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8 Jämställdhetsråd och Integrationsråd - Socialt 
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regionstyrelsen 

2021/99 
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regionstyrelsen 

2021/100 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
12 Delårsrapporter 2021 2021/136 
13 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 2019/2969 
14 Tillägg till arbetsordning 2021/1068 
15 Redovisning av icke slutbehandlade motioner. 2021/1069 

Beslutsärenden för regionstyrelsen 
16 Inbjudan att underteckna Deklaration för en 

stark demokrati 
2021/924 
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KALLELSE 2(2) 

  

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2021-06-08, kl 10:00 

20 Delårsrapporter 2021 för regionstyrelsens 
områden 

2021/136 

21 Initiativärende översänt för beredning från RS  
22 Övriga frågor  
   
Kallade 
Ordinarie ledamöter 
Maria Frisk (KD) ordförande 
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf 
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf 
Rune Backlund (C) 
Mattias Ingeson (KD) 
Rachel De Basso (S) 
Samuel Godrén (SD) 
Per Svenberg (S) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Thomas Bäuml (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Pontus Lundgren (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Mikael Ekvall (V) 
 
Adjungerad 
Per Eriksson (C) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör 
Patrick Nzamba, HR-direktör 
Christina Jörhall, 
kommunikationsdirektör 
Maria Berghem, ekonomidirektör 
Siw Kullberg, kanslidirektör 

För kännedom 
Ersättare 
Håkan Sandgren (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Emilie Walfridsson (C) 
Carina Stende (S) 
Sara Wallby (BA) 
Anders Gustafsson (SD) 
Mari Lindahl (L) 
 
Kim Strand (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Elisabeth Englund (KD) 
Dan Sylvebo (-) 
Nena Stamenkovic (S) 
 
Magnus Bodenäs (BA) 
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2021-06-08 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  Regionsamverkan Sydsverige Årsmöte maj 2021 

Upphandlingsdelegationen 2021-05-18 
Personaldelegationen 2021-05-05 
 

Inkomna handlingar 
 
 
 
 
Inkomna ärenden 
Utgående skrivelser 
  
Övrigt 

Skrivelse från Länsrådet för funktionsnedsättningar - Jämlik hälsa och vård 
Samarbetsavtal om tillfällig nationell luftburen transportresurs under covic-19 pandemin – RJL 2021/1156 
Regionsamverkan Sydsverige - Sydsvenska prioriteringar 2021 
Handlingsplan kollektivtrafik 
 
Inkomna ärenden 2021-05-06--06-02 
 
 
Avsiktsförklaring station A6/Ryhov – beslut taget i regionstyrelsens arbetsutskott 

Regeringsbeslut  
Cirkulär från SKR  

Beslut/Meddelande från SKL  
Arbetsmiljöverket  
Övrigt  

RJL 2021/99

3



 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2021-05-11 
 

Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
4.2.2 Förordnande av tf direktör inom 

verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra liv 
RJL 2021/227 2021-05-24 Jane Ydman 

4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 
inom verksamhetsområde Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik sommaren 2021 

RJL 2020/2462 2021-05-21 Jane Ydman 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

 

     
     
     
     

RJL 2021/100
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 2021-06-02 RJL 2021/100 

 

 

 
 

Förvaltningsnamn  
  
 

 
Regionstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut till 
regionstyrelsen 

 
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under  
2021-05-06--06-02 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen. 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2021-06-08 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 

rehabiliteringscentrum 
RJL 2020/2462 2021-05-28 Micael Edblom 

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer inom 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

RJL 2020/2462 2021-05-21 Micael Edblom 

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer psykiatriska 
kliniken Värnamo 

RJL 2020/2462 2021-05-19 Micael Edblom 

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer inom 
vårdcentralerna Bra Liv sommaren 2021 

RJL 2021/227 2021-05-24 Charlotta Larsdotter 

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef inom 
vårdcentralerna Bra Liv 

RJL 2021/227 2021-05-27 Charlotta Larsdotter 

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef hudkliniken RJL 2021/959 2021-05-12 Agneta Ståhl 

RS 4.3.5 Tilläggs/ändringsbudget RJL 2021/131 2021-05-27 Maria Berghem 

RS Avslag på begäran att få ta del av allmän handling RJL 2021/1104 2021-05-12 Peter Sundelius 

RS Yttrande i mål Ö 1618-21 RJL 2021/1193 2021-06-02 Peter Sundelius 

RS 4.4.1 Anmälningsärenden Inköp april RJL 21/210,  
RJL 2019/1286, 
21/44, 
21/211,  
21/190, RJL 
2020/2555, 
RJL 2021/247,  
RJL 2021/202, 
21/56, 
RJL 2021/33,  
RJL 2021/816, 
RJL 2021/818,  
RJL 2021/443, 

2021-05-04 Carina Mattsson Sandberg 

RJL 2021/100
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RJL 2021/560,  
RJL 2021/676, 
RJl 2021/614,  
RJL 2021/693,  
RJL 2021/706,  
RJL 2021/745, 
RJL 2021/755,  
RJL 2020/2209,  
RJL 2020/1611, 
21/267,  
RJL 2021/38, 
21/329, 
2019/2808, 
RJL 2021/732,  
RJL 2021/550, 
RJL 2021/882,  
RJL 2021/881, 
RJL 2021/762,  
RJL 2020/2053, 
RJL 2020/2707, 
21/255,  
RJL 2017/906, 
21/265,  
21/273,  
21/252,  
21/297,  
21/313,  
21/270,  
21/278, 21/284 
RJL 2021/838 
RJL 2021/548 
RJL 2021/762 
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RS 4.4.1 Anmälningsärenden Inköp RJL 2020/911,  
RJL 2020/2193 
RJL 2021/1070,  
RJL 2021/1071 
21/371,  
RJL 2021/239,  
RJL 2021/879 
RJL 2021/990,  
RJL 2020/1641 
 RJL 2020/1988,  
RJL 2021/55 
21/396,  
21/397,  
21/330 
RJL 2021/1026,  
RJL 2021/1027 
RJL 2021/1025,  
RJL 2021/563 
RJL 2020/2054, 
21/346,  
RJL 2017/906  
21/369,  
21/411,  
21/351,  
21/345 
21/387 

2021-05-31 Carina Mattsson Sandberg 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 105  
 
Delårsrapporter 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 
 
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-06-08.  
Vid dagens sammanträde ges information av ekonomidirektör i samband 
med att handling delats.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 72-84 

Tid: 2021-06-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 82  
 
Delårsrapport 1 - 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Godkänner delårsrapport per april 2021 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde. 

2. Överlämnar skrivelse enligt Bilaga 1 till regionstyrelsen med 
följande uppdrag: Nämnden för trafik infrastruktur och miljö ger 
regionledningskontoret i uppdrag att utreda vad konsekvenserna för 
länets allmänna kollektivtrafik blir om ett sparmål motsvarande 
Länstrafikens prognostiserande underskott på 126,4 miljoner kronor 
åläggs verksamheten. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-01 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-24 
 Delårsrapport april 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden, Marcus Eskdahl (S) föreslår att skrivelse enligt Bilaga 1 
överlämnas till regionstyrelsen och att följande uppdrag lämnas till 
regionledningskontoret: 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö ger regionledningskontoret i 
uppdrag att utreda vad konsekvenserna för länets allmänna kollektivtrafik 
blir om ett sparmål motsvarande Länstrafikens prognostiserande underskott 
på 126,4 miljoner kronor åläggs verksamheten. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 72-84 

Tid: 2021-06-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Leif Andersson (C), Curt Carlsson (L), Simon Johansson (S), Emma 
Emanuelsson (MP) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till skrivelse med ovanstående uppdrag. 
 
Per-Allan Axén anmäler att Moderaterna inte ställer sig bakom skrivelsen 
och överlämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna observerar att Länstrafiken inte avser vidta någon åtgärd för 
att minska kostnaderna i kollektivtrafiken trots stora tapp i biljettintäkter. 
Speciellt med tanke på det osäkra läge vi står inför till hösten ser vi det som 
anmärkningsvärt att åtgärder inte vidtas snarast för att minska dessa 
avvikelser. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Per-Allan Axén avslag mot ordförandens förslag, och 
finner att nämnden beslutar översända skrivelse enligt bilaga 1 till 
regionstyrelsen med uppdraget; att utreda vad konsekvenserna för länets 
allmänna kollektivtrafik blir om ett sparmål motsvarande Länstrafikens 
prognostiserande underskott på 126,4 miljoner kronor åläggs 
verksamheten. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2
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Ärende Delårsrapport 1:2021 

 

 

 

Skrivelse till Regionstyrelsen 

 

 

Länstrafiken prognostiserar ett underskott mot budget på 126,4 mnkr för helåret 2021. I huvudsak består 

underskottet av lägre biljettintäkter än budgeterat (-151 mnkr) med anledning av pandemin. Det räknas i 

prognosen med ett statsbidrag på samma nivå som det som utbetalades förra året, 42,1 mnkr.  

 

Kostnadssidan inom den allmänna kollektivtrafiken är i princip i balans. Trafikuppläggen är nyligen 

genomgångna och analyserade och lösningar har gjorts för att skapa effektiva trafiksystem. Upphandlingar har 

gjorts och nya trafikavtal är i gång på regionbussidan och startar den 14 juni i stadstrafiken i Jönköping. Det bör 

finnas stor potential för en resandeökning i och med de nya trafikuppläggen. Därför anser nämnden att det bästa i 

nuläget är att satsa på att återfå resenärer och intäkter istället för att genomföra besparingar och neddragningar 

inom kollektivtrafiken. Verksamheten behöver först återgå till ett normalt läge efter pandemin innan det dras 

slutsatser om vilka effekter pandemin har haft och vilket det nya normalläget är. Nämndens bedömning är att 

eventuella förändringar i trafikutbudet får hanteras i kommande budgetprocesser.  

 

I nuläget föreslås inga förändringar i trafiken för att minska kostnaderna utan att verksamheten istället förbereder 

sig inför hösten för att då öka resandet som i sin tur genererar ökade biljettintäkter. Extra insatser behöver göras 

genom marknadsföring och kampanjer av den nya trafiken när restriktionerna så tillåter.  

 

Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö ger Regionledningskontoret i uppdrag att utreda vad 

konsekvenserna för länets allmänna kollektivtrafik blir om ett sparmål motsvarande Länstrafikens 

prognostiserande underskott på 126,4 miljoner kronor åläggs verksamheten.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 72-
89 
Tid: 2021-06-02 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 82  
 
Delårsrapport 1 - 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 godkänner delårsrapport per april 2021 för de delar som avser nämndens 

ansvarsområde. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24 
 Delårsrapport april 2021 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Delårsrapport 1- 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa sjukvård  

 godkänner delårsrapport per april 2021 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med nedanstående tillägg från 
koalitionen. 
 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24 
 Delårsrapport april 2021 
 Bifogade bilagor för samtliga verksamhetsområden 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen bifall till presidiets förslag till beslut, med 
följande tillägg: 
 
Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att hälso- och sjukvården har 
ställt om helt i regionen och i landet, i syfte att erbjuda en patientsäker och 
smittsäker vård. Pandemin har lett till att del av uppdragen i budgeten inte 
har kunnat genomföras. Nämnden noterade tidigt i år, via 
månadsrapporter, en ekonomisk avvikelse då nämnden belastats av 
pandemirelaterade kostnader. Nämnden gör bedömningen att detta till stora 
delar är engångskostnader. Men till mindre del berör budgetavvikelsen 
ökning av antalet medarbetare, vilket nämnden bedömer nödvändigt efter 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

pandemin för att klara övriga mål. Diskussion förs för att på bästa möjliga 
sätt använda medarbetarna i vården framöver, samtidigt som vi långsiktigt 
når en ekonomi i balans.  
  
Regeringen har lämnat statsbidrag till regionen som är riktade och som ska 
användas till Corona pandemi relaterade kostnader. 75 miljoner finns 
sedan tidigare destinerade till nämnden och med anledning av den 
ekonomiska avvikelsen som pandemivården lett till, ser nämnden för 
folkhälsa och sjukvård att en omdisponering av övriga riktade statsbidrag 
ska ske från regionstyrelsen till nämnden. 
 
Thomas Bäuml för Moderaterna yrkar bifall till presidiets förslag och 
koalitionens tillägg, samt framför följande protokollsanteckning: 
 
Vi noterar att prognoserna för 2021 för de tre sjukvårdsområdena 
(kirurgisk, medicinsk respektive psykiatri, rehab och diagnos) visar på stora 
underskott men att pandemieffekterna inte utgör hela underskotten, dvs. det 
är andra delar av verksamheterna som bedöms överskrida budgeterad ram. 
Uppskjuten vård pga. pandemin är en utmaning för våra verksamheter. 
Volymen har dock kunnat hållas nere genom att använda sig av 
krislägesavtalet (KLA). Det sistnämnda är givetvis inte hållbart över tid. Vi 
vill därför se en plan för hur man avser möta dels behovet för de patienter 
som nu står i kö och dels det sannolikt uppdämda behovet som visar sig när 
pandemin avtagit och restriktionerna lättat. 
 
Håkan Karlsson Nyborg för Sverigedemokraterna yrkar bifall till presidiets 
förslag och koalitionens tillägg, samt framför följande protokollsanteckning: 
 
Enligt delårsrapporten för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik finner vi 
att arbetet mot psykisk ohälsa fortsatt inte är till belåtenhet. Vi noterar 
vidare att det i årsrapporten lyfts olika skäl till resultaten, bl.a. att vårdplan 
inte dokumenteras på rätt sätt, högt inflöde av nya utredningar och 
mörkertal avseende patienter som väntar på uppföljning och behandling. 
Detta är inte hållbart vare sig för region eller patient varför vi också ser det 
som en nödvändighet att påkalla uppmärksamheten kring dessa områden, 
och att de också ges utrymme, om- eller när, prioriteringsbehov kan komma 
att uppstå. 
 
Elisabeth Töre för Vänsterpartiet yrkar bifall till delårsrapporten och ställer 
sig bakom protokollsanteckningarna från Moderaterna. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden bifaller presidiets förslag till beslut 
tillsammans med koalitionens tillägg. Ordföranden bifaller 
protokollsanteckningarna från Moderaterna och Sverigedemokraterna. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 

Beslutets antal sidor 
3
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-05-24 RJL 2021/136 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Delårsrapport per april 2021 Region 
Jönköpings län 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 godkänna delårsrapport per april 2021 
 
Nämnden för folkhälsa sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
 godkänner delårsrapport per april 2021 för de delar som avser nämndens 

ansvarsområde 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport 
efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, 
bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. 
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl 
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.  
 
Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt 
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur 
som beslutad budget bygger på.  
 
Av de 28 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 13 mål (46 procent) helt 
eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 5 procent jämfört med 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/136 

 

motsvarande period föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på 
måluppfyllelsen i delår 1 2021.  
 
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 91 miljoner kronor, vilket är 
324 miljoner kronor sämre än periodbudget. Här ingår engångsökning av 
pensionsskulderna till följd av höjda livslängdsantaganden på 477 miljoner 
kronor. I resultatet bedöms att engångskostnader för covid-19 är 150 miljoner 
kronor. 
 
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars 
marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet. Finansnettot för tillgångar 
visar för första tertialet ett överskott med 337 miljoner kronor vilket är 199 
miljoner kronor bättre än budget.  
 
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 500 miljoner kronor vilket 
är 210 miljoner kronor lägre än budgeten på 710 miljoner kronor 
Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas 
främst avseende effekter av coronapandemin. Prognosen är osäker, men den 
baseras på att en återhämtning påbörjas det tredje kvartalet.  
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive 
avskrivningar, beräknas kunna nås. Totalt för åren 2015-2021 beräknas 
investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Egenfinansieringsgraden 
är 114 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 744 miljoner kronors 
marginal. 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
2021 års första fyra månader, som denna delårsrapport behandlar, har liksom 2020 till stor del präglats 
av coronapandemin. Det syns i denna rapport i form av lägre måluppfyllelse för många av 
systemmätetalen och i beskrivningar av uppdrag och aktiviteter där mycket fortfarande har fått skjutas 
framåt i tiden.  

Även om coronapandemin är i hela samhällets fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag 
gentemot länets invånare varit viktigt att upprätthålla i så stor utsträckning som det varit möjligt. I 
vissa fall har det krävts stora anpassningar och insatser av våra medarbetare och chefer för att 
möjliggöra detta. Med ett så brett och omfattande uppdrag som vi som region har, ser vi flera av 
konsekvenserna för samhället hos våra medarbetare och i vår verksamhet. Från de som sett det mesta 
av sin verksamhet ställas in, de som fått ställa om sitt arbete i mindre eller större utsträckning, till 
medarbetare och verksamheter som haft en extrem belastning och arbetat många timmar under 
Krislägesavtal. Samtidigt innebär de omställningar och förändringar som gjorts ett stort lärande som vi 
ska dra nytta av och det är viktigt att vi efter pandemin bevarar och vidareutvecklar de förändrade 
arbetssätt som är värdefulla framöver.  

Vi har fortsatt att till stora delar arbeta i befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har enstaka extra 
sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. I tjänstemanna-
organisationen har hälso- och sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt genom regional särskild 
sjukvårdsledning. Den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i en händelse som 
coronapandemin, har fortsatt vara mycket betydelsefull. Nationell samverkan, inom såväl nätverk 
inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som med myndigheter har fungerat bra och varit till 
stort stöd. Liksom den viktiga samverkan som sker i länet med andra aktörer inom ramen för F-
samverkan.  

Intresset från media med frågor, önskemål om kommentarer, uppgifter, medverkan i olika 
sammanhang från företrädare inom hälso- och sjukvården har fortsatt varit mycket stort och sedan 
början av 2021 hålls varje vecka en presskonferens måndagar klockan 14.30. Ett bra sätt att samlat nå 
ut med de viktigaste budskapen och saklig information om läget och olika insatser, inte minst sedan 
vaccinationen mot covid-19 påbörjades vid årsskiftet. Processerna kring vaccination och provtagning 
fungerar väldigt väl i vår region och mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl hälso- 
och sjukvården som i stödverksamheterna. Hälso- och sjukvårdsbarometern som är en årlig 
undersökning visar glädjande på ett fortsatt högt förtroende för länets hälso- och sjukvård. Med 
anledning av pandemin har Kantar/Sifo gjort undersökningar som mäter förtroendet för olika 
myndigheter och offentlig verksamhet. Även den visar på ett högt förtroende för hälso- och sjukvården 
och regionerna. 

I de verksamheter som finns inom Regional utveckling har även här ordinarie ledningsstrukturer 
fortsatt gälla. Förändringar och anpassningar har skett inom både utbildningsverksamheten och 
kulturverksamheten. Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av pandemin genom att resandet minskat, 
helt i enlighet med gällande restriktioner men med stora konsekvenser ekonomiskt. Många goda 
insatser har gjorts även i dessa verksamheter. Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har 
arbetet, förutom fokus på att agera utifrån effekterna på näringsliv och andra samhällsaktörer, varit en 
omstart av arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin.  

För att följa pandemins effekter ur ett bredare perspektiv har vi upprättat en Pandemibarometer. Här 
följer vi löpande data om bland annat hur belastningen på slutenvården avseende Covid-19 ser ut, antal 
som väntar på besök eller annan åtgärd till sjukvården (det som ofta benämns som vårdskuld), data 
som kan ge indikationer på hur den psykiska hälsan påverkas, arbetslöshet och varsel, konkurser, data 
kring ekonomiskt bistånd samt data som visar påverkan på våra medarbetare som till exempel 
sjukfrånvaro och övertidsarbete. En samlad bild av effekterna är viktig för att kunna balansera 
kommande insatser som behövs för att hantera efterverkningarna av pandemin.  

