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Uppdrag om dimensionerande planeringsförutsättningar för 

kommunal räddningstjänst under höjd beredskap 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 

uppdrag att ta fram dimensionerande planeringsförutsättningar för 

kommunal räddningstjänst under höjd beredskap. I uppdraget ingår att 

utifrån gällande författningar precisera och ta ställning till vilka 

förutsättningar de kommunala räddningstjänsterna ska planera efter för den 

verksamhet som behöver bedrivas vid höjd beredskap och ytterst krig. 

Vidare ska en bedömning göras av vilken grundläggande förmåga de 

kommunala räddningstjänsterna behöver ha för att hantera sådana 

situationer. Behovet av förmågeuppbyggnad på olika nivåer, exempelvis 

genom förstärkningsresurser på nationell nivå för att den kommunala 

räddningstjänsten ska klara sitt uppdrag under höjd beredskap och krig, ska 

också vägas in i bedömningen. De ekonomiska konsekvenserna av de 

dimensionerande planeringsförutsättningarna ska redovisas. 

De dimensionerande planeringsförutsättningarna ska utgå från de 

planeringsförutsättningar som framgår av regeringens beslut från den 17 

december 2020 om Inriktning för en sammanhängande planering för 

totalförsvaret (Fö2020/01269) samt Anvisningar för det civila försvaret 

(Ju2020/04658). 

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB beakta relevant arbete som pågår 

inom Regeringskansliet och kommittéväsendet. Uppdraget ska genomföras i 

dialog med Försvarsmakten och de myndigheter som ingår i 

beredskapssektorn för räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen för att 

säkerställa att planeringsförutsättningarna som MSB redovisar inte avviker 
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från annan relevant planering. Inom ramen för genomförandet av detta 

uppdrag ska det uppdrag som regeringen beslutade om den 31 mars 

(Ju2022/01209) och som innebär att MSB ska lämna förslag på åtgärder för 

att stärka det civila försvaret på både kort och längre sikt beaktas.  

MSB ska inhämta de underlag som krävs från de myndigheter och aktörer 

som berörs av de dimensionerande förutsättningarna. MSB ska hålla 

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om arbetets gång.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast 

den 1 mars 2023. 

Skälen för regeringens beslut 

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 

pågår arbete med att stärka det civila försvarets förmåga. En viktig del i detta 

är den samlade förmågan att skydda civilbefolkningen i samband med ett 

väpnat angrepp. Regeringen gav i maj 2021 en särskild utredare i uppdrag att 

utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen mot direkta 

konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. 

Utredningen ska redovisa sitt betänkande i november i år. Regeringen har 

den 19 maj 2022 beslutat om en ny struktur för statliga myndigheters 

beredskapsarbete. Den nya strukturen träder i kraft den 1 oktober i år och 

innefattar bland annat en beredskapssektor för räddningstjänst och skydd av 

civilbefolkningen. Sektorsansvarig myndighet i beredskapssektorn 

räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen är MSB.  

I regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) 

framgår att de kommunala räddningstjänsterna är en viktig del av den 

samlade förmågan vad gäller skyddet av civilbefolkningen men att de i dag i 

allt väsentligt är dimensionerade för uppgifter i fredstid. Det finns därför 

behov av ett fördjupat underlag om hur de kommunala räddningstjänsterna 

på ett säkert och effektivt sätt ska kunna hantera olikartade konsekvenser av 

väpnade angrepp på civilbefolkningen och samhället i övrigt. I händelse av 

ett väpnat angrepp kan de kommunala räddningstjänsterna komma att 

behöva hantera ett stort antal omfattande och samtidigt inträffade 

räddningsinsatser med svårt skadade eller döda människor. Enligt 8 kap. i 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunens organisation för 

räddningstjänst under höjd beredskap, utöver de uppgifter organisationen 

har i fredstid, ansvara för upptäckande, utmärkning och röjning av farliga 
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områden, indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen 

och kemiska stridsmedel, samt kompletterande åtgärder som är nödvändiga 

för att verksamhet enligt ovan ska kunna fullgöras. För att kunna genomföra 

beredskapsplanering inför höjd beredskap och ytterst krig behöver det 

klargöras vad det moderna kriget kan ge för konsekvenser och vilka krav det 

ställer på förmågan hos kommunal räddningstjänst.  

När det gäller förmågeutvecklingen så kommer ambitionsnivån och 

utvecklingstakten att behöva anpassas efter den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i Sveriges närområde samt efter tillgängliga resurser. 

 

 

På regeringens vägnar 

  

Morgan Johansson  

 Ulrika Odén 
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