fö r ätt den nyä strukturen skä fungerä. 
Strukturen mä ste dessutöm fungerä sä  ätt ärbetet pä  nätiönell nivä  effektivt kän köppläs 
till kömmunernäs öch regiönernäs ärbete i värdägen. Pä  mötsvärände sä tt ä r det äv 
ävgö rände betydelse ätt kömmunernäs öch regiönernäs erfärenheter öch kunnände täs 
tillvärä i den nätiönellä pläneringen öch beslutsfättändet.  
 
I dettä här lä nsstyrelsernä en viktig röll ätt fungerä söm en fö rmedlände lä nk mellän de 
tre sämhä llsnivä ernä. Dettä ä r öcksä  en röll söm lä nsstyrelsernä ö verläg äxlät pä  ett brä 
sä tt under pändemin. Det törde dä rfö r hä r finnäs könkretä erfärenheter ätt byggä vidäre 
pä  i ett lä ngsiktigt beredskäpshö jände ärbete. 

Kommuner och regioner behöver resurser på en rimlig nivå 

Tillvä xtverket vill dessutöm främhä llä det centrälä i ätt kömmuner öch regiöner här 
rimligä resurser till sitt fö rfögände fö r ätt fullfö ljä de ä tägänden utredningen fö reslä r ätt 
de skä hä. Kömmuner öch regiöner här generellt sett en utmänände situätiön. Dettä 
gä ller sä rskilt fö r ett äntäl befölkningsmä ssigt mindre kömmuner söm inte sä llän här 
betydände demögräfiskä öch kömpetensfö rsö rjningsmä ssigä utmäningär. I dessä mindre 
ländsbygdskömmuner innebä r mö jligheternä ätt ärbetä lä ngsiktigt öch strätegiskt, pä  
det sä tt söm utredningens fö rsläg krä ver, minst sägt betydände utmäningär i fö rhä llände 
till de resurser öch den kömpetens söm fö r nä rvärände finns tillgä nglig.  
 
Det ä r dä rfö r centrält ätt nögä se ö ver ersä ttningsnivä ernä till kömmuner öch regiöner 
fö r ätt den fö reslägnä strukturen skä kunnä fungerä söm tä nkt. Enligt Tillvä xtverkets 
bedö mning behö ver dä rfö r utredningens ö vervä gänden i dennä del kömpletteräs med en 
fö rdjupäd änälys öch kömpletterände fö rsläg. 

Tillgänglighet till service är en viktig del av samhällets beredskap 

Tillvä xtverket här regeringens uppdräg ätt frä mjä öch utvecklä tillgä ngligheten till 
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kömmersiell öch viss öffentlig service. Den pä gä ende pändemin här visät pä  sä vä l 
sämhä llets sä rbärhet söm de mö jligheter söm finns nä r det gä ller ätt lö sä pröblem öch 
utmäningär i en kris. Bländ ännät här de territöriellä perspektiven pä  sämhä llets 
utveckling öch resiliens blivit ä n viktigäre nä r ällt fler mä nniskör vä ljer ätt bö mer spritt 
ö ver ländets ytä. Frä gän öm servicens betydelse fö r sämhä llets röbusthet öch utveckling 
här älltsä  under pändemin älltmer äccentueräts söm en centräl tillvä xt- öch 
beredskäpsfrä gä. Tillvä xtverket fökuserär dä rfö r nu ä n mer pä  dessä frä gör1 öch här 
ä ven inlett en sämverkän med Livsmedelsverket pä  ömrä det.  
 
Fö r ätt viktigä sämhä llsfunktiöner, öffentligä öch privätä, skä kunnä fungerä i kristider 
krä vs ätt de finns pä  pläts öch fungerär vä l i värdägen. Dettä ä r en centräl utgä ngspunkt 
söm inte enbärt gä ller fö r tillgä nglighet till service utän fö r en fungerände 
sämhä llsstruktur i stört. Fö rutsä ttningär fö r ett fungerände sämhä lle fö r invä näre öch 
fö retäg kän inte tillskäpäs nä r vä l krisen eller sämhä llsstö rningen ä r ett fäktum. De 
mä ste finnäs pä  pläts, fungerä öch hä en trövä rdighet hös befölkningen redän innän 
krisen eller stö rningen här uppstä tt. 
 
Tillvä xtverkets lä ngsiktigä ärbete öch vä l uppärbetäde köntäkter med releväntä 
bränschörgänisätiöner öch ändrä berö rdä äktö rer inöm öffentlig öch ideell sektör ä r 
dä rfö r en tillgä ng söm kän täs i änsprä k nä r behöven uppstä r. Vi vill hä r t.ex. lyftä främ 
”Centrält Sämördningsförum fö r Service” söm ä r en vä l fungerände ärenä fö r diälög öch 
lä gesbildsärbete vilken bö r kunnä spelä en röll i den fö reslägnä beredskäpssektörn 
Livsmedelsfö rsö rjning öch dricksvättens främtidä ärbete. Tillvä xtverkets lö pände 
köntäkt med regiöner öch lä nsstyrelser inöm ömrä det ä r likäledes en resurs söm bö r 
kunnä täs tillvärä. 
 
Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser, Pipos2, bör också kunna nyttjas i ärbetet 
inöm den fö reslägnä beredskapssektorn och ge viktiga bidrag i arbetet med att utveckla 
analyser av betydelse för livsmedelsförsörjning och annan tillgänglighet av betydelse för 
invånare och företag. 

Tillväxtverket stärker genomförandet av livsmedelsstrategin 

Tillvä xtverket skä stä rkä genömfö rändet äv livsmedelssträtegin3 öch verkä fö r ätt 
livsmedelssträtegins mä l uppnä s genöm ätt sämördnä öch frä mjä sämverkän mellän ällä 
äktö rer i livsmedelskedjän, bä de inöm nä ringsliv öch myndigheter, pä  nätiönell öch 
regiönäl nivä . I uppdräget ingä r ä ven ätt kömmunicerä livsmedelssträtegins mä l öch 
resultät sämt fö reslä  eventuellä justeringär. Ä ven dettä ärbete bö r kunnä värä en resurs 
söm kän täs tillvärä fö r ärbetet inöm den fö reslägnä beredskäpssektörn 
Livsmedelsfö rsö rjning öch dricksvätten. 
 
 

 
1 Se t.ex. Kömmersiell service ger röbustäre sämhä lle - Tillvä xtverket (tillväxtverket.se) 
2 Pipös 
3 https://tillväxtverket.se/ämnesömräden/äffärsutveckling/livsmedelssträtegi-för-
sverige/tillväxtverkets-uppdräg.html  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2021/2021-04-15-kommersiell-service-ger-robustare-samhalle.html
https://pipos.se/
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/livsmedelsstrategi-for-sverige/tillvaxtverkets-uppdrag.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/livsmedelsstrategi-for-sverige/tillvaxtverkets-uppdrag.html


 

 
 

4(4) Tillväxtverket 

 

 

Tillväxtverket 
Telefon: 08 681 91 00 
tillvaxtverket.se 

 

 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av t.f. avdelningschef Patrik Sällström. Enhetschef Ingrid 
Arltoft Henriksson har varit föredragande. 
 
 

 

 

 

 

 

Pätrik Sä llströ m 
    Ingrid Arltoft Henriksson 
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