Digitalisering, och framför allt att ta tillvara på möjligheterna av digitaliseringen, är ett övergripande 
mål och uppdrag i budget 2021. Arbetet med detta har fått extra fart i och med pandemin med 
införanden av digitala lösningar och stöd. Hållningen är att göra så mycket som möjligt tillsammans 
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nationellt eller i andra konstellationer som är naturliga för vår samverkan samtidigt som arbetet med 
att ta tillvara möjligheterna och effekterna är områden som vi behöver arbeta vidare med både på egen 
hand och tillsammans med andra.  

Arbetet med den övergripande målsättningen att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare har 
påbörjats och nu pågår arbetet med att ta fram ett medarbetarlöfte genom bland annat undersökningar 
och kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats. 

Det ekonomiska resultatet per april är ett underskott på 91 miljoner kronor, vilket är 324 miljoner 
kronor sämre än periodbudget. Att perioden visar underskott beror framför allt på en engångsökning 
av pensionsskulderna till följd av höjda livslängdsantaganden men även verksamheten har påverkats 
av pandemieffekter i form av personalkostnader för bland annat krisavtal, ökad övertid-komp-jour 
samt minskade biljettintäkter inom trafiken. Totalt har första tertialet påverkats av ökade 
pensionskostnader på 477 miljoner till följd av antagande av höjd livslängd, vilka inte är budgeterade.  

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 500 miljoner kronor vilket är 210 miljoner 
kronor lägre än budgeten på 710 miljoner kronor. Prognosen är osäker, men den baseras på att en 
återhämtning påbörjas det tredje kvartalet och att vi får statliga stöd för merkostnader inom sjukvården 
till följd av coronapandemin och beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. Målet att 
investeringar ska egenfinansieras beräknas kunna nås även 2021 vilket även beror på att 
investeringarna beräknas bli lägre än budgeterat under året.  
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Måluppfyllelse och god hushållning 
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2021-04-30 Andel 2020-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

5 18% 2 7% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

8 25% 12 41% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

15 54% 15 52% 

Totalt antal mätetal 28  29  

 

Coronapandemin påverkar måluppfyllelsen  

Av de 28 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som 
mäts för första tertialet 2021 har 13 mål (46 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring 
med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan 
på måluppfyllelsen under perioden januari till april 2021. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folkhälsa och sjukvård samt Utbildning och kultur som 
inte måluppfyllelse nås. Främst är det tillgänglighetsmått inom Folkhälsa sjukvård och inom 
utbildning och kultur är det Smålands musik och teaters mätetal avseende betalande publik och publik 
vid förställningar för barn och ungdomar. 

Mätetal som helt eller delvis har uppnått måluppfyllelse är kundnöjdhet inom Länstrafikens olika 
kundnöjdhets mätetal. Även för mätetal inom Folkhälsa Sjukvårds har måluppfyllelse helt eller delvis 
uppnåtts, så som för faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar, faktiskt väntetid till operation, 
andel berättigande till nödvändig tandvård som fått den utförd samt andel revisionspatienter till 
undersökning och behandling, allmäntandvård. 

Inom process produktion uppfylls inte måluppfyllelse för mätetalen inom Länstrafiken för antal resor 
och antal påstigande mil. Inom Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade 
vårdförlopp. Mätetalet våldsprevention uppfylls delvis. 

För medarbetar perspektivet uppfylls inte måluppfyllelse för mätetalet kandidatupplevelse, vilket kan 
bero på att cheferna inte haft tid att prioritera dialog med kandidaterna under pandemin. Mätetal som 
helt eller delvis har uppnått måluppfyllelse är mätetalet för sjukfrånvaron samt kostnad för 
bemanningsföretag. Trots hög sjukfrånvaro uppnås målet. Målet är att minska sjukfrånvaron jämfört 
med föregående år och då var sjukfrånvaron var ännu högre. 

Mätetalen inom ekonomi uppfyller inte måluppfyllnad. Ekonomiskt resultat efter april samt helårs-
prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget. Länstrafiken mätetal kostnad per resenär-km 
samt skattesubventionsgrad når inte måluppfyllelse.  
Mätetalen ekonomi i balans, prognos, kandidatupplevels –CNPS, kostnad för bemanningsföretag och 
personalhälsa – sjukfrånvaro summeras vardera bara en gång i ovan tabell. Måluppfyllelsen speglar 
Region Jönköpings län totalt. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Budgeten är, 
tillsammans med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, 
det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. Region 
Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och 
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Under inledningen av året så har ett 
omtag av arbetet med regionala utvecklingsstrategin gjorts för att säkerställa och förankra samverkan. 
I nära samverkan med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen 
skapar Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som 
är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, 
utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt län. 

Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional 
utveckling och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar 
utveckling, stimulerande upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete. 

Arbetet med den regionala utvecklingen under årets inledning har präglats av pandemin. Mycket av 
tänkta aktiviteter i projekt har ställts om utifrån de rådande förutsättningarna och det mesta har kunnat 
genomföras som planerat. 

Mycket av de negativa konsekvenser med till exempel hög arbetslöshet och andel konkurser har 
uteblivit genom att de stödåtgärder som satts in har fungerat väl för länets näringsliv. Det finns goda 
förutsättningar för att regional utveckling aktivt ska kunna bidra till en hållbar återstart av samhället 
när pandemin avklingar. 

Under årets inledning har förutsättningarna för en återstart förbättrats genom den ökade volym av 
utvecklingskapital som blivit tillgängligt genom de olika EU-program som öppnats upp. 

En hållbar region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap 

Aktiviteter Analys 

Vägar till hållbar utveckling -
 digital inkludering 

Under mars har vi organiserat konferensen digitala samhällstjänster för 
alla i bred samverkan med länets aktörer. 
  

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller 

Aktiviteter Analys 

Vägar till hållbar utveckling -
 hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling/cirkulära 
affärsmodeller 

I samråd med Jönköping University har vi bidragit till framtagandet av en 
masterkurs i hållbar utveckling- Accelerating a Sustainability Transition, 
15 HP, med start augusti 2021. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till 
elförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till 
dricksvatten av hög kvalitet 

Aktiviteter Analys 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser har startat under året. Fokus 
under första delen av året har varit att stärka samverkan med Länsstyrelsen 
i frågan samt undersöka vilka möjligheter det finns med ytterligare 
samarbete med t.ex. JU. 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de 
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att 
skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Analys 

Agenda 2030 Arbetet har fortsatt inom nätverket för Agenda 2030 som finns i länet. 
Fokus under första tertialen har varit på folkhälsa. Vi har även haft interna 
utbildningar med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling och det har 
lett till att medvetenheten och kompetensen på området har ökat bland 
medarbetarna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Under perioden fortsatte arbetet med handlingsplanernas åtgärder. Ett 
webbinarium på temat "utveckla ditt företag inom matupplevelser och 
livsmedel" anordnades 17/3 tillsammans med Science Park och 
Länsstyrelsen och samlade närmare 30 deltagare. 
Arbetet med att utveckla ett ekosystem för ökat företagande, ökad 
inkludering och ökad livsmedelsproduktion fortsatte i samverkan med 
projektet "Vägar till hållbar utveckling". En workshop för intresserade 
parter anordnades 9/3 och en kartläggning av resurser, intressen pågår och 
redovisas https://utveckling.rjl.se/Horisontella-
perspektiv/hallbarhet/hallbarhetsdriven-naringslivsutveckling-och-
cirkular-ekonomi2/ekosystemarbete/ 
Den digitala inspirationsserien kring mathantverk och förädling startade 
30/3 och 31/3 med förädling av mjölk till glass och ostkaka. Bägge 
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Aktiviteter Analys 

tillfällena samlade över 20 deltagare. 
Under perioden var RJL värd för Livsmedelsverkets nationella nätverk för 
bra matvanor 25-26/3. Dagarna anordnades som ett samarbete mellan 
livsmedelsstrategin och folkhälsoplanerarna. 

Etablering av Grön mack i länet En konstruktiv dialog sker löpande mellan ett etablerande företag och en 
av länets kommuner om en etablering på en av länets logistikparker. 
Regionen fortsätter stötta i dialogen. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd 
regional tillväxt. 

Aktiviteter Analys 

JÄJ - Gemensamt genomföra 
aktiviteter i samverkan 

Ett arbete har även påbörjats för att hitta nya former för att arbeta 
tillsamman med civilsamhälle, näringslivsbolag med flera för ett tydligare 
fokus på jämställd regional tillväxt. 

En attraktiv region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa 
upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att 
formalisera samverkan med civilsamhället i länet 

Aktiviteter Analys 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Arbetet har försenast utifrån ursprungsplan . Pandemin och brist på 
personalresurser påverkar arbetet negativt. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av 
regional besöksnäringsstrategi 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektgrupp för 
framtagande av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Arbetet har påbörjats med en ansökan av medel från React, Regional 
utveckling arbetar i nära samarbete med Smålands turism i projektet. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny 
flerårig kulturplan skall antas 2022 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av tidsatt 
projektplan för revidering av 
kulturplan 

Arbetet pågår enligt plan, tidsplan presenteras under tertial 2. 

Prioriterade uppdrag: Landsbygdsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Arbetet pågår enligt plan, beslut om förlängning av regionalt 
serviceprogram togs av ANA nämnden i januari. 

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service 

Aktiviteter Analys 

Digitaliseringsrådet Arbetet pågår enligt plan, ett nytt stort projekt kring Internet of Things 
(IOT) har påbörjats under första tertialet. 

Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets kommuner 

Arbetet något försenat på grund av pandemin. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Pågår löpande enligt plan i nära samverkan med forsknings intuitioner via 
digitaliseringsrådet. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Arbetet pågår enligt plan. 

En tillgänglig region 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på 
nya stambanor. Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med 
andra län längs den planerade sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner 
till Trafikverket. 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor Det övergripande målet är att få till stånd nya stambanor för 
höghastighetståg med Jönköping som knutpunkt och de stationer som 
Sverigeförhandlingen pekat ut. Projektets huvudsyfte är att samordna 
regionens och berörda kommuners insatser för att i enlighet med avtal 
skrivna med Sverigeförhandlingen föra våra intressen vidare in i reella 
planeringsprocesser. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande 
länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas 
fram, exempelvis om godsflöden i länet. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Den regionala planen beskriver vilka objekt eller åtgärder som Region 
Jönköpings län planerar att investera i. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs 
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med 
hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. De åtgärder 
som prioriteras ska, utifrån största möjliga samhällsekonomiska nytta, 
bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för 
tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och 
nationella målen inom transportpolitiken. 

Regional cykelstrategi Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt och cykel är ett 
yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär förbättrad 
tillgänglighet till samhällets funktioner och service för stora delar av 
befolkningen, framförallt för dem som inte har tillgång till bil eller 
kollektivtrafik. 
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler att 
välja cykeln istället för bilen för vardagsresor som ex. arbets- och 
skolpendling. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och 
samverkansformer för att implementera den nya statliga stödformen för 
bredbandsutbyggnad. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Arbetet försenat p.g.a pandemin och personalförändringar inom 
verksamheten. 

Regional bredbandskoordinator Arbetet fortlöper enligt plan. 
Medel för statliga medel för funktionen är beslutade och intensiva 5 år 
återstår för att uppnå de nationella målen. Utmaningarna ligger i att 
återstående områden är de som är mest komplicerade att ansluta. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och 
samverkansformer för framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske 
parallellt med utvecklandet av regional planering. 

Aktiviteter Analys 

Strukturbilder Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande områden som fysisk 
och digital infrastruktur, boende och markanvändning, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och förnyelse. De regionala 
strukturbilderna utgör besluts- och planeringsunderlag som skapar goda 
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i vår region. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden inom och 
mellan regioner. För att lyckas krävs en sektorsövergripande samverkan 
och samplanering mellan Region Jönköpings län och kommunerna. Syftet 
är att stärka näringslivets utveckling och konkurrenskraft samt för att 
stärka utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö 
och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt 
centrum för järnvägsutbildningar. 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och 
påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för 
järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser och projekt för 
att stärka Nässjö som nationellt 
centrum för järnvägsutbildning 

Arbetet är försenat utifrån att pandemin påverkat ordinarie kontaktvägar 
och nätverk. Nässjös möjligheter och har dock lyfts fram i de kontakter 
med nationella myndigheter och regeringskansliet som skett. 

En smart region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna 
innovationssystemet mot faktorer som driver morgondagens innovation. 

Aktiviteter Analys 

E-merge Projektet fortlöper i stort sett planenligt i delmål ett och tre, även om viss 
fördröjning som följd av Corona kunnat konstateras. En ny budget har 
kompilerats och godkänts vilken krymper projektbudgeten med knappt 5 
MSEK. Delmål två som handlar om kommunikation, spridning, och 
community-byggande ligger väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis 
Corona och det stopp för företagsbesök och fysiska seminarier som det 
inneburit, men också att Jönköpings kommun som enligt projektbeslutet 
bär särskilt ansvar för delmål 2 inte har förmåtts kliva på projektet förrän 
vid årsskiftet 2020/2021. Projektledningen begärde förlängd projekttid 
med anledning av Corona, vilken dock avslogs av Tillväxtverket varför 
projektet går i mål som planerat 31/12 2021. 

Region Jönköpings län ska 
initiera processer och utifrån 
länets särskilda utmaningar till 
omställningsfokus och digital 
transformation. 

Under 2021 har det startats projekt men även projektansökningar som 
ligger för beslut som vi räknar med kommer att få grönt ljus för start. 
Nämnas kan Almis projekt Inkomst digitalisering. Science Park projekt AI 
Readiness samt Framtidsinnovation. 
  

Projekt Vart i hela världen är 
världen på väg? 

Vart i hela världen-projektet beviljar kontinuerligt stöd till konsultinsatser 
för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och förmåga till 
omställning. Hitintills har intresseanmälningar från 43 företag inkommit. 
26 har beviljats stöd (maxbeloppet är ett värde av 50 000 kronor) och ett 
antal är under beredning. Målet är att 40 företag ska ha fått sådant stöd vid 
projektslut men kostnadseffektiv hantering av projektet gör att det finns 
medel som möjliggör att komma över detta målvärde om tillräckligt stort 
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Aktiviteter Analys 

intresse finns bland länets företag. Projektet fortsätter därför att på olika 
sätt kommunicera ut möjligheten att söka detta stöd. Utöver 
konsultinsatser har projektet genomfört 6 webbinarier och kommer under 
hösten 2021 påbörja samarbete med Science Park kring innovationsrace. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från 
produkt till funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar För 2021 har inga 1:1-medel avsatts för checkar av Region Jönköpings 
Län. Det kommer troligen att från juni via EU:s React-utlysning finnas 
möjlighet att söka medel för checkar. Dessa kommer att erbjudas inom 
områdena: Digitalisering, Internationalisering samt Grön Omställning, som 
är ett nytt område. Total budget förväntas att vara 9 mnkr som kan beslutas 
fram till 2022-12-15, därefter kan utbetalning ske till genomförda projekt 
fram till 2023-05-31. 
Under våren 2021 har som tidigare år Almi haft egna medel till checkar på 
2 mnkr. Dessa kommer att ta slut under våren. 

Projekt Kvalitetsledning 2.0 Projektstarten försenades på grund Corona-pandemin och 
rekryteringsprocessen av projektledare fördröjdes. I praktiken har detta 
förskjutit hela projektet men sedan 1 oktober, med projektledare på plats, 
genomförs nu det helt i enlighet med ansökans tid- och aktivitetsplan men 
förskjuts 9 månader framåt i tiden. 
Under projektets första kvartalsperiod (kv 4 2020), har fokus legat på 
projektstrukturering och initierande styrgruppsarbete. Under första 
kvartalet 2021 har fortsatt omfattande research gjorts samt upphandling av 
en omfattande nuläges- omvärlds- och framtidsspanande analys för att 
komplettera inledande förstudiearbete. 
Projektet följer därmed  aktivitetsplan men med hänsyn tagen till 
förskjutning av tidplan och kostnadsslag. Projektet har lämnat in en 
ansökan om förlängning av sluttidpunkt. Projekttiden blir därmed istället 
2020-10-01 – 2023-09-30  

Projekt Proaktiv 
omställningshandledning 

Projektet som beslutats i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet innebär att den Regionala Företagsakuten bemannas och 
erbjuder stöd till små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt 
när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Det kan vara att 
företag drabbats ekonomiskt av covid-19 och en akut situation som 
uppstått i företaget eller om det är mer långsiktiga omställningsåtgärder 
som behövs. 
Regionala Företagsakuten fungerar som bollplank i brådskande 
frågeställningar och all hjälp till länets företag är kostnadsfri. 
Ett antal företag har begärt hjälp men glädjande nog har inte behovet varit 
så stort. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och 
nyföretagande bland nya grupper. 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerligt genomföra 
analyser av näringslivet 

Två mätningar gjorda och trendkurva konstaterad. Mätningarna indikerar 
en mycket positiv bild av näringslivet men ytterligare mätningar krävs för 
en säkrare jämförelse. Nästa rapport att kommuniceras under maj månad.  
Mätningar/rapporter kommer att göras 5 ggr per år. 
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Aktiviteter Analys 

Jämställd regional tillväxt Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en 
hållbar region. Arbetet med att sprida information om jämställdhet i länet 
på webbplattsformen Jäj har fortsatt. Ett arbete har även påbörjats för att 
hitta nya former för att arbeta tillsamman med civilsamhälle, 
näringslivsbolag med flera för ett tydligare fokus på jämställd regional 
tillväxt. Några åtgärder har fått ställas om till digitala åtgärder. Vissa 
planerade insatser har inte kunnat genomföras under början av 2021 på 
grund av Coronapandemin. 

En översyn av 
verksamhetsbidragen ska ske 
med syftet att koppla dessa till 
genomförandet av 
handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin 

Arbetet fortgår och börjar närma sig ett färdigt material för att söka 
verksamhetsbidrag men även redovisa befintliga verksamhetsbidrag. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och 
andra demografiska utmaningar 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Under perioden har förberedelsearbete inför nästa EU-programperiod 
pågått. Samtidigt finns medel kvar. Extra tilldelning pga Corona har gjort 
att perioden präglats av samordning av hur dessa medel på bästa sätt ska 
kunna samordna insatserna för att gynna framtidssäkrad utveckling. 
I samverkan med omkringliggande län och i konkret delaktighet i 
workshop för Smart specialisering har frågan om EU finansiering som stöd 
för näringslivet lyfts på strategiskt plan. 
Under perioden har även kontakter tagits med flera av aktörerna i det 
företagsfrämjande systemet för att skapa synergier och samordna insatser. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden 
för att attrahera kapital och etableringar 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Region Jönköpings län har i samarbete med Business Sweden arbetat 
aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till länet. Business 
Sweden har genomgått en omorganisation där man knutit export och 
investeringsfrämjandet närmare varandra genom att organisera arbetet 
inom sju sk. business ecosystems. RJL tillsammans med länets kommuner 
arbetar systematiskt med att synliggöra länet inom ramen för dessa 
ecosystems kopplade till vår egen S3 Smart Specialisering. 

