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Yttrande avser remiss SOU Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:X 

  

Sammanfattning 

Utredning ger förslag på ändrad struktur för kris och höjd beredskap för att uppnå ökad 

motståndskraft. Detta ska ske genom en ny lag. Lagen om kommuners och regioners 

beredskap, föreslås ersätta den nuvarande lagen (2006:544) om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Samt även en ny 

förordning, beredskapsförordningen. 

Sverige delas in i sex civilområden med utökat ansvar för sex länsstyrelser. De fyra 

militärområden som finns kommer då att samarbeta med 6 civilområden istället för de 21 

länsstyrelser de samverkar med idag. För vår kommun skulle det vara Norrbottens länsstyrelse 

som blir civilområdeschef.  

Statliga myndigheter delas in i tio sektorer; ekonomisk säkerhet, elektroniska kommunikationer 

och post, energiförsörjning, finansiella tjänster, försörjning av grunddata, hälsa vård och omsorg, 

livsmedelsförsörjning och dricksvatten, ordning och säkerhet, räddningstjänst och skydd av 

civilbefolkning och slutligen transporter. I varje sektor kommer en myndighet att ha 

huvudansvar, då flera myndigheter kan inrymmas i en sektor.  

Utöver de tio sektorerna föreslås fyra särskilda beredskapsområden; cybersäkerhet, migration, 

psykologiskt försvar, skola och förskola. MSB får en mer ledande roll och ska fungera som ett 

stöd till regeringen. 

I den nya lagen, lag om kommuners och regioners beredskap föreslås bland annat följande: 

• Begreppet extraordinära händelser ersätts av fredstida krissituationer. 

• Det ska vara kommunstyrelsen som fullgör uppgiften som krisledningsnämnd, oavsett 

kris eller höjd beredskap. 

• Ökad enhetlighet i arbetet med krisberedskap och civilt försvar. 
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Konsekvenser 

Ansvar: Jag ser ingen direkt höjning av kommunens ansvar, snarare en minskning då 

utredningen pekar på att länsstyrelserna ska ta mer geografiskt områdesansvar än tidigare. 

Kommunerna ska istället mer fokusera på egna verksamheter beträffande analyser och planer.  

Hela kommunstyrelsen skall utgöra krisledningsnämnd. 

Ekonomi: Liknande ersättning till kommunerna som i dagsläget. 

 

 

 

 

Undertecknad rekommenderar kommunstyrelsen besluta att 

Svara på remissen utan erinran. 

  

  

  

VILHELMINA KOMMUN 

Räddningstjänsten 

  

  

Magnus Holmberg 

Räddningschef 

  

  

  

 

 