Handlingsplaner som stärker 
företagens långsiktiga 
konkurrenskraft 

Den regionala utvecklingsstrategin formulerar många goda målbilder som 
ska bli handlingsplaner och aktiviteter. För att veta var man ska gå måste 
man veta hur nuläge och omvärld ser ut samt vad som både hägrar och 
hotar i horisonten. 
Under perioden har en omfattande analys upphandlats med externa aktörer. 
Kravställan har gjorts i samverkan mellan tre sektioner: Innovation och 
Företagande, Kompetens och arbetsmarknad och Digitaliseringsstrategen 
som tillhör Attraktivitet. 
Analysen gjordes som en innovationsupphandling och utvärderas enligt en 
särskild kvalitetsspecifikation. Betoningen ligger på de utmaningar och 
snabba förändringar som sker och hur vi som Region Jönköpings län kan 
få kunskap om hur vi på bästa sätt kan stödja de branscher som är i 
farozonen till att möta de omständigheter av både hot och möjligheter som 
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Aktiviteter Analys 

krympande branschstrukturer eller tillväxtbranscher kan ge. Analysen ska 
redovisas i juni. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings 
strategi 

Aktiviteter Analys 

Utarbeta och förankra en smart 
specialiseringsstrategi med 
följdfokus att attrahera kapital 
och etableringar. 

Arbetet med att utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi är 
påbörjat. Arbetsmaterial är skapat och förankrat med det 
företagsfrämjande systemet i länet, länets kommuner mfl. Materialet 
kommer att skickas ut för remissrunda till kringliggande regioner under 
maj 2021. Målet är att Smart specialiseringsstrategi ska gå till politiskt 
beslut under oktober 2021 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande 
resurscenter för innovation och kompetens 

Aktiviteter Analys 

Utreda och utveckla formerna 
för samverkan mellan olika 
aktörer i ett länsövergripande 
resurscenter för innovation och 
kompetens. 

En projektansökan om förstudie åtföljd av en tjänsteskrivelse är inlämnad 
för nämndbeslut. Planerad start förstudie 9/8 2021 med projekttid 8 
månader. 

En kompetent region 

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i 
Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer 
ta fram fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter 
arbetsmarknadens kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för en ny nationell 
tandläkarutbildning till 
regionen. 

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att stärka akademin och 
landets tandvård. 

Etablera ett funktionellt 
ledningssystem som fokuserar 
på kompetensförsörjning 
och  kompetensutveckling av 
yrkesverksamma. 

Arbete med att etablera ett funktionellt ledningssystem pågår, i samverkan 
med sektionen Innovation och företagande. 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet 

Arbeta med att implementera rekommenderade åtgärder utifrån den 
kartläggning som genomfördes under 2020. 

Samla aktörerna och ta fram en 
gemensam plattform för arbetet 
med kompetensförsörjningen 
för näringslivets och offentlig 
sektors behov 

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och 
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner i syfte att stärka 
matchningen och möta arbetsmarknadens kompetensbehov. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och 
yrkeshögskoleutbildningar. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka antalet 
utbildningsplatser vid JU och 
YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens budget för 2020. Fler 
platser har tillkommit under året. Även i regeringens budget för 2021 får 
Jönköpings University fler högskoleplatser. Regional utveckling har en 
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan långsiktigt 
tilldelas fler utbildningsplatser. 
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya 
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola 
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 
invånare, vilket är mest i hela Sverige. Analys av kompetensbehov har 
inlämnats till Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera 
effektiva strukturer för validering. 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja, genom 
finansiering och 
påverkansarbete, arbetet med att 
etablera effektiva strukturer för 
validering utveckling inom länet 
för att uppdraget skall uppnås. 

Region Jönköpings län deltar i ett Nationellt ESF-projekt ”Valideringslyft” 
som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan, där vi aktivt kommer 
utveckla en regional struktur för validering tillsammans med länets 
aktörer. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av 
kommunala lärcentra som möjliggörare av det livslånga lärandet 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och 
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för Lärcentra. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud 
och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling deltar 
aktivt i planering och 
dimensionering av regionalt 
yrkesvuxutbildningar i länets 
kommuner. 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och 
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för yrkesvux. 
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En global Region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt 
län 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt 
perspektiv inom samtliga områden i den regionala utvecklingsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Säkerställa att det 
internationella perspektivet 
beaktas i samtliga 
strategiområden vid uppstarten 
av ledningssystemet för den 
regionala utvecklingsstrategin. 

Delstrategierna Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer 
hållbar riktning samt Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som 
EU erbjuder är relevanta för alla strategiområden inom regionala 
utvecklingsstrategin. I nuvarande förslag på organisering av 
strategiområden ingår det internationella arbetet i samtliga 
processområden. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför 
nästa programperiod för EU:s  sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet 
som verkar i länet. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisera av interna och 
externa resurser genom 
samordning och 
påverkansarbetet inför EU:s nya 
programperiod. 

Programmet för ERUF är inlämnat till näringsdepartementet. 
Kompletteringsarbete pågår och därefter förhandling. Mobiliseringen är 
påbörjad under programmeringsarbetet men kommer att intensifieras under 
hösten 2021. För ESF sker mobilisering delvis genom förstudie. 

Arbeta för ökad tilldelning av 
1:1 medel och andra nationella 
utvecklingsmedel till länet 

Tilldelningen av 1:1-medel har ökat stegvis de senaste åren. För 2021 har 
vi ett bemyndigande på 70 miljoner och ett anslag på 26 miljoner. Inför 
kommande år har vi i prognoser till Tillväxtverket signalerat behov av 
höjning framförallt med anledning av att stärka upp inför den kommande 
programperioden inom EU. 

Förbereda nästa programperiod 
för EU:s samhållningspolitik 

Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. Arbetet 
har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området. 
Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har 
haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet den 30 
december. Under 2021 väntar budgetfördelning, kompletteringar, 
förändringar och förhandlingar. Uppdraget att ta fram regional 
handlingsplan för ESF förväntas komma under 2021. 
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UTBILDNING OCH KULTUR 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning 

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och kompetenscenter för den 
gröna sektorn i länet. 

Aktiviteter Analys 

Vuxenutbildning inom den 
gröna sektorn. 

Nya och befintliga vuxenutbildningar utvärderas och utvecklas ständigt. 

Utveckla djurhållningen. Skolorna utvecklar ständigt sin utbildning. Den nyligen framtagna 
branschanalysen samt den som görs under våren och de 
naturbruksutredningar som görs inför skrivande av nytt samverkansavtal 
och långsiktig överenskommelse med länts kommuner är ett viktigt steg i 
att utveckla skolorna. Både som mötesplats, rätt utbildningar, satsningar på 
djurhållning (nybyggnation av lokaler för djurvård och djursjukvård) och 
kommande skolplan. 

Skolplan för 
Naturbruksskolorna. 

Skolplanen tas fram när utkast till avtal med kommunerna finns framtaget 
till hösten 2021. 

Uppdrag/mål: Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet ska tillvaratas. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla samarbetet kring 
fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsuppdraget 

Regional utveckling har bjudit in folkbildningens organisationer i länet till 
en diskussion om hur folkhögskolor och studieförbund kan bli än mer 
delaktig i det regionala kompetensförsörjningsuppdraget. Denna 
samverkan med folkbildningens organisationer har förstärkts genom att 
sektionen Utbildning och kompetensförsörjning är adjungerade i 
länsbildningsförbundets styrelse. Folkbildningen är också representerad i 
Regional utvecklings projekt ”Ett hållbart arbetsliv”. 

Uppdrag/mål: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdrags-
utbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas 

Aktiviteter Analys 

Identifiera folkhögskolorna roll. Regionens folkhögskolor har sedan början av 2021 varit en del av 
sektionen Utbildning och kompetensförsörjning,. Omorganisationen är ett 
led i att förtydliga folkhögskolornas roll att vara viktiga aktörer i arbetet 
med utbildning och kompetensförsörjning. Folkhögskolorna är samtidigt 
en del av folkbildningsfamiljen och arbetar i enlighet med detta för att 
bedriva en folkbildningsverksamhet som syftar till stärka och utveckla 
demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, 
samt skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. De bidrar till att 
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Aktiviteter Analys 

utjämna utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i 
samhället. Folkhögskolorna arbetar också för att bredda intresset för, och 
öka delaktigheten, i kulturlivet. 

Bildningsplan för 
Folkhögskolorna. 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet antog 
bildningsplan för folkhögskolorna i december 2020. 

Strategiska mål: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i 
kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria 
kulturlivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler 
mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Betalande publik 
Smålands Musik 
och Teater 

31 500 0 
 

Betalande publik uteblev under första tertialet på 
kulturhuset Spira med anledning av den rådande Corona-
pandemin. Under våren kommer inga föreställningar för 
fysisk publik genomföras. 

Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

11 250 0 
 

Publik vid föreställningar för barn och ungdom uteblev 
under första tertialet på kulturhuset Spira med anledning av 
den rådande Corona-pandemin. Inga föreställningar för 
fysisk publik kommer att genomföras under våren. 

 

Aktiviteter Analys 

Främja och delta i kulturellt 
samarbetet. 

Svårigheter med fysiskt deltagande, omställning till digitala upplägg. 

Yttrandefrihet, mångfald, 
demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

Kultur och utveckling har sedan föregående år en fristadskonstnär placerad 
i verksamheten. 
  

Digitaliseringens möjligheter. SMOT har producerat två produktioner som distribuerats digitalt fram till 
april. Samarbetar sker även med P4 Jönköping med Karaktändramatik 
som en del av vårt digitala innehåll. Under våren planeras även också 
digitala produktioner. 

Kunskapsutvecklingen. Möte med nätverket Kultur för hälsa har genomförts och handlingsplan 
med prioriterade aktiviteter för året har beslutats. 

Strukturer för samråd. Arbetet pågår och leds av våra  utvecklare inom kulturutveckling. Samtliga 
utvecklare inom respektive konstområde har arbetat upp strukturer för 
dialoger med sina intressenter. Kartläggning och kommunikation samt 
mötesstruktur har varit i fokus under tertial 1. 

Främja interkulturella möten. Arbetet påverkas av pandemin, pågår via digitala strukturer. 
Dialog mellan civilsamhället 
och konstnärliga utövare. 

Pågår med problem pga. pandemin, svårt att få till dialoger/samtal under 
rådande omständigheter. 

Biblioteksverksamheter. Regionbibliotekets verksamhet pågår enligt plan, tf. chef för verksamheten 
är på plats. 

Professionell 
scenkonstinstitution. 

Coronapandemin har gjort att SMOTs verksamhet har varit pausad under 
våren och arbetet för att vara en professionell scenkonstinstitution och 
bidra till scenkonstens spridning fysiskt kommer därför att fokuseras till 
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Aktiviteter Analys 

hösten. Tills dess genomförs digitala produktioner för att bidra till det nav 
som organisationen är för scenkonst i Jönköpings län. 

Bedriva turnéverksamhet. Med anledning av den rådande Coronapandemin kan inte Smålands musik 
och teater bedriva turnéverksamhet under våren 2021. Förhoppningen är 
att återuppta turnéverksamheten under hösten om detta är möjligt inom 
rådande restriktioner. 

Uppdrag/mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 
Aktiviteter Analys 

Inkluderande arbetssätt. Ej påbörjat. 
Samverkan med det fria 
kulturlivet och amatörgrupper. 

SMOT:s aktiviteter som presenterades för utskottet under dialog 2021: 
•Samarbetsprojekt 
•Föreningar och grupper som medverkar i Spiras produktioner 
•Spira som arbetsgivare för frilansande musiker, artister, tekniker mm 
•Justerade hyresnivåer för fria aktörer inom kulturområdet i Spiras lokaler 
•Utvecklingsprojekt, dialog, mentorskap 
•Residens och Artists in Residence - Konstnärlig utveckling i samarbete 
med externa artister 

Gästspel och samarbete med 
externa arrangörer. 

Vårens gästspel har ställts in med anledning av pandemin. 

Konferensverksamhet med 
kulturinslag. 

Med anledning av pandemin har konferensverksamheten minskat kraftigt 
men vissa digitala konferenser har erbjudits. De digitala konferenser vi 
producerat har innehållit kultur i form av tex pop-up-teater, lyrikläsning i 
samarbete med delar av Jönköpings Sinfonietta, musikunderhållning av 
bland andra Kerstin Jansson och Natalia Goldman samt digitala 
rundvisningar i huset med Mia Isaksson som guide. Vidare har garderoben 
på nedre plan abonnerats av sjukvården för vaccinering där SMOT har 
erbjudit live-musik av symfoniettans musiker och husets andra anställda. 
Detta har uppskattats mycket av de som kommit som deras första 
kulturupplevelse sedan pandemins start. 

Samtidskonsten i länet. Arbetet har intensifieras genom konstutvecklarens strategiska arbete, bl.a. 
genom projektet Portfoliovisning. Projektet skapar möjligheter för länets 
konstnärer att etablera sig utanför vår region, ett samarbete med statens 
konstråd. Även en struktur för samtal mellan länsats aktörer inom bild och 
form området har skapats. 

Uppdrag/mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 
bredd och spets 

Aktiviteter Analys 

Kulturell verksamhet av god 
kvalitet. 

Kulturlivet utmanas hår i pandemins tidevarv. Begreppet god kvalité har 
fått synas utifrån nya försvårande omständigheter med att nå ut med 
kulturellt utbud. Utvecklarna inom kulturutveckling har stöttat och varit 
behjälpliga mot det fria kulturlivet i omställning till digitala plattformar 
möjlighet att söka krismedel samt bidragit till tvärkonstnärliga samtal 
mellan konstområden och intuitioner. 

God konstnärlig kvalitet. Kulturlivet utmanas hårt i pandemins tidevarv. Publika evenemang har fått 
synas utifrån nya försvårande omständigheter med att nå ut med kulturellt 
utbud. Utvecklarna inom kulturutveckling har stöttat och varit behjälpliga 
mot det fria kulturlivet i omställning till digitala plattformar möjlighet att 
söka krismedel samt bidragit till tvärkonstnärliga samtal mellan 
konstområden och intuitioner. Utvecklarna har nära dialog med 
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Aktiviteter Analys 

konstutövarna i länet gällande nuvarande och framtida behov för att 
bibehålla god konstnärlig kvalité. 

Varierat utbud av musik, teater 
och dans. 

Vårens repertoar ställdes in med anledning av coronapandemin. Till hösten 
2021 planeras ett brett utbud med bland annat musikalen She loves me, 
barnproduktionen Närheten, dansproduktionen Djurens karneval (riktas 
mot barn) och den klassiska öppningskonserten för att nämna några. 
Utöver det erbjuder vi till hösten våra återkommande produktioner av 
klassisk musik, afterwork och gästspel. 

Uppdrag/mål: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 
Aktiviteter Analys 

Förutsättningar för 
professionella författare. 

Vår utvecklare inom litteratur har bidragit med att stärka arbetet runt 
litteraturhusen i länet. En viktig infrastruktur satsning för professionella 
författare i vår region. Ett interregionalt projekt inom RSS har startat, 
Skrivyta syd, med ansats att ge 6 stycken författare i Sydsverige en 
kunskapsplattform att utgå ifrån och att i samverkan lyfta sitt egna 
författarskap. 

Konstnärliga residensprogram. Påverkas av pandemin, svårt att arrangera residensprogram under 
pandemin. 

Ökad kunskap om 
fristadsprogrammet. 

Fristadsförfattaren i Jönköpings län har sedan 2020 varit aktiv i länets 
kulturliv med bl.a. diktläsning i rutan i Värnamo. Våren 2021 ger han ut 
diktsamlingen Ömsint man från knivarnas rike och planerar att delta i 
demokratisamtal i samverkan med länets bibliotek under 2021. 

Uppdrag/mål: Fokus på barn och ungas kultur 
Aktiviteter Analys 

Möjlighet att ta del av och skapa 
kultur. 

På grund av coronapandemin har arbetet pausats för att återupptas till 
hösten. Dock erbjuds under sommaren 2021 en sommarskola med Freja 
musikteater där personer med diagnos inom autismspektrat/NPF mellan 
15-25 år erbjuds en tvåveckors kostnadsfri teaterkurs. Tillsammans får de 
uppleva och skapa scenkonst under ledning av våra pedagoger på deras 
egna villkor. 

Verksamheter för barn och 
unga. 

Pågår enligt plan via vår utvecklare för barn och unga. 

Museernas pedagogiska 
verksamhet. 

Ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 
Aktiviteter Analys 

Utveckla tvärkonstnärlig 
samverkan. 

Ett arbete som pågår ständigt inom kulturutveckling, under våren så har 
dans och film utvecklat sin samverkan inom projektet Dansbänkar. Även 
arbetet mellan gestaltning och regionbiblioteket har bidragit till 
tvärkonstnärlig utveckling inom projekten Gläntan och sagoslingan. 

Förutsättningar för de ideella 
kulturaktörerna. 

Extra krisinsatser via anpassade stöd utifrån negativa effekter av pandemin 
för ideella aktörer har genomförts. 
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Process och produktion 

Smålands musik och teater 
Utfall  

2021-04 
Utfall  

2020-04 
Förändring 

antal 
Förändring

 % 

Betalande publik Smålands Musik och 
Teater 

0 7 544 -7 544 -100 % 

varav Kulturhuset Spira 0 7 544 -7 544 -100 % 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

0 0 0 0 % 

varav Övriga kommuner i länet 0 0 0 0 % 

Publik Smålands Musik och Teater 0 16 243 -16 243 -100 % 

varav Kulturhuset Spira 0 12 106 -12 106 -100 % 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

0 2 046 -2 046 -100 % 

varav Övriga kommuner i länet 0 2 091 -2 091 -100 % 

Publik vid föreställningar för barn och 
ungdom Smålands Musik och Teater 

0 5 947 -5 947 -100 % 

varav Kulturhuset Spira 0 3 964 -3 964 -100 % 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

0 1 125 -1 125 -100 % 

varav Övriga kommuner i länet 0 858 -858 -100 % 

All publik verksamhet inställd på grund av pandemin 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 
Aktiviteter Analys 

Verka för att personal och 
invånare ska vara väl förtrogna 
med digitala hjälpmedel 

Arbetet påbörjat via projekt hållbar digital utveckling. Under sommaren 
2021 kommer återigen ”Koppla upp-dagarna” att genomföras i länet och 
planering har skett under första halvåret. Under hela sommaren kommer 
sommarjobbande studenter att besöka olika orter i länets kommuner med 
en ”Koppla-upp”-husvagn för att guida olika målgrupper som behöver stöd 
att komma in i det ”digitala samhället”. Det kan handla om hjälp att skaffa 
e-legitimation till hjälp att boka vaccinationstider. Arbetet sker 
tillsammans med flera organisationer i civilsamhället och i samverkan med 
kommunerna. Informationsmaterial och annat stöd kommer samlas på en 
webbplats. 

40



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 23(88) 
 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och 
det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna 
näringarnas utveckling. 

Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar 
behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och 
näringsliv 

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad 
forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla miljöer och sprida 
kunskap för att miljömålen. 

Pågår enligt plan bland annat genom samarbete med JU och skolans 
hållbarhetsarbete. 

Sprida kunskap om de gröna 
näringarnas potential. 

I diskussionen om hur vi  ska arbeta vidare med återtag, produktion och 
leverans av livsmedel vilket också är ett led i ökad självförsörjningsgrad så 
blir detta också en naturlig aktivitet för att utveckla skolorna som 
kompetenscentra. Tillämpad forskning med stöd av JU som deltar i 
samarbetet blir det ett arbete som andra kan lära sig av. 

Uppdrag/mål: Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads 
naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna 
eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region 
Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Förutsättningar för mat till kök 
och restauranger. 

I samarbete mellan Jönköping University, Regionens naturbruksskolor och 
Regional utveckling, pågår ett arbete med att utreda förutsättningarna för 
återtag, produktion, förädling och leverans av livsmedel till regionens 
matsalar. En förstudie planeras genomföras med start hösten 2021. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 
Aktiviteter Analys 

Utvärdering av karriärtjänster 
för yrkesskickliga lärare 

Utvärdering görs efter avslutat läsår och resultat redovisas under andra 
tertialet. 
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Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 
Aktiviteter Analys 

Kända och 
verksamhetsanpassade 
lönekriterier 

Lönekriterierna gås igenom vid APT/personalgruppsmöte inför 
lönerevisionen. Diskussion kring behov av egna kriterier för RU har 
påbörjats. 

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Introduktionssamtal skall föras 
med alla nya medarbetare 

Samtal genomförs av ansvarig chef vid anställningens början enligt 
fastställt schema. 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

3,7 % 3,8 % 
 

Sjukfrånvaron har ökat marginellt på ett år. Nivån på 
sjukfrånvaron är fortfarande relativt låg i förhållande till 
övriga verksamheter inom Region Jönköpings län. 

 

 

 

Aktiviteter Analys 

Alla nyanställningar ska utgå 
från heltid 

Regional utveckling anställer enbart heltidstjänster vid 
tillsvidareanställningar. Timanställningar förekommer vid feriearbete eller 
som extraarbete för studenter. Deltidstjänster förekommer inte. 

Utveckla naturunderstödd 
rehabilitering. 

NUR och dess verksamhet har en pågående dialog med Folkhälsa sjukvård 
om hur deras kompetens på bästa sätt kan komma fler till del. 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
– ANA nämnd 

0 tkr 8 434 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+ 5,8 
mnkr) 
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 5,8 
mnkr efter april. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 
0,9 mnkr. 
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är positiv 
och uppgår för perioden till 2,4 mnkr. 
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 
1,4 mnkr. Rekrytering av vakanta tjänster pågår men utfallet 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

kommer att vara fortsatt positivt. 
Kostnader för bidragsgivning ligger i nivå med beslutad 
budget. De administrativa kostnaderna har just nu en positiv 
budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Avvikelsen beräknas sjunka 
under året då vakanta tjänster är tillsatta. Även kostnader för 
nytt bidragssystem och konstregister kommer att göra att 
avvikelsen beräknas minska framöver. 
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans. 
B. Centrala anslag (+2,6 mnkr) 
Budgetavvikelsen +2,6 mnkr till och med april förklaras av 
främst av  projektstöd i form av regionala utvecklingsmedel 
med ett överskott  på +2,3 mnkr efter april månad, vilket 
förklaras av att medel för projektstöd inte är nyttjade i nivå 
med budget. 
Nämndens egna kostnader +90 tkr, vilket  främst förklaras 
av lägre kostnader för kurser /konferenser jämfört med 
budget. 

Prognos  
– ANA nämnd 

0 tkr 5 650 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+3,6 
mnkr) 
Prognosen 2021 för verksamhetsområdet visar ett 
sammantaget överskott på 3,6 mnkr.  Helårsprognosen för 
år 2021 utgår från att såväl skolorna som 
kulturverksamheterna har full verksamhet efter sommaren. 
Coronapandemin har helt stängt ner verksamheten vid 
Smålands musik och teater. Bidraget från Jönköpings 
kommun beräknas minska med 1,0 mnkr. Med uteblivna 
publik och konferensintäkter beräknas budgetavvikelsen bli 
negativ och uppgå till -0,7 mnkr.  Coronapandemin har bara 
påverkat folkhögskolorna marginellt och prognosen visar på 
en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Budgetavvikelsen 
för övrig kulturverksamhet uppgår till 3,5 mnkr. Anledning 
är främst fortsatta vakanser men även att övriga kostnader 
för t ex resor, boenden och konferenser ligger på en mycket 
låg nivå. Naturbruksskolorna ekonomi är totalt i balans. 
Osäkerhet råder om elevantal till höstens antagning. 
Osäkerheten berör främst Stora Segerstad 
naturbrukscentrum där elevantalet just nu är sex elever färre 
än beräknat. I övrigt är det intäkter, framförallt 
för uppdragsverksamhet inom skog samt kostintäkter som 
påverkas.  
B. Centrala anslag (+2 mnkr) 
Utfallet för projektmedel för helåret 2021 beror till stor del 
på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas 
under resterande del av året. Ett budgetutrymme på 2 mnkr 
finns kvar i den årsprognos som gjorts, men bedömningen 
av vilka projekt som kommer att beslutas under resterande 
del av året är svår att göra. Nämndens egna kostnader 
förväntas vara i budgetbalans för helåret. 
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LÄNSTRAFIKEN 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 
serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Uppdrag/mål: Utredning av bussförbindelse Eksjö - Sävsjö - Värnamo 
Aktiviteter Analys 

Utredning bussförbindelse 
Eksjö-Sävsjö-Värnamo. 

Påbörjas enligt plan i september. 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 50 % 43 % 
 

Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och tre 
procentenheter högre än landet i övrigt. 

Uppdrag/mål: Utveckla egna priszoner 
Aktiviteter Analys 

Utveckling av modell med 
personliga zoner. 

Påbörjas enligt plan i september. 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - alla länsbor 

55 % 48 % 
 

Resultatet över nöjdhet bland allmänhet har sjunkit en 
procentenhet sedan årsskiftet, vilket är en trend i hela 
landet. Vi hamnar dock lägre än genomsnittet i landet som 
är 53%. 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - resenärer 

65 % 58 % 
 

Även nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet 
och är nu två procentenheter lägre. Det är även två 
procentenheter lägre än för landet i genomsnitt. Det skiljer 
tio procentenheter mellan kvinnor och män (54 respektive 
64%). 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI -
 serviceresor 

85 % 86 % 
 

Nöjdheten har ökat med tre procentenheter sedan årsskiftet, 
vilket bl.a. beror på högre grad av ensamåkning. 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 96 % 
 

Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår 
till 96%. Målet nås och är på samma nivå som efter 
årsskiftet. 
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Uppdrag/mål: Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg 
Aktiviteter Analys 

Fortsätta med projektet 
införande av digitala tillstånd. 

Projekt digitala tillstånd för sjukresa pågår och går sakta men säkert 
framåt. Tester kommer att påbörjas i mitten av maj. Faller testerna väl ut 
kan ev. någon avdelning/klinik börja använda funktionen innan sommaren. 
Vården har dock signalerat om arbetsro pga. covid-19 och semesterperiod 
så ev. blir detta flyttat till efter sommaren. 

Uppdrag/mål: Revidera regelverket för serviceresor 
Aktiviteter Analys 

Revidera regelverket för 
serviceresor. 

Direktiv saknas angående vad som ska revideras och vi har fått till uppgift 
att avvakta tills Covid-19 avtagit och verksamheten återgått till mer 
normala förhållanden angående resor inom Serviceresor. 

Uppdrag/mål: En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor 
med funktionsvariationer ska kunna använda ett motsvarande kort som seniorkortet. 

Aktiviteter Analys 

Resekort för personer med 
funktionsvariationer. 

Förtydligande från politiken har inkommit. Utredningsarbete planeras 
påbörjas efter sommaren. 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) 
Utfall  

2021-04 
Utfall  

2020-04 
Förändring 

antal 
Förändring

 % 

Antal resor- buss och tågtrafik 3 077 6 221- -3 144 -50% 

Andel regelbundna resenärer (% av länets 
invånare) 

15 % 22 % -7 -32% 

Antal serviceresor 178 199 -21 -11% 

- Varav färdtjänstresor 137 163 -26 -16% 

- Varav sjukresor 41 36 5 14% 

Antalet resor i buss- och tågtrafik har minskat kraftigt pga coronapandemin, vilket påverkar andelen 
regelbundna resenärer. Antalet Serviceresor har också minskat även om det är en viss uppgång de 
senaste månaderna. 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 
Aktiviteter Analys 

Slutföra projekt och driftsätta 
nytt biljettsystem. 

Det nya biljettsystemet lanserades 26/4. 
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Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping 
Aktiviteter Analys 

Medverka i arbetet med 
slutförandet av ny bussdepå i 
Jönköping. 

Bussdepån är nu överlämnad till förvaltning till trafikföretaget Vy Buss 
och därmed klar utifrån verksamhetens perspektiv. 

Uppdrag/mål: Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet 
Aktiviteter Analys 

Slutföra Transitios projekt för 
spårfordonsupphandling. 

Avtal tecknat, projektet igång. 

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö 
Aktiviteter Analys 

Ny tågdepå i Nässjö. Spadtag genomförd, bygget igång. 

Stödja utvecklingsarbetet till att 
göra Nässjö till ett nationellt 
centrum för 
järnvägsutbildningar 

Påbörjas enligt plan i september. 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal 
påstigande/mil 

9,2 4 
 

Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet påstigande 
bygger på validerade resor ombord. Valideringar saknas 
pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte görs i 
framdörr samt att den gamla appen inte valideras i läsare. 

Antal resor 2021 
ska öka jfm 2020 

Öka jfm 
2020    

-48 % 
 

Resandet exklusive skolkort fortsätter vara på en låg nivå 
som den varit sedan pandemin bröt ut förra året. 
Ackumulerat är minskningen 48 procent och jämförs enbart 
april månad med föregående år så är minskningen ca 13 
procent. Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet 
resor bygger på validerade resor ombord. Valideringar 
saknas pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte 
görs i framdörr samt att den gamla appen inte valideras i 
läsare. 

 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en avsiktsförklaring med Tranås 
kommun inför en utveckling av Tranås 
stadstrafik. 

Planeras att påbörjas efter sommaren. 
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Uppdrag/mål: Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar 
tiden fram till 2035. 

Aktiviteter Analys 

Nytt trafikförsörjningsprogram 
2035. 

Beslut är taget i TIM och kommer planenligt att gå vidare till politisk 
behandling i RS/RF. 

Delta i arbetet med nya 
stambanor. 

Projektet följs i den dagliga verksamheten och behoven bevakas i 
diskussioner med kommunerna och andra intressenter. 

Påbörja arbetet med en regional 
tågstrategi för Jönköpings län. 

Påbörjas enligt plan i september. 

Ta fram handlingsplaner 
kopplade till 
Trafikförsörjningsprogrammet. 

Påbörjas enligt plan i september. 

Uppdrag/mål: För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län 
utreda förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. 

Aktiviteter Analys 

En förstudie ska göras för att 
vidareutveckla konceptet med 
anropsstyrd trafik. 

En presentation av tidigare gjord utredning ska göras för nämnden före 
sommaren för att sedan eventuellt arbeta vidare med några av de 
föreslagna alternativen. 

Uppdrag/mål: Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping. 
Aktiviteter Analys 

Slutföra etableringen av 
stadstrafiken i Jönköping. 

Pågår i stort sett enligt plan. Utmaningar med installationer av 
verksamhetsnära IT-utrustning i fordonen och överklagad upphandling av 
informationsskyltar. Pantograf på Hallmansvägen har blivit överprövad. 
Trafikföretaget levererar enligt milstolpeplan för etableringen. Depån är 
levererad och Jönköpings kommun har i stort sett med några få förseningar 
genomfört övriga infrastrukturåtgärder planenligt inför trafikstarten i 
samband med tidtabellsskiftet i mitten av juni. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med framtagen 
Kompetensförsörjningsplan. 

En översyn av kompetensutvecklingsplanen har gjorts och några delar 
kommer behöva uppdateras när teknikprojekten slutförs och går in i 
förvaltning.  

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med lönebildning. Har det arbetats med i samband med lönerevision 2021. Bland annat har 
riktlinjerna för lönebildning inom regionen använts. 
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Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med chefskapet. Frågan om chefers förutsättningar att kunna leda verksamheten på ett bra 
sätt är uppe på agendan och i medarbetarsamtal m.m. 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4,8 % 2,7 % 
 

Det är en låg sjukfrånvaro totalt sett även om det skiljer sig 
något åt mellan enheter och mellan kön.  

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med hälsa och 
likabehandling. 

Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och med rehabiliterande insatser 
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Alla nyanställningar ska utgå 
från heltid 

Nyanställningar har heltid som norm. 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 
Mätetal Målvärde Resultat Analys  

Ekonomi i balans 
– TIM nämnd 

0 tkr -64 512 tkr 
 

A. Länstrafiken (-65,5 mnkr ) 
Statistiken visar att resandet i den allmänna trafiken 
fortsätter vara på en låg nivå vilket får stor påverkan på 
biljettförsäljningen. Det är fortsatt biljettintäkter som står för 
huvuddelen av avvikelsen mot budget. 
På kostnadssidan har det utgått retroaktiva ersättningar inom 
Regionbuss för kvalitetsincitament och det har varit höga 
kostnader för förstärkningstrafik då det satts in i vissa 
tidslägen för att undvika trängsel under pandemin. Inom 
Krösatågen återfinns kostnader för 
fordonsanskaffningsprojekt som blivit högre pga förseningar 
till följd av överprövning av upphandling. Vidare är det 
högre avgifter för drivmotorström än budgeterat och det har 
också tillkommit reglering av kostnader för tågunderhåll 
som avsett tidigare år. 
Även efter tillskottet av budgetmedel till sjukresor för 
särskilda covid-transporter är det ett visst underskott inom 
Serviceresor. Resandet inom Serviceresor är lägre än för 
samma period förra året, men kostnaderna är högre per resa 
pga lägre grad av samåkning. Resenärer över 70 år åker 
fortfarande ensamma enligt tidigare beslut. 
Fördelat på Resultatenheter: 
Stab, ek, marknad   + 0,8 mnkr 
Allmän trafik            -  63 mnkr 
Serviceresor              - 3  mnkr 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys  

B. Centrala ansvar (+ 0,9 mnkr) 
Ett överskott på 0,8 mnkr finns för anslaget för projektmedel 
samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott 
på 165 tkr till och med april 2021. Överskottet för nämnden 
egna kostnader förklaras främst av att inga kostnader för  
resor och konferenser har belastat budgeten pga. lägre grad 
av samåkning. Resenärer över 70 år åker fortfarande 
ensamma enligt tidigare beslut. 

Prognos 
– TIM nämnd 

0 tkr -124 400 tkr 

 
A. Länstrafiken (-126,4  mnkr) 
Det prognostiseras med ett underskott mot budget på 126,4 
mnkr. I huvudsak består underskottet av lägre biljettintäkter 
än budgeterat (-151 mnkr exklusive statsbidrag). Intäkterna 
prognostiseras fortsätta på nuvarande nivå tom kvartal 
3 (underskott ca 55% per månad) och from kvartal 4 räknas 
med en resande- och intäktsökning så att underskottet sista 
kvartalet är ca 35% per månad. Det räknas i prognosen med 
ett statsbidrag på samma nivå som det som utbetalades förra 
året - 42,1 mnkr. Kostnaderna inom Regionbusstrafiken 
kommer överskrida budget pga förstärkningstrafik och en 
del retroaktiva ersättningar. Inom Krösatågen räknas med ett 
underskott pga projektkostnader för 
fordonsanskaffningsprojekt och för Serviceresor ser det ut 
som det blir ett underskott på ca 9 mnkr. 
B. Centrala anslag (+2 mnkr) 
I helårsprognosen ingår ett kvarvarande budgetutrymme för 
projektmedel. Om det skulle bli så att detta utrymme 
kommer att utnyttjas uppstår ingen budgetavvikelse. 
För nämndens egna kostnader förväntas budgetbalans för 
helåret. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

Det prognostiseras ett större underskott som kan härledas till minskade 
biljettintäkter pga pandemin. Kostnadssidan inom allmänna trafiken är i 
princip i balans och därför föreslås i nuläget inga nerdragningar i trafiken 
för att minska kostnaderna utan att vi istället förbereder oss inför hösten 
för att då öka resandet genom marknadsföring och kampanjer av den nya 
trafiken. 
Trafikuppläggen är nyligen genomgångna och analyserade och lösningar 
har gjorts för att skapa effektiva trafiksystem. Upphandlingar har gjorts 
och nya trafikavtal är i gång på regionbussidan och startar i sommar i 
stadstrafiken i Jönköping. Det bör vara en stor potential för en 
resandeökning i och med de nya uppläggen. Därför tror vi att det bästa i 
nuläget är att satsa på att återfå resenärer och intäkter istället för att 
genomföra besparingar. Verksamheten behöver återgå till ett normalt läge 
efter pandemin innan det dras slutsatser om vilka effekter pandemin har 
haft och vilket det nya normalläget är och får då hanteras i kommande 
budgetprocesser. 

Analysera och säkra 
effekthemtagning av teknik/IT-
projekt. 

Påbörjas enligt plan i september. 

Påstigning i framdörrarna på 
bussarna. 

Flera avtalsområden i regionbusstrafiken är öppnade. Arbete pågår med 
resterande områden i regionbusstrafiken samt inför lanseringen av det nya 
trafikavtalet för stadstrafiken i Jönköping. 
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Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per resenär 
- km (serviceresor) 

Inte öka 
mer än 

index 22,4 
kr/km 

27,66 
kr/km 

 

Kostnaden per resenärkm fortsätter att öka vilket beror på 
att det är en större andel som reser ensamma och 
samkörningen har därför minskat. Dessutom finns särskilda 
fordon för transport av smittade som driver upp 
kostnad/km. 

Skattesubventionsgr
ad - allmän trafik 

60 % 78 % 
 

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom 
biljettintäkterna är lägre medan kostnaderna är högre än 
tidigare. Efter första tertialet 2020 var 
skattesubventionsgraden ca 68 procent. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Hälso- och sjukvården har under första tertialen 2021 till allra största delen handlat om 
coronapandemin. Den andra vågen av pandemin eskalerade under jul och nyårshelgen. En tredje våg 
sågs under mitten av mars till mitten av april. Jönköpings län har under våren legat på en stabil, hög 
våg. Framförallt har IVA haft en hög belastning hela våren och ett trettiotal patienter har behövt vårdas 
i andra regioner i landet.   

Den särskilda regionala sjukvårdsledningen har fortsatt sitt arbete under våren och varit i 
förstärkningsläge under hela tertial 1. För att kommunicera kring pandemiläget har speciella 
Pandemimöten med alla verksamhetschefer och enhetschefer hållits digitalt varje vecka. 

Under perioden januari till april 2021 sjukhusvårdades 1 136 unika patienter för covid-19. Cirka 110 
patienter av dessa vårdades på intensivvårdsavdelning under sitt vårdtillfälle. Antalet som avled på 
sjukhus under perioden med huvuddiagnos covid-19 var 75 patienter. 

Laboratorieverksamheten har tagit ett stort ansvar för att säkerställa provtagningen för covid-19. Tack 
vare externa leverantörer har tillgängligheten till provtagning varit god under våren. Från 1 januari till 
sista april togs 151 542 covid-19 prover på 110 154 unika individer. Sedan inledningen av pandemin 
har 39 233 unika länsbor konstaterats smittade av covid-19. Flest antal smittade per 1 000 invånare har 
funnits i Gnosjö (151 per 1 000) och Gislaved (139 per 1 000), lägst antal i Mullsjö (73 per 1 000) och 
Tranås (78 per 1 000).  

Primärvården har varit starkt engagerad i provtagning, smittspårning och sedan januari i vaccinationen 
mot covid-19. Ett stort arbete med att planera och genomföra vaccinationer mot covid-19 har gjorts 
under våren. Vaccinationen går framåt i hög takt. Totalt har 140 000 doser vaccin getts till och med 
vecka 17. 108 000 personer har fått minst en dos, viket motsvarar 38 procent av alla i länet som är 
över 18 år. 

 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den 
personcentrerade vård och 
inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den 
personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och 
närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom. 

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för 
medarbetare i vården. 

På grund av pandemin har det inte erbjudits några grupper under perioden. 
Första gruppen för året startade upp i slutet av maj. 
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Uppdrag/mål: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete kring livsfrågor i 
patientens vårdplan samt via 
självhjälpsgrupper och lärcaféer. 

Arbete pågår, men formerna för att beskriva vilka åtgärder som görs, samt 
effekterna av desamma behöver utvecklas ytterligare. 
Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens arbete handlar om att möta 
patient och vårdnadshavare i att hantera livsfrågor, och att ge verktyg till 
att leva optimalt utifrån barnets förutsättningar och rättigheter. I 
vårdplanen beskrivs strategier att nå dem, och utvärdering där behandling 
och givna insatser följs upp. Barnkonventionen är en utgångspunkt i 
dialogen om barnets liv. 
Vårdcentralerna erbjuder hjälp till att förändra levnadsvanor avseende 
tobak, alkohol, kost och motion. Kontakterna kan vara både fysiska och 
digitala. Vid vårdmöten uppmärksammas, förutom fysiska besvär, 
psykiska, sociala och existentiella behov. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 

90 % 81 % 
 

Fortsatt ett försämrat resultat under april. Är för andra 
månaden i rad under 80% som får en medicinsk bedömning 
inom 3 dagar. Vårdcentralernas belastning till följd av 
provtagning, smittspårning och vaccinationsarbete är hög 
och ordinarie verksamhet ställs om. Samtliga vårdcentraler 
erbjuder provtagningstid samma dag och smittspårning 
direkt efter positivt provsvar, men detta arbete ligger utanför 
tillgänglighetsmätningarna. I ljuset av pandemin och den 
stora belastningen på primärvården bör resultatet ändå 
bedömas som bra. 

Tid till ambulans -
 andel prio 1 larm 
inom 20 minuter 

80 % 67 % 
 

Årets första tertial börjar med låg tillgänglighet jämfört med 
samma period 2020. I genomsnitt 5 procentenheter lägre 
tillgänglighet på akuta uppdrag prioritet 1-larm. Analys 
pågår, men klart är att uppdragstiden per patient har blivit 
längre på grund av riktlinjerna avseende skyddsutrustning på 
grund av coronapandemin. SOS Alarm har också längre 
handläggningstider än tidigare för bedömning och 
prioritering av vårdärenden. Verksamheten har på grund av 
coronapandemin haft ambulanser ur tjänst. Detta har också 
påverkat tillgängligheten negativt. 
Tillgängligheten under perioden januari till och med april 
uppgick till 67 procent. Föregående år samma period 72 
procent. Tillgängligheten under april uppgick till 69 procent. 
Under perioden januari till och med april utfördes 602 
stycken (9 procent) fler prioritet 1-larm jämfört med 
föregående år. Prioritet 2-larm har minskat med 7 procent. 
Totalt är antalet transporter (prioritet 1-larm samt övriga 
transporter) oförändrat jämfört med samma period 
föregående år. Under april har antal transporter minskat 
jämfört med övriga månader under 2021. 

Faktisk väntetid 
till första besök 
inom 60 dagar i 
specialiserad vård 

80 % 81 % 
 

Under första tertialet god måluppfyllelse. Är betydligt färre 
som står uppsatta som väntande till ett första besök när man 
jämför med tidigare år. Eftersom belastningen av den 
pågående pandemin är fortsatt hög finns en viss risk att 
invånarna avstår från att söka vård, men det som går att se i 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

nationell 
rapportering. 

nuläget indikerar inte någon egentlig vårdskuld inom 
området första besök. 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 79 % 
 

Långsamt försämrad andel inom målvärdet under årets första 
fyra månader. Är sannolikt till stor del påverkan av 
pandemin. 

Faktisk väntetid 
till 
operation/åtgärd 
inom 
specialiserad vård 

80 % 82 % 
 

Trots en stor belastning av sjukvården med anledning av 
covid -19 är antalet som väntar på en operation under första 
tertialet bara 150 fler än samma månad 2020 och cirka 500 
fler än april 2019. Antalet genomförda operationer i april var 
färre än i mars. Andelen genomförda operationer inom 60 
dagar tyder på att det är en stor andel prioriterade 
operationer som genomförs och att de som väntar på en 
operation med lägre prioritering kan vänta väldigt länge. 

 

Aktiviteter Analys 

Utökning av 
rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården har skett 
kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med direkttriagering till 
rehabiliteringspersonalen för flera olika besvär. 

Förstärkning av psykosociala 
team. 

I regelbok för 2021 har en förstärkning av vårdpengen riktat till de 
psykosociala teamen skett. 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Aktiviteter Analys 

Se över var 1177 är bäst 
organiserad. 

Diskussion pågår hur 1177 vårdguiden på telefon kan effektiviseras utifrån 
arbetssätt och organisering. Bland annat planeras det att 1177 ska ingå i 
projektet Första linjens digitala vård, vilket kommer påverka arbetssätten. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

Aktiviteter Analys 

Planering och uppföljning av 
den uppskjutna vården. 

Det är fortsatt en hög belastning av covid-19 patienter och därför inte 
möjligt att genomföra utökad produktion. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i 
hbtq-frågor 

Coronapandemi har medfört att de fysiska utbildningarna med hbtqi-
diplomering som var inplanerade fått ställas in.  Diplomeringarna av AT-
läkarna har genomförts digitalt. Även catch-up utbildning för personal på 
diplomerade verksamheter har kunnat genomföras digitalt. 

Uppdrag/mål: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

Upplys om hälso- och 
sjukvården på olika språk. 

Hälsokommunikatörerna fortsätter att undervisa på olika arenor i länet som 
Svenska för invandrare, arbetsmarknadsavdelningar, sociala företag och 
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Aktiviteter Analys 

civilsamhället. Digital undervisning har gjort att fler har kunnat delta 
under våren 2021. 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner. 

Samverka med olika kommuner i hela länet fortsätter och undervisning om 
föräldraskapsstöd. Både digitala föreläsningar och föreläsningar i små 
grupper har genomförts. 

Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med länets 
kommuner och föreningsliv 
inom funktionshinderområdet. 

Samverkan sker på flera olika sätt och nivåer. Länsrådet för 
funktionsnedsättningar sammanträder fyra gånger per år. Dialogmöten 
mellan politiker och funktionshinderrörelsen genomförs två gånger per år. 
Temat för 2021 års dialogmöten är rehabilitering. Under våren 2021 har ett 
lärandenätverk inför omställningen till nära vård påbörjats. Under våren 
planeras 5 träffar med olika teman som berör nära vård. 

Arbeta med att förbättra 
tillgängligheten 

Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs 
kontinuerligt. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är 
viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång 
till information, stöd och miljö. Övriga aspekter är aktuella att fånga 
genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram. 

Skapa jämlika förutsättningar 
för personer med 
funktionshinder. 

Vid förändringar av verksamheten ska tillgängligheten beaktas och 
säkerställas för att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika 
villkor som andra till den fysiska miljön, transporter, information och 
kommunikation, samt IT- system. Även service och utbud av tjänster som 
erbjuds allmänhet ska vara tillgängligt. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och 
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och 
barn- och ungdomshälsan 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 
hälsa. 

Ett flertal aktiviteter och riktade insatser har genomförts för barn och unga. 
Exempelvis Dansa utan krav, Folkhälsoenkät Ung. Det ser lite olika ut i 
olika kommuner hur man har satsat på olika aktiviteter. Med hjälp och 
inspiration av metodstöden från pilotprojekten är förhoppningar att skolor 
och klasser kommer igång. 

Bygga ut utredning och 
behandling för neuropsykiatri. 

Budgetmedel har tillförts verksamheten för att förstärka kapaciteten för 
utredning och behandling. Arbete pågår inom flera områden. Arbete med 
att arbeta bort kön till utredning under våren 2021 pågår med hjälp av både 
egna resurser och köpta utredningar. Utmaningar finns avseende 
rekrytering för att förstärka egen utredningskapacitet, framförallt 
psykologer. Samverkan med kompetensförsörjningsenheten pågår särskilt 
avseende psykologrekrytering, men även rekrytering för att förstärka 
kapacitet för uppföljning och behandling efter utredning. 
Det pågår även ett arbete för att se över lokaler i länet för att göra det 
möjligt för verksamheten att växa i enlighet med uppdraget. 
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Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatrin 

Aktiviteter Analys 

Starta upp ett arbete 
tillsammans med kommunerna 

Arbetet är påbörjat tillsammans med kommunerna utifrån plattformen för 
Bästa plats att växa upp. 

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

Förbättringsarbetet fortsätter 
tillsammans med kommunerna. 

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och bo på fortsätter. Samverkan 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna är påbörjat med 
gemensam workshop. 

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser till familjer 
med behov av extra stöd. 

Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av BHV-
sjuksköterska och kurator. Arbetet med riktade hembesök av enbart 
barnhälsovården samt också gemensamt med familjecentralerna och 
socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av de riktade hembesöken så här 
långt är att de ytterligare stärker möjligheten att identifiera och ge tidigt 
stöd till de familjer som behöver detta. 
Fortsatt arbete med Barnsäkert/SEEK som är en arbetsmetod med syfte att 
identifiera psykosociala riskfaktorer på individnivå. Insatsen utgår från 
barnhälsovårdens grunduppdrag, att genom universella insatser 
uppmärksamma behov och sedan rikta insatser till familjer med behov av 
extra stöd. Elva barnhälsovårdsenheter har varit pilotenheter och prövat 
arbetsmetoden. Beslut om breddinförande från och med första oktober 
2021 och planering för detta pågår. 

Uppdrag/mål: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Nya familjecentraler. Region Jönköpings län är aktiva inom familjecentralsarbetet med målet att 
det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Arbete för att 
etablera familjecentral i Mullsjö pågår i samarbete med Mullsjö kommun. 
Styrgrupp för familjecentral Mullsjö formerades i januari 2021. Gnosjö 
kommun har påbörjat planering för öppen förskola. Fortsatt arbete framåt 
för att på sikt planera en gemensam familjecentral i Gnosjö. 
Arbete pågår med planerad inflyttning i nya lokaler under hösten 2021 i 
Råslätt och Nässjö och i Norrahammar preliminärt under nästkommande 
år. 

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Öka tillgängligheten genom att 
fortsätta att utveckla den 
digitala ungdomsmottagningen. 

Barnmorskor har utbildat sig i OnLine för att öka tillgängligheten till den 
digitala ungdomsmottagningen. 
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med 
att förbättra äldres psykiska 
hälsa 

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter 
i Jönköpings län, samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt 
digital inkludering och insatser för minskad ensamhet. 

Metodstöd för äldres psykiska 
hälsa 

Arbetet med metodstöd är kopplat till den plan som tas fram. 

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Utvärdera den geriatriska 
vården. 

Uppdragsbeskrivning är under framarbetning. 

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utökning av läkarstödet 
i kommunerna. 

Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för läkarmedverkan i 
särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården genomförs under 
hösten 2021 för att samordnads med utvecklingen av nära vård i 
samverkan med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i REKO. 

Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet. 

Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets kommuner om 
gemensamma arbetssätt pågår som en del i Nära vård-arbetet. Detta för att 
underlätta samarbetet i vården runt personer med behov från både Region 
Jönköpings län och kommunerna. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår 
för att stärka samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och 
sjukvård. 

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård tillgodoses. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patientkontrakt. Arbetet med införandet av patientkontrakt fortsätter enligt plan. En 
övergripande projektplan för att stödja arbetet fortgår, integrerad i 
omställningen till god och nära vård, de personcentrerade sammanhållna 
vårdförloppen, samskapande med invånare och patienter, gemensam plan 
för primärvård, dokumentationssystem. Överenskommelse, SIP och fast 
vårdkontakt följs upp i mättavla och genom berättelser. 
Vägledningsmaterial för införandet arbetas fram utifrån behov i nuläget. 

Erbjuda patienter en fast 
vårdkontakt 

Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, 
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där 
personer med behov av samordning får fast vårdkontakt. 
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Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm
ningar) 

35 % 4% 
 

Andelen som fått munhälsobedömning utförd är 4% (137 
munhälsobedömda av 3450 berättigade) 
Pandemin har påverkat att planerad verksamheten inte 
kunnat utföras. 

Andel berättigade 
till nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

32 % 28 % 
 

Under första tertialet har 28% av berättigade patienter fått 
nödvändig tandvård utförd (5 466 berättigade 1 533 
behandlade). Män 29% (2 393 berättigade 698 behandlade). 
Kvinnor 27% (3 073 berättigade 827 behandlade) 

Allmäntandvård: 
Andel 
revisionspatienter 
i tid till 
undersökning och 
behandling, 
Folktandvården 

90 % 87 % 
 

Efter pandemins utbrott finns begränsade möjligheter att 
som ny patient komma till Folktandvården annat än för 
akuta besvär. Personalsituationen på Tranås- och 
Vetlandaklinikerna har sedan hösten 2020 förbättrats och 
båda klinikerna är i princip fullbemannade och kan ta hand 
om egna revisionspatienter och betar ikapp kön. 
17 av 26 kliniker (ca 65%) klarar tillgänglighetsmålet på 
90% för revisionspatienter. 9 kliniker har en tillgänglighet 
mellan 82-52%. 

Tillgänglighet 
specialisttandvård 
inom 60 dagar 
efter remiss 

80 % 33 % 
 

I samband med upprättande av verksamhetsplan för 2021 
har ett nytt mätetal för mätning av tillgänglighet inom 
specialisttandvården tagits fram och jämförelse med tidigare 
perioder är därför inte möjligt att göra. 
I april 2021 var det 1 000 remisspatienter som har väntat 
mindre än 60 dagar av totalt 3 083 remisspatienter. Detta 
motsvarar en tillgänglighet om 33 procent. Tillgängligheten 
har påverkats något negativt av pandemin. Främst har 
patienter i behov av narkosbehandling inte kunnat behandlas 
i önskad utsträckning till följd av minskad tillgång på 
narkospersonal inom sjukvården vilket lett till inställda 
operationstider. 
Efter de första tre uppföljningarna har det framkommit att 
specialistavdelningar/ -kliniker inte registrerar remisser på 
ett fullgott sätt, vilket har lett till att mätetalet ger en 
missvisande bild av tillgängligheten till specialisttandvård. 
Ett arbete har inletts för att korrigera remisshanteringen och 
fånga rätt siffror. Detta har redan lett till en betydlig bättre 
bild över tillgängligheten på vissa avdelningar, exempelvis 
avdelningen för ortodonti i Värnamo och avdelningen för 
odontologisk radiologi, där tillgängligheten är 100 procent. 
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Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik 
hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

Frågan aktualiseras i det nya Hållbarhetsprogrammet. En 
genomförandeplan för jämställdhetsintegrering, handlingsplan för CEMR 
mm uppdateras. 

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan 
jämställdhetsintegrering. 

Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de delmål och 
aktiviteter som finns i dimensionen social hållbarhet i 
Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn vi är till för alla. 

Identifiera och åtgärd av 
omotiverade eller godtyckliga 
skillnader i förhållande till kön. 

Flertalet av mätetal i vården kan visas i förhållande till kön. 
Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade skillnader och ta 
ansvar för att åtgärda vid behov. Även på övergripande region nivå 
värderas eventuella skillnader. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att 
uppnå målet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att uppnå målet att ha 
Sveriges bästa digitala vård och 
stödsystem 

Region Jönköpings län genomför under en treårsperiod en kraftsamling 
kring e-hälsa genom att samla resurser och kompetenser i ett program. 
Enklare vardag för patienter och medarbetare syftar till att bättre 
samordna de initiativ och arbeten som pågår såväl nationellt, 
sjukvårdsregionalt, regionalt som lokalt och öka användningen av 
befintliga e-hälsotjänster. 
Vårdcentralernas uppdrag att erbjuda e-tjänster förtydligas och utökas 
genom exempelvis arbeta med första linjens digitala vård, som är en 
satsning på den nationella plattformen för symtombedömning, hänvisning 
och chatt. Ett annat område är att stärka arbetet med kronikergrupper 
genom en lösning för egenmonitorering. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utökningen och 
tillgängligheten till digitala 
vårdmöten och andra digitala 

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla 
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Arbete kvarstår för att 
bredda användningen till fler medarbetare och säkerställa arbetssätten. 
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Aktiviteter Analys 

tjänster inom sjukhusvården och 
primärvården. 

Mittvaccin är infört på alla vårdcentraler för att hantera bokningar och 
registrering av vaccin mot Covid-19. 

Införa lösningar för 
egenmonitorering. 

Arbetet med upphandling pågår tillsammans med Region Kalmar. 

Införa första linjens digitala 
vård - automatiserad anamnes 
och triagering. 

Arbetet med upphandling av system för första linjens digitala vård pågår 
på Inera. Projektet ska genomföras i samverkan med Östergötland och 
Kalmar i espir. Resurstillsättning pågår med viss svårighet. 

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell 
Intelligens 

Arbetet ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för 
digifysisk vårdcentral 

Arbetet ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Program för Enklare vardag -
 för patienter och medarbetare 

Region Jönköpings län genomför under en treårsperiod en kraftsamling 
kring e-hälsa genom att samla resurser och kompetenser i ett program. 
Enklare vardag för patienter och medarbetare syftar till att bättre 
samordna de initiativ och arbeten som pågår såväl nationellt, 
sjukvårdsregionalt, regionalt som lokalt och öka användningen av 
befintliga e-hälsotjänster. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling och 
förbättring av vårdsystemet 
Cosmic 

Journalsystemet Cosmic har under våren uppgraderats vid ett tillfälle. 
Exempel på utvecklingsarbete som pågår: Beställning och svar etapp 3 
pågår och planerar driftstart av exempelvis klinfys till hösten. Utveckling 
av BOS pågår på Cambio och levereras i olika paket. Hittills har två paket 
med förbättringar levererats. Cosmics mobila lösning (NOVA) har 
påbörjat breddinförende och en liten pilot för taligenkänning har startat. 
Cambio har resursbrist vilket medfört att uppgraderingar förskjutits och 
vissa önskade förbättringar har skjutits fram till 2022 eller 2023. 
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Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet för att förbättra 
arbetssätten och digitaliseringen 
av hälsosamtal. 

Arbetet med delrapport 2 i utvärderingen av hälsosamtalen närmar sig 
slutfasen. Nya frågor, som ligger till grund för hälsokurvan och 
hälsosamtalet, har arbetats fram för riktade hälsosamtal och utvärderas. 
Samverkan med hälsocenter har initierats för uppföljning av utvalda 
patienter och levnadsvanor efter hälsosamtal. 

Revidera handlingsplanen till 
strategin Tillsammans för jämlik 
hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. 

Under våren har flertal workshops och träffar med aktuella parter 
genomförts. Dialoger med samtliga kommuner har hållits. Underlaget från 
dessa tillfällen ska bearbetas och sammanställas och ett utkast på reviderad 
handlingsplan planeras vara klart innan sommaren. 

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för 
utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Arbetet knyts till planen för framtidens hälso- och sjukvård. Ingående 
delar är tilläggsuppdrag via vårdval om förebyggande arbete i samverkan 
med närsamhället, samt etableringen av hälsocenter i Jönköpings län. 

Hälsofrämjande arbete i 
socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Arbete pågår. I nuläget ligger fokus vid att hjälpa vårdcentralerna att hitta 
befolkningsperspektivet och stöd i att hitta samverkansparter i sina lokala 
områden. Samtliga vårdcentraler har skapat planer för sina fokusområden 
och målgrupper men återkopplar att det är svårt att hålla i arbetet, i den 
omfattning de skulle önskat, under rådande pandemi. 

Fortsätta att arbeta målinriktat 
för att förbättra folkhälsan hos 
länets invånare. 

Alla vårdcentralen har inkommit med en projektplan. Uppdraget har varit 
att starta upp sitt projekt, välja område och arbetsgrupp, identifiera 
målgrupp. Därefter anpassa materialet i Livsbalansen för målgruppen. 
Digitalisera mötesformer. Involvera samarbetspartner såsom 
hälsokommunikatörer, kommunens socialtjänst och ekonomiskt bistånd. 
Med anledning av coronapandemin är på flertalet vårdcentraler försenade 
med sitt arbete. 

Etablera hälsocenter i merparten 
av länets kommuner. 

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar 
gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och 
föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, 
vårdcentraler och ideell sektor. 
Nätverk för anställda hälsocoacher är etablerat. Framtagande av 
gemensamma verktyg, uppföljning och arbetssätt pågår. 

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till 
föreningar genomförs 

Digitala uppföljningsmöten med föreningar planeras. 

Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet. 

Föreningar ansöker om bidrag en gång om året, 1 september är sista 
ansökningsdag. Därefter handläggs inkomna ärenden och förslag till 
bidragsgivning sker under hösten för att beslutas i FS nämnd i december. 
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Uppdrag/mål: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare. Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i Hälsa för livet där 
såväl digitala som fysiska stöd för invånarnas hälsa testas och sprids i 
länet. 

Utveckling och spridning av fler 
mötesplatser och hälsocaféer 
likt hjärtats hus i länet. 

Ett antal mötesplatser finns både fysiska och digitala. Exempelvis Hjärtats 
hus, som är ett 3 årigt projekt som nu slutförts. En slutrapport med 
lärdomar kommer skrivas. Nästa fas av Hjärtas hus planeras med att öppna 
upp för fler kroniska diagnoser. 
Första digitala Lärcaféet med tema förmaksflimmer startade i april. Den 
första digitala självhjälpsgruppen startades upp november 2020 och pågår 
med temat utmattning. 
Hälsocenter i Värnamo har under våren kunna genomföra tre omgångar av 
More To Life -samtalscafé och tanken är att kunna sprida detta koncept till 
de nya hälsocenter som är på gång i länet. 

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla 
jämlik rehabilitering utifrån 
patientens behov, tillsammans 
med kommun, primärvård och 
specialistvård. 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, 
kommun och specialiserad vård. Samordningsgrupp rehabilitering är en 
arbetsgrupp under REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med 
patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från 
början dvs hela rehabkedjan. Under coronapandemin har gruppen arbetat 
med att utveckla rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen har även var i 
delaktig i att ta fram en uppföljning för personer som vårdats för covid-19 
inom slutenvården. 

Uppdrag/mål: Rehabilitering  återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna 
inom området psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete 
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och 
optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt 
frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att 
man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna 
kommer att spridas till alla länets vårdcentraler. 

Utveckla arbetssätt inom 
sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

De tre regioner som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen har gemensamt 
arbetat fram ”Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen”. En struktur och ett stöd i det praktiska arbetet 
för samtliga professioner som är involverade i patienters sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocess. Det nya i arbetssättet är strukturen, där en 
tidslinje följs kopplat till sju metodstöd. Arbetssättet prövas sedan 
november 2020 på tre vårdcentraler inom respektive region. I 
förlängningen är målsättningen att arbetssättet implementeras i hela 
sydöstra sjukvårdsregionen. 
En ytterligare målsättning är att arbetssättet integreras i de 
programområden och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
(PSVF) där sjukskrivning är vanligt förekommande. 

Utveckla metodstöd. Alla vårdcentraler i regionen har erbjudits att delta i ett förbättringsarbete 
”Ett helhetsgrepp för sjukskrivningar”. Syftet med förbättringsarbetet är att 
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Aktiviteter Analys 

förenkla och optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som 
vårdcentral, samt att vårdcentralen ska utveckla enhetligt förhållningsätt 
kring sjukskrivningar – attityder, rutiner, arbetssätt. Mer än hälften av 
vårdcentralerna har genomfört förbättringsarbetet och man har kommit 
fram till en rutinbeskrivning och ett mer teambaserat arbetssätt kring 
arbetet med sjukskrivna patienter. Spridning av arbetssättet har fått pausa 
med anledning av coronapandemin. 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Vårdprevention 90 % 88 % 
 

Vårdpreventionsarbetet har varit fortsatt viktigt trots 
pandemin. I granskning av journaler på 
patientsäkerhetsronderna på covid-19-avdelningarna är det 
dokumenterat att vårdprevention utförts. Andel patienter 
som fått åtgärd utförd har ytterligare ökat något under året. 
De systematiska utbildningar som tidigare genomförts till 
alla nyanställda sjuksköterskor samt de återkommande 
utbildningarna för undersköterskor har under 
pandemiperioden pausats. Planering finns för att återuppta 
dessa så fort läget tillåter det. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. Som tidigare har arbetet kunnat pågå på ett rimligt sätt i förhållande till 
pandemins påverkan. Delvis nya arbetssätt har utvecklats med fokus på att 
stödja verksamheternas arbete med patientsäkerhet. 
Ledning och styrning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet har inte 
kunnat upprätthållas fullt ut under pandemin men planeras att återupptas 
under senvåren. 

Genomföra 
patientsäkerhetsberättelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, diarieförd och 
förankrad i organisationen. Arbete med att ta fram en ny nationell mall 
pågår. 

Genomför 
patientsäkerhetsronder 

Ronderna genomförs som planerat och beräknas vara genomförda innan 
sommaren, utvärdering av arbetssätt sker kontinuerligt. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet 
kommer att genomföras till hösten enligt årshjul för patientsäkerhet. 

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och 
uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Ledning och styrning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet har inte 
kunnat upprätthållas fullt ut under pandemin men planeras att återupptas 
under senvåren. Arbetet med nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet och patientsäkerhet i det nationella systemet för 
kunskapsstyrning har pågått men med något reducerad fart. 
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling 
och genomför lokala 
anpassningar vid behov. 

Bevakar nationell pilot för utveckling av kunskapsstöd för en hel 
vårdkedja 2021 och deltar i dialog om utveckling av hur regionerna ska 
kunna hämta kunskapsinnehåll. Faktagrupperna har i uppdrag att revidera 
sina dokument utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd. Arbete påbörjat med prototyper för Fakta och kunskapsstöd 
för cancersjukdomar, psykisk hälsa och kroniska sjukdomar på 
webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med 
personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp. 

Implementering av PSVF stroke/TIA, höftledsartros samt reumatoid artrit 
pågår. Planen var att det nya arbetssättet skulle komma i skarp drift mars 
2021 enligt tidigare beslut, men pga det ansträngda läget avseende 
coronapandemin har datumet flyttats fram till september 2021. 

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Somatisk hälsa vid psykisk 
sjukdom. 

Fortsatt arbete pågår  inom de vuxenpsykiatriska klinikerna i samarbete 
med primärvården och rehabiliteringscentrum. 
På Höglandet pågår en pilotverksamhet, Samarbetsvård - psykisk hälsa, 
mellan Höglandets vårdcentraler och kommuner samt den specialiserade 
psykiatriska vården. Syftet är att förbättra resultaten vid somatisk 
samsjuklighet genom upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, 
samordnade vårdplaneringar och ökad patientnöjdhet. De viktigaste 
delarna är tillgänglighet för patienterna och mötesplatser för samverkan 
mellan vårdgivare. Arbetssättet kommer att spridas till övriga länsdelar. 

Omhändertagande av patienter 
med kronisk sjukdom. 

Arbetet sker inom ramen för tillsammans för bättre hälsa och jämlik vård. 
Flera utvecklingsinitiativ pågår, bland annat inom ramen för 
patientkontrakt och dess målsättningar samt arbete med flera av länets 
kommuner för att identifiera insatser för de mest svårast sjuka och 
mångbesökare. En ny modell för att analysera särskilda riskfall vid 
utskrivning har påbörjats. Syftet är att förstärka överföring till primärvård 
där det är angeläget. 
Inom området hjärtsvikt pågår ett arbete för att förbättra samverkan mellan 
primärvård, slutenvård och kommuner. Ett annat exempel inom Bra Liv 
där arbete pågår med att strukturera och individanpassa vården av kroniskt 
sjuka patienter. Först ut är nya arbetssätt gällande diabetes- och 
Astma/KOL-patienter som är de största kroniska sjukdomsgrupperna. 
Digitala lärcaféer för patienter med hjärtflimmer har anordnats under 
våren. Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin. 

Förbättra konsultstöd från 
specialistvården till 
primärvården. 

Arbetet med att utveckla konsultstöd mellan specialistsjukvård och 
primärvård för personer med kroniska sjukdomar har delvis pausats på 
grund av coronapandemin. Det har dock genomförts ett projekt under 
våren "Säker covid", där ett nära samarbete med infektionsspecialist och 
primärvård har möjliggjort ett bättre proaktivt omhändertagande av 
personer med risk för allvarlig covidsjukdom. Arbetssättet kan bli en 
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Aktiviteter Analys 

modell för hur samarbetet kan utvecklas även för andra diagnosgrupper. 
Inom psykiatrin pågår också flera utvecklingsinitiativ, t ex samarbetsvård 
psykisk hälsa och dialogmöten mellan specialistvården och primärvården 
för att identifiera förbättringsområden som kan underlätta samverkan, 
utveckla och förflytta kompetens. Den gemensamma målsättningen är att 
stärka den nära vården och minska onödiga patientförflyttningar. 

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

En utredning ska göras ihop 
med kommunerna. 

Utredningen är färdig och en workshop har genomförts. Fortsatt arbete i 
samverkan mellan specialistvård, vårdcentrals- och kommunnivå är 
påbörjat. 

Vårdplatser för specialiserad 
palliativ vård. 

Palliativa vårdplatser ska inrättas på respektive sjukhus. 

Specialiserad sjukvård i 
hemmet. 

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) ska ge ett ökat stöd till 
primärvården och kommunerna samt till slutenvårdskliniker på sjukhusen. 

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och 
förankrad i ReKo. En samordningsgrupp håller samman arbetet 
tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget. 
Utvecklingsarbete pågår med fokus på antistigma, psykisk hälsa och 
suicid. Satsningen sker i samverkan med Hälsohögskolan/Center for co-
production och innehåller delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- och 
gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, lokala samordnare 
för suicid i länets kommuner samt hälsoguider i Jönköpings kommun. 

Uppdrag/mål: Våld i nära relationer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 
utvärdering av modellen inom 
hela länet för att erbjuda 
behandling av personer som 
utsätts för våld i nära 
relationer,  utövare av våld samt 
barn i familjer där våld 
förekommer. 

Arbete med utveckling av modell för behandling av personer som utsatts 
för våld i nära relationer har genomförts. Behandling av våldsutsatta vuxna 
pågår. Informationssatsning är genomförd med alla länsdelars kommuner 
och socialtjänst, samt via digitala kanaler och sociala nätverk. Utveckling 
av modellen för att omfatta även våldsutsatta barn i verksamheten har 
påbörjats under våren 2021. 

Uppdrag/mål: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättningar 

Aktiviteter Analys 

Beslut kring habiliteringens 
verksamhet vad gäller lokaler. 

Tillfälliga lokaler på Mossle-området har möjliggjort en förbättrad 
arbetsmiljö för verksamheten. Då verksamhetens lokaler inte behöver vara 
knutna till sjukhuset har regionfastigheter påbörjat ett arbete med att finna 
lämpliga lokaler i Värnamo. 
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Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Lagernivåer av kritiska 
läkemedel. 

Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer höjts för ett 
stort antal läkemedel för att klara en månads förbrukning. Våren 2020 
höjdes lagret av ytterligare läkemedel som var särskilt viktiga för 
behandling av patienter med covid-19. En ytterligare översyn av lager av 
kritiska läkemedel planeras. 

Undvika olämpliga läkemedel 
hos äldre. 

Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika olämpliga 
läkemedel till äldre. Bland annat fokus på olämpliga läkemedel vid 
läkemedelsgenomgångar. Diskussioner förs i länsgrupp Trygg och säker 
vård tillsammans med kommunerna. Finns med i patientkontrakt och 
läkemedelsplan. 

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Storskalig vaccinationskampanj 
mot covid-19. 

Vaccinationen av covid-19 pågår enligt plan. Vårdcentralerna ansvarar för 
vaccineringen. Tillgången till vaccin styr hastigheten i stor utsträckning. 
Fas 3 inleds: riskgrupper 18-64 år. Skärpt definition av vilken 
vårdpersonal som prioriteras. Fas 4 påbörjas i maj. 

Förstärkning av vårdhygiens 
arbete mot primärvården. 

Rekrytering av en ny hygiensjuksköterska med uppgift att arbeta mot 
primärvården är avslutad. Tjänsten tillträds efter sommaren. 

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Planeringen för civilt försvar pågår utifrån överenskommelser med SKR, 
MSB och Socialdepartementet. Prioriterat under perioden är 
säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen är färdigställd, arbete med att 
etablera en process för säkerhetsskydd pågår. En planering och prioritering  
för de utökade uppdragen i överenskommelsen är genomförd. 

Kompetenshöjning gällande 
totalförsvar mm 

På grund av coronapandemin har utbildningar inom totalförsvar inte 
kunnat genomföras enligt plan men det sker en kontinuerlig 
kompetenshöjning t.ex via säkerhetsskyddsarbetet som pågår. 

Översyn av lagerhållning och 
lokaler 

I överenskommelserna ingår området försörjningsberedskap. Planering har 
påbörjats för kartläggning av normal försörjning av läkemedel, 
medicinteknik, blod, och sjukvårdsmateriel och för att möte behoven under 
höjd beredskap och krig. 

Utbildning i kris- och 
katastroflägen. 

Under perioden har en regional grundkurs i katastrofmedicin hållits.  
Utbildning i prehospital sjukvårdsledning för ambulanspersonal har 
genomförts.  Ytterligare utbildningsinsatser i hantering av pågående 
dödligt våld planeras och kommer att genomföras under hösten. 

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet 
med idéburen offentligt 
partnerskap. 

Gemensamma riktlinjer för IOP är på gång att tas fram i samverkan med 
bland annat Regional utveckling, även inköpsavdelningen medverkar. Ett 
utkast till policy är framtaget. 
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Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Arbete pågår i samband med översynen av medicinska programgrupper, 
länsgemensamma grupper och i arbetet med akutsjukhusens uppdrag. 

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens 
uppdrag 

En rapport är framtagen och fortsättningen på arbetet planeras. 

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra 
tjänsten SMS-livräddare 

Projektet är återupptaget efter att ha varit pausat på grund av 
coronapandemin. Löper nu på enligt plan. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan. 

För att utveckla Strategigrupp barn och unga har gruppdiskussioner förts 
utifrån förväntningar på strategigruppens arbete rörande sammanhang, 
innehåll, utrymme för diskussioner, delaktighet och roller men även vikten 
av analys, utvärdering och uppföljning samt nödvändigheten av 
transparens då ledningssystemet växer. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan. 

Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri och missbruk 
drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar.  
Exempelvis har en nationell satsning kring suicidprevention startat med 
lokal samordnare i varje kommun och med mål att skapa 
handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention. Arbetet stöds av 
regional samordnare för suicidprevention. 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Arbete pågår tillsammans med kommunerna. 

Enhet för omhändertagande av 
berusade personer etableras 
(Tillnyktringsenhet TNE) 

Tillnyktringsenheten öppnade i oktober 2020, men tvingades stänga i slutet 
av november på grund av pandemin och behov av att samla 
personalresurser inom covid-vården. Enheten beräknas öppna igen 1 
september. 

Stärka vården för beroende och 
missbruk i samverkan med 
kommunerna. 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kom inte igång som planerat på 
grund av att man avvaktat etablering av tillnyktringsenheten. Fokus i 
beroendevården har under året varit att uppdatera och revidera 
samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det utgör också ett viktigt 
underlag för planering av integrerad mottagning. Socialutskottet har lagt 
förslag om utredning av huvudmannaskapet för vårdansvar för personer 
med psykisk ohälsa och beroendesjukdom. 
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Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan. 

God samverkan med kommunerna i strategigrupp Äldres olika områden 
och processer. Nära vård omställningen prioriteras, samt Trygg och säker 
vård och omsorg, hälsofrämjande insatser och äldres psykiska hälsa. Goda 
erfarenheter i samband med pandemin tas till vara i det fortsatta 
samarbetet. 

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Samverka med kommunerna 
kring ehälsofrågor 

Arbete pågår tillsammans med strategigrupperna Äldre, Barn- och unga 
samt Psykiatri missbruk, för att se över behovet av IT-stöd i processen 
kring patienter. Aktuella frågor handlar om informationsöverföring, Link, 
Mittvaccin med mera. 

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna 
kring rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom 
ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under ReKo. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Standardiserade 
vårdförlopp -
 andel patienter i 
SVF 

70 % 54 % 
 

Antalet nydiagnostiserade minskar något under perioden 
januari - april i jämförelse med samma period föregående år 
(762 i jämförelse med 817). Av dessa har 54 procent 
genomgått ett standardiserat vårdförlopp och 
behandlingsstartats vilket är något färre i jämförelse med 
föregående år (57 procent). Det finns en variation mellan de 
olika förloppen, 15 – 82 procent där SVF äggstockscancer, 
SVF levercancer samt SVF tjock-och ändtarmscancer är 
exempel på förlopp med hög täckningsgrad. 

Standardiserade 
vårdförlopp -
 andel inom max 
ledtid 

80 % 48 % 
 

Under perioden januari-april har det startats totalt 2 347 
standardiserade vårdförlopp vilket är en ökning i jämförelse 
med samma period föregående år (2 086). Dock färre 
behandlingsstarter, 566 mot 664 men måluppfyllelsen 
förbättras även om det återstår en del till uppsatta mål. SVF 
Akut hjärntumör är det förlopp som når uppsatt mål där 87,5 
procent behandlingsstartats i tid. I övrigt stor variation 
mellan de olika förloppen. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 
förvaltning av standardiserade 
vårdförlopp. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. 
Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån 
patienternas väg i vården. 
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Uppdrag/mål: Screening av tjocktarmscancer 

Aktiviteter Analys 

Samordning och planering av 
tarmscreening 

Planen är att införa tarmscreening i Region Jönköpings län från och med 
våren 2022. En arbetsgrupp är bildad för att lösa infrastruktur och 
bemanning för att realisera screeningen. Plan finns för hur lokalutrymmet, 
efter behov, ska kunna expanderas. 

Uppdrag/mål: Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i Sydöstra 
sjukvårdsregionens arbete för 
införande av organiserad 
prostatacancertestning 

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med prostatacancertestning. Det 
finns lösningar för administrativa åtgärder, som urval och utskick. För att 
kunna starta återstår ett antal frågor där beslut behöver tas under 2021. 

Uppdrag/mål: Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete för att utveckla 
en trygg personcentrerad, 
behovsinriktad och 
resurseffektiv rehabilitering av 
hög kvalitet. 

I enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 
pågår olika förbättringsinitiativ inom flera områden, såsom erbjuda 
kontaktsjuksköterska, erbjuda Min vårdplan cancer samt 
behovsbedömning och hälsoskattning för cancerrehabilitering 
implementeras successivt i samband med nationellt införande av digital 
Min vårdplan. En rehabguide för cancersjukdomar utarbetats och en 
rehabiliteringsplan implementeras länsgemensamt. Mätningar för 
uppföljning görs. 

Uppdrag/mål: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för att 
öka deltagandet i screening-
program 

Planering pågår för att på olika sätt öka deltagandet. 
Kommunikationsinsatser, eventuell uppsökande verksamhet med mera 

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter Uppdragsbeskrivning framtagen. Projektledare och projektgrupp tillsatt. 

Framgångsfaktorer: God tandvård 

Uppdrag/mål: Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Revidering av barn- och 
ungdomstandvårdsprogrammet 

Revidering av barn- och ungdomstandvårdsprogrammet pågår enligt plan. 
Förslag om nytt vårdprogram är framtaget och ligger för remiss innan 
beslut tas. 
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Uppdrag/mål: Specialisttandvård 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av mätetal för 
specialisttandvården 

Arbetet har påbörjats under augusti 2020 och kommer att fortsätta under 
hela 2021. 

Verksamhetsstatistik 

Somatisk vård 

Egenproducerad vård (inklusive såld 
vård) 

Utfall  
2021-04 

Utfall  
2020-04 

Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Antal disponibla vårdplatser * 579 609 -30 -5 % 

Vårdtid i dagar 58 659 60 868 -2 209 -4 % 

Antal vårdtillfällen 15 587 16 792 -1 205 -7 % 

Medelvårdtid, dagar 3,8 3,6 0,2 4 % 

Antal läkarbesök 117 375 126 950 -9 575 -8 % 

Antal besök annan personalkategori 100 456 119 875 -19 419 -16 % 

Varav digitala besök 3 443 198 3 245 1 639 % 

Andel digitala besök 1,6 % 0,1 %  1,5 % 

Länets vårdkonsumtion     

Vårdtid i dagar 63 347 65 451 -2 104 -3 % 

Antal vårdtillfällen 16 683 17 731 -1 048 -6 % 

Antal läkarbesök 129 261 138 621 -9 360 -7 % 

Antal besök annan personalkategori 100 351 119 331 -18 980 -16 % 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård (inklusive såld 
vård) 

Utfall  
2021-04 

Utfall  
2020-04 

Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Antal disponibla vårdplatser 122 126 -4 -3 % 

Vårdtid i dagar 12 487 13 165 -678 -5 % 

Antal vårdtillfällen 1 361 1 430 -69 -5 % 

Medelvårdtid, dagar 9,2 9,2 0 0 % 

Antal läkarbesök 10 059 10 913 -854 -8 % 

Antal besök annan personalkategori 33 716 39 209 -5 493 -14 % 

Varav digitala besök 3 869 224 3 645 1 627 % 

Varav andel digitala besök 8,8 % 0,4 %  8,4 % 

Länets vårdkonsumtion     

Vårdtid i dagar 15 775 16 020 -245 -2 % 

Antal vårdtillfällen 1 360 1 408 -48 -3 % 

Antal läkarbesök 9 633 10 890 -1 257 -12 % 

Antal besök annan personalkategori 32 638 39 258 -6 620 -17 % 
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Primärvård 

Egenproducerad vård (inklusive såld 
vård) 

Utfall  
2021-04 

Utfall  
2020-04 

Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Antal besök, läkare 136 096 147 460 -11 364 -8 % 

Antal besök, annan personalkategori 206 054 210 956 -4 902 -2 % 

-varav digitala besök utomlänare 6 004 11 634 -5 630 -48 % 

-varav digitala besök länsbor 15 694 7 560 8 134 108 % 

Andel digitala besök länsbor 4,6 % 2,1 %  2,5 % 

Länets vårdkonsumtion     

Antal besök, läkare 140 806 144 789 -3 983 -3 % 

Antal besök, annan personalkategori 239 703 244 789 -5 086 -2 % 

Såväl den producerade vården som länets invånares konsumtion av hälso- och sjukvård minskar 
jämfört med motsvarande period. Användningen av digitala besök ökar dock men är ännu en relativt 
liten andel av de totala besöken. Medelvårdtiden ökar något vilket troligen är en effekt av covid-19 där 
vårdtiden kan vara förhållandevis lång. Inom öppenvården ökar primärvårdens andel av besöken något 
vilket gäller både läkarbesök 50,3 procent (2020: 49,2%) som besök hos annan personalkategori 64,3 
procent (2020: 60,7%) 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Aktiviteter Analys 

Skapa stödjande strukturer och 
processer. Skapa mötesplatser, 
nätverk och utvärdera 

Arbetet har påbörjats med att skapa stöd för forskning som relaterar till 
omställningen av nära vård. Stödet består i att etablera nätverk, 
mötesplatser och riktade forskningsmedel. 

Kvalitetsregister Registercentrum sydost har etablerats inom Region Jönköpings län och vi 
är ansvariga för 12-14 kvalitetsregister. Två handledningsträffar har 
genomförts i juridik och ekonomi. Några register har också erbjudits att 
delta i sk "Lärande Nätverk". 

Klinisk simulering Simulering har använts som metod i samband med planering av 
vaccinationsarbetet. Det bedöms som mycket värdefull modell för att 
åstadkomma så bra flöde som möjligt under vaccinationsdagarna. 
Ett samarbete med JIBS har inletts för att beforska teamutveckling med 
hjälp av simulering 
Simuleringsmodeller har också använts för att utveckla äldrevård. 

Internationellt arbete Samarbete med IHI fortgår enligt plan. Tre områden har extra 
uppmärksamhet; samarbete med Skottland, Cincinnati och Jönköping 
kring hur bättre hälsa hos barn går att åstadkomma i samverkan med skola 
och sociala/kommunala resurser. Lärande nätverk i ett program som kallas 
HIAE där ett 20 tal europeiska system lär av varandra. Under 2020 har 
dessa varit digitala men planeras att starta som fysiska hösten 2021 med en 
konferens i Jönköping. Vi har också kontinuerliga träffar mellan 
tjänstemannaledning och IHI:s ledning för att samverka i management och 
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Aktiviteter Analys 

transformativa modeller av Hälso- och sjukvård. 
Samverkan med Armenien har fortsatt med digitala träffar. En ny sådan 
planeras i juni kring hur vi kan bistå i laboratorieverksamhet. 
Förfrågan från Estland om partnerskap vad gäller Total Quality 
Management. 
Esther international växer med deltagande system från Österrike och 
ytterligare system i Singapore. 
Utbyte med Italien genom Hälsoplattformen som etablerats med SBH 
nätverket har genomfört 4 kunskapsseminarier i "nära" vård under 
2020/2021. 

Uppdrag/mål: Tandvård  - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum 

Aktiviteter Analys 

Inrätta utbildningar för både 
tandläkare och tandsköterskor i 
länet. 

Ansökan till Universitets kanslersämbetet och till myndigheten för 
yrkeshögskoleutbildningar pågår. 

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Respektive verksamhet 
identifierar arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms värdeskapande och 
beskriver hur man arbetar med 
att fasa ut dessa. 

Arbetet med att identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande är en ständigt pågående process på flera 
nivåer samtidigt, allt från mötet mellan vårdpersonal och patient till arbetet 
inom strategiskt ledningsarbete.  

 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet 
med KPS 

KPS arbetet fortsätter med Hudklinik och kirurgiska verksamheterna. 
Hösten 2021 kommer det medicinska verksamhetsområdet att delta i större 
omfattning. Pandemin har hämmat arbetet. 

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med kopplingen mellan 
grundläggande värderingar, 
BCS och ledningsstrategier 

I verksamhetsdialoger som genomfördes december/januari där syftet är att 
föra en dialog om arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare 
och verksamhetsområdesledningar låg fokus på tre av ledningsstrategierna; 
skapa värde med kunder och intressenter, involvera engagerade 
medarbetare samt leda för hållbarhet/god hushållning. Grafiskt har vi 
integrerat bilden av de 13 grundläggande värderingarna med våra fem 
ledningsstrategier. 
I höst kommer temat i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där våra 
550 chefer deltar i samtalsgrupper att vara våra ledningsstrategier. 
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Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond 

Aktiviteter Analys 

Undersöker möjligheterna att 
införa innovationsfond 

2 träffar med intressenters och partners i länet som alla stödjer innovation 
har genomförts. En tredje kommer att genomföras i början av juni. En 
samverkan med region Östergötland och Kalmar har intensifierats. Ett 
förslag på en länets innovationsplattform är på väg att tas fram inför 
starten hösten 2021. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad för 
bemanningsföreta
g (hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 

2 % 2,5 % 
 

Utfallet ligger något över målnivån. Kostnaden för 
bemanningsföretag har ökat med ca 2,5 mnkr (4,9%) jämfört 
med samma period 2020. Då de egna lönekostnaderna ökat i 
högre takt påverkar den dock relativa målberäkningen i att 
ge ett bättre utfall än samma period 2020 vid beräkning av 
hyrkostnaden som andel av personalkostnader. Bra Liv och 
Medicinsk vård har minskat sina hyrkostnader medan 
Kirurgisk vård och Psykiatri, rehab och diagnostik ökat. En 
del av ökningen är kopplat till pandemin och behov av 
bemanning av såväl läkare som sjuksköterskor inom 
OP/IVA. Inom vissa verksamheter, t ex röntgen och 
mammografi, görs bedömningen att det även fortsatt finns 
ett ökat behov av bemanningsföretag. 

 

Aktiviteter Analys 

Utbildningsanställningar 2021. I dagsläget finns ca 110 medarbetare som är utbildningsanställda på hel 
eller halvfart. 
Ansökningar till högskola och utbildningsanställningarna har gjorts under 
mars till april. Verksamheternas arbete med urval pågår. Hur många som i 
slutändan får en utbildningsanställning beror på antagningen till 
högskolan. 
För att öka intresset för utbildningsanställningar erbjuder Kirurgisk vård 
traineetjänster inom OP/IVA där medarbetare får prova på att arbeta på 
ovanstående avdelningar under tre månader. 
Arbete pågår med att ta fram underlag för att möjliggöra även för andra 
kategorier att kunna få möjlighet till betald specialistutbildning utifrån 
verksamheternas behov. Exempel på detta är specialistutbildning för 
psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeuter. 

Utvärdering av karriärtjänster 
för yrkesskickliga 
sjuksköterskor. 

Utvärdering pågår. Hittills har det bland annat i utvärderingen framkommit 
att kliniker som har teamsjuksköterskor är nöjda och att uppdraget 
fungerar väl. De fördelar som cheferna för dessa kliniker vill framhålla är 
att klinikerna i större utsträckning har kunna arbeta med att uppdatera PM, 
rutiner och flera förbättringsarbeten har genomförts. 
Teamsjuksköterskor har också bidragit med bättre stöttning till nya 
kollegor, tydligt mentorskap och 
utbildning på enheten inom exempelvis dokumentation. Utöver detta har 
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Aktiviteter Analys 

även medarbetarna utvecklats, tagit stort ansvar och vuxit som människor 
och i sin yrkesroll. 
Det finns fortsatt utmaningar och mer möjligheter med yrkesrollen som 
teamsjuksköterska. Bland annat finns önskemål från en del verksamheter 
att rollen ska vara tillgänglig även för specialistutbildade sjuksköterskor. 

Uppdrag/mål: Arbetstidsmodeller 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningar för nya 
verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller 

Under våren 2021 har flera kliniker inom 
verksamhetsområde Medicinsk vård haft medarbetare 
anvisade i krislägesavtal.  I samband med att klinikerna 
kunde avsluta anvisningar till krislägesavtalet har arbete 
påbörjats för att undersöka möjligheter för andra 
arbetstidsmodeller. Arbetet kommer att fortgå under 2021. 
Arbetet med arbetstidsmodell 80-10-10 har inte kunnat 
fortsätta med anledning av coronapandemin. Översyn och 
ställningstagande kring fortsättning behöver tas under 2021. 
Ambulansverksamheten genomför under 2021 ett 
pilotprojekt som innebär att några medarbetare provar att 
arbeta enligt årsarbetstidsmodell. Utvärdering av projektet 
kommer att göras under hösten 2021. 

 

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och chefskapet 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala 
sjukhusledningar 

En preliminär modell framtagen utifrån den sammanställning som är gjord 
av genomförda intervjuer och workshops. Ett uppdrag är givet till en 
arbetsgrupp att ta fram ett förslag utifrån denna modell. 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

6,9 % 6,2 % 
 

Sjukfrånvaro är totalt sett lägre än samma period föregående 
år även om den fortsatt ligger på en något högre nivå än 
2019. Nivån kan fortsatt förklaras med pandemin och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna 
hemma vid minsta symptom. I vissa verksamheter ser vi en 
ansträngd vård och högt tryck för personal som påverkar 
medarbetarnas hälsa. Samtliga verksamhetsområden når 
målet och har en lägre sjukfrånvaro jämfört med samma 
period föregående år. Kontinuerligt arbete fortsätter 
tillsammans med chefer, HR och AME för att skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser och en god arbetsmiljö. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
- FS nämnd 

0 tkr -219 118 tkr 

 
FS nämnden har efter fyra månader ett underskott på 219 
miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot budget på 
6,4%. Nettokostnaden ökar med 8,7 procent vilket är 
betydligt mer än vad budgeten tillåter. 
Nettokostnadsökningen drivs av att lönekostnaderna ökar 
kraftigt jämfört med samma period 2020. 
Lönekostnaderna är 270 miljoner högre (14%) där cirka 60 
miljoner förklaras av lönerevision. Resterande 210 miljoner 
beror på krislägesavtal (83 mnkr), 6 000 kr/extra arbetspass 
dec o jan (32 mnkr), övertid//komp/ob/minskat 
semesteruttag mm  (ca 35 mnkr) samt fler årsarbetare ca 350 
st (ca 60 mnkr). En stor del av lönekostnadsökningen är 
tillfälliga engångskostnader (ca 150 mnkr) och är direkt 
kopplade till pandemin. Resterande ökning (cirka 60 mnkr) 
beror främst på att antalet årsarbetare ökar. Hur stor del av 
ökningen av antalet årsarbetare som är förknippade med 
pandemin är inte helt enkelt att ringa in. Såväl vårdplatser 
som provtagning och vaccinering kräver fler årsarbetare 
framförallt när vården i övrigt har ett ökat tryck jämfört med 
föra våren. Det kommer dock att krävas en anpassning av 
antalet årsarbetare på sikt för att nå en ekonomi i balans. 
Störst underskott finns inom Kirurgisk vård och Medicinsk 
vård där pandemin fortsatt kräver extra insatser. Inom 
Regionens åtagande finns en positiv avvikelse mot budget 
på 25,5 miljoner kronor efter fyra månader vilket främst 
förklaras av ej disponerade budget, tex för uppskjuten vård 
samt nödvändig tandvård. 

 
   

FS nämnd avvikelse mot budget i miljoner kronor     
Område Utfall Budget Avvikelse 
Privata vårdgivare -22,3 -24,9 2,6 
Vårdcentralerna Bra Liv 5,6 -9,5 15,2 
Folktandvården -90,5 -83,1 -7,4 
Medicinsk vård -1 026,4 -947,2 -79,2 
Kirurgisk vård -1 081,7 -928,6 -153,1 
Psykiatri rehab o diagnostik -439,8 -417,2 -22,6 
Summa verksamhetsområde inklusive privata -2 655,1 -2 410,5 -244,6 
Regionens åtagande -984,6 -1 010,2 25,5 
Totalt -3 639,8 -3 420,7 -219,1 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prognos 
- FS nämnd 

0 tkr -266 500 tkr 
 

Prognosen för helår 2021 är ett underskott på 266,5 miljoner 
kronor. Uppskattningsvis beräknas 300 miljoner kronor avse 
merkostnader för covid i FS nämndens prognos för 2021. 
Samtidigt finns i nämndens ekonomi 75 miljoner kronor som 
avser medel för "Uppskjuten vård" som ännu inte disponerats 
och bör kunna användas som en del av finansieringen för 
merkostnader till följd av pandemin. Det innebär i så fall att 
av redovisad prognos på minus 266,5 miljoner avser cirka 
225 miljoner (300-75 mnkr) merkostnader som FS nämnden 
inte har budgetmedel för. 
Vårdcentrarna Bra Liv prognostiserar ett plusresultat för 
2021 och intäkterna ökar kraftigt till följd av provtagning 
och vaccinering. Folktandvården beräknas även för 2021 gå 
med underskott till följd av tappade intäkter under 
pandemin. 
Det är inom Medicinsk vård och Kirurgisk vård som 
ekonomin påverkas mycket av merkostnader till följd av 
Covid där den samlade prognosen totalt är ett underskott på 
333 miljoner men uppskattningsvis förklaras 300 miljoner 
kronor av merkostnader för Covid. 
Inom Psykiatri/Rehabilitering/Diagnostik är det främst den 
psykiatriska vården som förväntas ha ett underskott men 
även Röntgen till följd av tappade intäkter under pandemin. 
Samtliga verksamhetsområden har i sina prognoser förutsatt 
en återgång till det mer normala efter sommaren. 
Inom området Centralt/Regionens åtagande prognosticeras 
ett överskott som förklaras av reserverade budgetmedel för 
uppskjuten vård, Barn och ungdomspsykiatrin med mera 
som i prognosen ovan inte har fördelats. 

 

Bokslut 2019-2020 och prognos 2021, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och sjukvård 

Verksamhetsområden Bokslut 2019 Bokslut 2020 Prognos 2021 

Privata vårdgivare 5,8 3,7 3,5 
Vårdcentralerna Bra Liv -12,5 20,9 55 
Folktandvården 9,3 -9,4 -7 
Medicinsk vård 5,3 37,9 -150 
Kirurgisk vård -41,1 8,7 -233 
Psykiatri rehab o diagnostik 7,9 1,3 -45 
Summa verksamhetsområde inkl privata -25,2 63,2 -376,5 
Centralt/Regionens åtagande 42,3 66,7 110 
Totalt FS nämnd 17,1 130 -266,5 

 

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Utveckla nyckeltal Utveckling av dashboard för god och nära vård alternativt framtidens 
hälso- och sjukvård pågår. 
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Uppdrag/mål: Utreda kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Analys 

Utreda hur kostandena för 
digitala vårdbesök ska hanteras 

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala vårdbesök har tagits 
fram och finns med i förslaget till regelbok för 20222. 
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REGIONGEMENSAMT 
Medborgare och kund 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik 
hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Möjligheten att ta del av 
regionfullmäktiges 
sammanträden ska utvecklas, ett 
exempel är att under 2021 införa 
teckenspråks- och skrivtolkning. 

Vid regionfullmäktiges sammanträde i april genomfördes tecken- och 
skrivtolkning. Detta kommer att fortsätta på kommande möten. 

Process produktion 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns 
målstyrning ses över 

Uppdraget i Budget 2021 är att Region Jönköpings län ska initiera en 
process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 
medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region 
Jönköpings läns målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå. 
Den modell som Region Jönköpings län använder för planering, ledning 
och uppföljning av verksamheten har sin grund sedan 1990-talet men har 
utvecklats och anpassats löpande. Modellen bygger på vision, 
värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för förbättring och 
utveckling, mätetal samt ständiga förbättringar. Några nyckelbegrepp har 
funnits med i flera decennier såsom god hushållning och kvalitet som 
strategi. 
Ett exempel på arbete som pågår vad gäller ledning och styrning är 
koppling av de 13 grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier, 
detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare vägledning i 
vilket agerande som behövs för att leva upp till värderingarna. Ett annat 
arbete som pågår är att utveckla våra samverkansformer inom ramen för 
vårt samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central samverkansgrupp 
(CSG) som i verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl 
fungerande samverkansklimat är en viktig förutsättning för delaktighet och 
involvering. 
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Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 
varumärket Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt stöd för chefers 
kommunikation, fortsatt 
utveckling av 
kommunikationskanaler, samt 
plattformar för samarbeten och 
dialog 

Nytt koncept för chefsstöd på nya intranätet, nya rutiner för förvaltning 
och utveckling av Region Jönköpings läns sociala mediekanaler, 
webbplatser samt digitala informationsskärmar. 

 

STÖD OCH SERVICE 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Aktiviteter Analys 

Förbättra tillgängligheten till 
1177 vårdguiden på telefon. 

För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 75 % av 
inkommande samtal inom 9 minuter, behöver samtliga regioner vara med 
samverkan samt vara fullt bemannade (utifrån antalet invånare i respektive 
region).Rekrytering för 1177-enheten i Region Jönköpings län fortgår och  
rekryteringsaktiviteterna har haft ett positivt utfall de senaste två åren. 
Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete har personalomsättningen minskat de 
senaste två åren, vilket också föranleder bättre startläge för året jämfört 
med tidigare. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka kunskap kring 
digitala tjänster inom hela 
verksamhetsområdet. 

För att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster samt underlätta 
användandet och öka kunskapen har en enklare kartläggning och 
behovsanalys påbörjats. 
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten 

Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevaka, identifiera 
utvecklingsfrågor och ta fram 
handlingsplaner i samverkan 

Planeras att starta upp under hösten. 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Uppdrag/mål: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas. 

Aktiviteter Analys 

Definiera områden där 
innovationsvänlig upphandling 
ska främjas. 

Aktiviteten är inte påbörjad. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur man 
arbetar med att förändra eller 
fasa ut arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande 

Alla områden ska arbeta med att förändra eller fasa ut arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande. 
Förändringar som genomfört är bland annat att det införts en förenklad 
hantering av vikariehantering i leverantörsreskontra. Nya mallar för 
momshantering, förbättrad internkontroll vad gäller representation i 
fakturaportalen. Vaktmästeriet på Ryhov har infört ett förenklat formulär 
för kund. Införande av digital dokument signering. 
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MEDARBETARE 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kandidatupplevel
se - CNPS 
(Candidate Net 
Promoter Score) 

75 % 42 % 
 

Efter första tertialet är region Jönköpings län bättre än 42% 
av de andra organisationerna i mätningen. Detta är en 
försämring både i förhållande föregående tertial och samma 
period föregående år. En försämring av värdena insyn i 
rekryteringsprocessen och helhetsintryck av 
ansökningsprocessen har skett och påverkar det totala 
resultatet. Detta vara kopplat till chefers möjligheter att 
prioritera dialog med kandidaterna under pandemin. Vi 
ligger fortsatt bland de bättre i mätningen när det gäller att 
kandidaterna upplevt sig få ett professionellt bemötande 
under rekryteringen samt annonsformulering och 
intervjubokning i rimlig tid.  

Kostnad för 
bemanningsföreta
g (hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 

2 % 2,4 % 
 

Utfallet ligger straxt över målnivån. Kostnaden för 
bemanningsföretag har ökat jämfört med samma period 
2020. Då de egna lönekostnaderna ökat i högre takt påverkar 
den dock relativa målberäkningen i att ge ett bättre utfall än 
samma period 2020 vid beräkning av hyrkostnaden som 
andel av personalkostnader. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla 
kompetensförsörjningsenheten. 

Kompetensförsörjningsenheten fortsätter utvecklingen av 
rekryteringsprocessen, chefsrekryteringsprocessen, Sveriges bästa 
kandidatupplevelse, relocation och utlandsrekrytering och utveckling av 
portalen. KFE och bemanningsenheten utvecklar tillsammans erbjudandet 
av rekrytering och bemanning för verksamheterna i RJL för att trygga 
kompetensförsörjningen. I maj börjar KFE arbeta med cheferna i 
områdena som HR inom Vos stöttar. 

Länsöverskridande resursenhet. 6 personer inom yrkesgrupperna sjuksköterska (med specialistkompetens), 
vårdadministratör, undersköterska på väg in som hyrs ut till olika 
verksamheter. Stort intresse från verksamheterna att hyra personal. I fokus 
nu är att utveckla beställningsmodul i Heroma, denna behöver komma på 
plats innan vi kan testa i större skala. KFE och bemanningsenheten 
utvecklar tillsammans erbjudandet av rekrytering och bemanning för 
verksamheterna i RJL för att trygga kompetensförsörjningen. 

Medarbetarlöfte. Arbetet med att arbeta fram ett medarbetarlöfte är påbörjat genom bland 
annat undersökningar och kartläggning av vad våra medarbetare och 
chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och vad de 
anser är det bästa med sin arbetsplats. 

Utreda nytt Förmånspaket Utredning pågår och förslag på införande av en ny förmånsportal för att på 
ett enklare och bättre sätt kunna synliggöra och administrera våra förmåner 
är på gång. 
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Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion 

Aktiviteter Analys 

Undersöka behovet av 
yrkesspecifik introduktion 

Under förkortningarna RIU (introduktionsutbildning för sjuksköterskor) 
och KUP (för undersköterskor) har vi under pandemin digitalt försökt 
bibehålla struktur och systematik. Vi räknar med att återta fysiska 
programmet hösten 2021. Ett samtal med HR och Qulturum är inlett för att 
skapa en helhetssyn i arbetet med yrkesspecifik introduktion. 

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

En kraftig ökning av faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Den ökning av 
årsarbetare som skett löpande under 2020 syns nu tydligt. Total finns ca 473 anställda årsarbetare mer 
i regionen jämfört med samma period föregående år. Den höga sjukfrånvaron under mars-april 2020 
påverkade antalet faktiska årsarbetare första tertialet och bidrar till en högre differens mellan åren. 
Frånvaron totalt har minskat med 15 under 2021 vilket innebär fler i arbete och ger då en total ökning 
av 488 faktiska årsarbetare jämfört med första tertialet 2020. Samtliga verksamhetsområden har i snitt 
fler faktiska årsarbetare än för samma period föregående år och alla personalgrupper förutom 
tandsköterskor har ökat. 

 Förändring av antal årsarbetare 

Förändring Årsarbetare 

Tillsvidareanställda 289 

Visstidsanställda 154,6 

Timavlönade 29,9 

Summa förändring (anställda årsarbetare) 473,5 

Sjukfrånvaro -34,8 

Föräldraledig och vård av barn 16,7 

Övrig frånvaro 3,4 

Summa förändring frånvaro (minskad frånvaro = ökat antal årsarbetare) -14,7 

Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare)                                          488,2 

 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

6,7 % 6 % 
 

Sjukfrånvaro är totalt sett lägre än samma period föregående 
år även om den fortsatt ligger på en något högre nivå än 
2019, som är ett mer jämförbart normalår. Nivån kan fortsatt 
förklaras med pandemin och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom. 
Det är fortsatt den korta sjukfrånvaron som är högre medan 
den långa ligger kvar på ungefär samma nivå som 2019. I 
vissa verksamheter ser vi en ansträngd vård och högt tryck 
för personal som påverkar medarbetarnas hälsa. 
Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR 
och AME för att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande arbetsplatser och en långsiktigt god 
arbetsmiljö. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 

  

Aktiviteter Analys 

Alla nyanställningar ska utgå 
från heltid 

Riklige för heltid som norm finns och ligger till grund för arbetssätt. 

Implementering av digitalt stöd 
för SAM-arbetet 

Ett nytt stödsystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive lika 
rättigheter och möjligheter arbetas fram. Stödsystemet är för chefer i första 
hand då de har arbetsmiljöansvar men skyddsombud och medarbetare 
medverkar i delaktighet/samverkan. Planen att släppa stödsystemet maj 
2021. 

 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktad lönesatsning. Löneöversyn 2021 pågår fortfarande. Nya löner kommer betalas ut med 
junilönen med retroaktivitet från april. Fördelning av extramedel är gjord 
enligt plan i utrymmet till chefer som har medarbetare inom de prioriterade 
yrkesgrupperna. 

 

Uppdrag/mål: God samverkan 

Aktiviteter Analys 

Översyn av samverkansavtal Tempot i översynen har medvetet saktas ner med anledning av 
partsgemensamt värdegrundsarbete inom ramen för "Sveriges bästa 
offentliga arbetsgivare". 

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbete kring chefers introduktion är pausat pga omprioritering av resurser 
kopplat till covid-19. I samband med att grundläggande roller ska utformas 
i LoK kommer det finnas en plattform för introduktion för chefer. 
Introduktion för chefer hänger också ihop med arbetat med 
ledarprofilen/ledarskapsresan. 

Ledarskapsprofil Arbete med att ta fram en ledarprofil pågår. Utgångspunkten är 
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Aktiviteter Analys 

ledningsstrategierna för framgång och utifrån dessa har koppling gjorts till 
de kompetenser som används i vår kompetensbaserade rekryteringsmodell 
för identifiera och tydliggöra vilken typ av ledare vi söker. 

Fortsatt implementering av 
Lärande och kompetensportalen 

Möjligheten att dokumentera medarbetarsamtal finns i LoK(lärande och 
kompetens) sedan i februari, fortsatt arbete krävs för att stötta chefer i hur 
systemet bäst kan stödja dialogen med medarbetarna. Under hösten 
kommer en pilot startas för att påbörja arbetet med att bygga upp roller och 
kompetenser. Regiongemensamma grunder behöver utformas och 
verksamhetsspecifika behov utgår från dem. När det arbetet är påbörjat 
finns goda möjligheter för chefer att få systemstöd i sin 
kompetensplanering/kompetensförsörjning. 
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EKONOMI 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

 Ekonomi i balans, budgetavvikelse 0 tkr -91 443 tkr  

 Prognos, budgetavvikelse 0 tkr   -210 000 tkr  

 
Delårsresultatet sämre än budget beroende på ”engångseffekter” 
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 91 miljoner kronor, vilket är 324 miljoner kronor 
sämre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 444 miljoner kronor sämre än periodbudget 
medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 84 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det 
gör att verksamhetens resultat visar underskott med 215 miljoner kronor vilket är 360 miljoner kronor 
sämre än budget. Här ingår engångsökning av pensionsskulderna till följd av höjda 
livslängdsantaganden på 311 miljoner kronor. Även verksamheten har påverkats av pandemieffekter, 
som förhoppningsvis är av tillfällig karaktär, i form av krisavtal, ökad övertid-komp-jour, mindre 
uttagen semester, fler årsarbetare, ökade intäkter för covid-19 provtagning samt minskade 
biljettintäkter inom trafiken på sammantaget cirka 150 miljoner kronor. 

Finansnettot för tillgångar visar för första tertialet ett överskott med 337 miljoner kronor vilket är 199 
miljoner kronor bättre än budget. Första tertialet har påverkats positivt av realiserade vinster på 244 
miljoner kronor samt orealiserade värdeökningar på 52 miljoner kronor. Det motsvarar 222 miljoner 
kronor bättre än budget. Samtidigt så visar ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter plus 42 
miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget.  

Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar minus 214 miljoner kronor vilket är 163 
miljoner kronor sämre än budget. Även här ingår engångsökning till följd av livslängdsantaganden på 
166 miljoner kronor.  

Totalt har första tertialet påverkats med ökade pensionskostnader på 477 miljoner, vilka inte är 
budgeterade, till följd av antagande av höjd livslängd.  

 
Årsprognosen optimistisk men sämre än budget 
Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende 
effekter av coronapandemin. Prognosen är osäker, men den baseras på att en återhämtning påbörjas det 
tredje kvartalet och en anpassning av antalet årsarbetare utifrån att trycket minskar i covid-19 vården. I 
delårsresultatet ingår stöd för merkostnader inom sjukvården till följd av coronapandemin och 
uppskjuten vård samt övriga riktade statsbidrag enligt beslutade överenskommelser med fyra 
tolftedelar. Utöver dessa ingår i årsprognosen även stöd för ansökta merkostnader inom sjukvården för 
december 2020 på 60 miljoner kronor, stöd för skyndsamma pandemitransporter på 12 miljoner kronor 
samt beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 43 miljoner kronor.  Även ytterligare 
stöd för vård av patienter med covid-19 och för uppskjuten vård på 70 miljoner kronor, enligt 
vårpropositionen, är med i årsprognosen.  
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Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 500 miljoner kronor vilket är 210 miljoner 
kronor lägre än budgeten på 710 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 12,3 miljarder kronor vilket är 354 miljoner kronor högre än 
budget. Här ingår som nämnts ovan livslängdseffekt på pensionerna med 311 miljoner kronor.  

Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,7 miljarder kronor vilket motsvarar 251 miljoner 
kronor bättre än budget. Utjämningssystemet visar 41 miljoner kronor bättre än budget medan 
läkemedelsbidraget förväntas bli 3 miljoner kronor lägre än budget till följd av något högre rabatter 
och därmed högre återbetalning. Prognosen på skatteintäkterna är 213 miljoner kronor bättre än 
budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 417 miljoner kronor, vilket är 
103 miljoner kronor sämre än budget. 

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 393 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor 
bättre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet 
kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Dessa poster motsvarar 296 miljoner 
kronor vilket är 76 miljoner kronor bättre än budget. Övriga finansposter som räntor, utdelning och 
bankkostnader beräknas till 97 miljoner, vilket är 27 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för 
värdesäkring av pensioner beräknas till 310 miljoner kronor vilket är 156 miljoner kronor sämre än 
budget. Här ingår då livslängdseffekt på 166 miljoner kronor. 

Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2020 med drygt 600 miljoner kronor. Här utgör 
livslängdseffekten 477 miljoner kronor. Verksamhetens resultat har försämrats med ytterligare 477 
miljoner kronor medan totala finansnettot har förbättrats med cirka 340 miljoner kronor.  
Prognostiserat årsresultat motsvarar 3,9 procent av skatter och generella statsbidrag och 
nettokostnaden uppgår till 96,7 procent av skatter och generella statsbidrag.  
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 859 miljoner kronor, vilket är 
157 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 
702 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 122 procent, vilket är bättre än budgeten 
på 101 procent. Detta beror främst på att investeringarna beräknas bli 247 miljoner kronor lägre än 
budget. Totalt för åren 2015-2021 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 114 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 744 miljoner kronors 
marginal.  
 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2020 

Bokslut  

2020 

Intäkter  1 088 3 233  814 3 051 

Kostnader  -5 390 -15 060  -4 589 -13 639 

Avskrivning  -142 -442  -119 -406 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-4 444 -12 269 -354 -3 894 -10 993 

 

Skatteintäkter  3 179 9 536 213 2 986 9 144 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 050 3 150 38 1 002 3 054 

Verksamhetens resultat  -215 417 -103 94 1 204 
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Finansnetto tillgångar  337 393 49 -236 206 

Finansnetto skulder/pensioner  -214 -310 -156 -79 -298 

Årets resultat  -91 500 -210 -221 1 112 

      Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit: 

Finansiella intäkter  401 460 113 50 325 

Finansiella kostnader  -278 -377 -220 -365 -417 

 

Verksamhetens nettokostnad högre än budget 
Nettokostnaden har till och med första tertialet ökat med 14,1 procent jämfört med samma period 2020 
och visar underskott mot periodbudget med 444 miljoner kronor. Rensat för livslängdseffekten så är 
ökningen 6,1 procent och underskottet mot budget är 133 miljoner kronor. 

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 12 269 kronor, vilket är 354 miljoner kronor högre än budget. 
Nettokostnadsökningen blir då 11,6 procent. Rensat för livslängdseffekten beräknas ökningen bli 8,8 
procent och underskottet mot budget 43 miljoner kronor. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 4,0 procent. Då 
ingår lägre införandeavdrag i nya kostnadsutjämningen med 55 miljoner kronor. Justerat för detta så är 
ökningen 3,6 procent. 

Tabell: Nämndavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

FS -219 -267 
 varav verksamhetsområden -247 -380 
 varav centralt +28 +113 
   
ANA +8 +6 
 varav verksamhetsområde +6 +4 
 varav centralt +2 +2 
   
TIM -65 -124 
 varav verksamhetsområde -66 -126 
 varav centralt +1 +2 
   
RS +106 +187 
 varav verksamhetsområden -2 -22 
 varav centralt +108 +209 
   
RSÖ -275 -156 
 varav riktade statsbidrag +45 +141 
 varav internränta/avskrivning mm -6 -11 
 varav pensioner mm -314 -286 
   
RF 0 +1 
Totalt -444 -354 

 

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  
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Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för 
verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för 
finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst provtagningsersättningar och 
merkostnadsersättningar för coronapandemin för december 2020 samt i vårpropositionen ytterligare 
bidrag till covid-19 vård samt uppskjuten vård. Även ännu ej utfördelade budgetposter där kostnaderna 
prognosticerats av verksamhetsområdena ger ett centralt överskott tills de fördelas ut. Underskott 
avser direktavskrivningar för lös utrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras 
till 17 miljoner kronor och är budgeterat i investeringsramen. Underskott inom verksamhetsområdena 
finns inom Verksamhetsstöd och service som prognosticerar ett underskott på 50 miljoner kronor där 
cirka 40 miljoner uppskattas vara hänfört till pandemin inom inköp/materialförsörjningen, måltid samt 
närservice.  

Prognosen avseende RSÖ är en negativ budgetavvikelse på 156 miljoner kronor. Den största delen, 
285 miljoner kronor, avser pensionsområdet, där kostnaderna för livslängdseffekten på 
pensionsavsättningen utgör 311 miljoner kronor. Underskottet minskar något inom området då 
kostnaden för pensioner och arbetsgivaravgifter förväntas bli 26 miljoner kronor lägre än vad 
verksamheterna avsätter. Värdesäkringen av pensioner, vilken redovisas som finanskostnad bedöms 
visa 156 miljoner kronor i negativ budgetavvikelse. Främst beror detta på livslängdseffekt på 166 
miljoner kronor. Överskottet avseende riktade statsbidrag bidrar till finansiering av permanentade 
budgetsatsningar i verksamheten.  

 
Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger något 
Lönekostnaderna, beräknas öka med 7,6 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen 
och helårseffekt från 2020 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 210 
miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen. Här ingår ökade kostnader i form av 
krislägesavtal, ökad övertid/komp och jour samt fler årsarbetare.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 54 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 9 miljoner kronor. Det är 2,5 miljoner kronor högre än 
samma period 2020, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 4 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
främst inom röntgen och OP/IVA men även inom psykiatrin. Däremot har kostnaden minskat inom 
primärvården och inom medicin. Hyrpersonalkostnaden 2020 blev 154 miljoner kronor, där varje 
tertial kostade ungefär lika mycket. Bedömningen för 2021 är att kostnaden kommer bli något lägre än 
2020. 

 

Läkemedelskostnaderna förväntas bli något lägre än budget 
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter 
ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är cirka 4 
procent jämfört med samma tid förra året. Det är högre än riket som inte har haft några 
kostnadsökningar, utan istället något minskade kostnader. Kostnaderna för förmånsläkemedel har 
minskat, både för Region Jönköpings län och för riket. Detta beror på att många personer tog ut 
ovanligt mycket läkemedel under mars 2020, när coronapandemin startade. Även 2021 var mars 
månad ovanligt dyr, och det beror troligen på att många förnyade de recept man fick förra året. Det är 
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troligt att vi kommer att ha höga kostnader för läkemedel i mars månad under flera år framåt. 
Kostnadsökningen finns inom rekvisitionsläkemedel som ökade kraftigt under första tertialet jämfört 
med 2020.  

Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 10 miljoner kronor, vilket förklaras av att 
budgeten för läkemedel inför året ökades med 5 procent. 

 
Skatteintäkterna högre än budget och positivare än i februariprognosen  
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 536 miljoner kronor 2021 vilket är 213 miljoner kronor högre 
än budget och 392 miljoner kronor högre än 2020, vilket motsvarar 4,3 procent. Prognosen bygger på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i april, vilken är 30 miljoner kronor högre än 
prognosen i februari. Detta förklarar SKR med att de nu räknar med en lite starkare 
skatteunderlagstillväxt i början av perioden 2021 och 2022 och lite svagare mot slutet 2023 och 2024. 
Det beror på att statistiken visar på starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än tidigare bedömningar, 
men de har inte ändrat bedömningen av sysselsättningsnivån 2024. 

 
Generella statsbidrag och utjämning högre än budget  
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
årsbudget 

Tertial 1 
2020 

Bokslut  
2020 

Inkomstutjämningsbidrag 610 1 830 10 591 1 774 

Kostnadsutjämningsavgift -27 -80 2 -31 -93 

Regleringsbidrag/avgift 84 253 29 -29 -87 

Läkemedelsbidrag 383 1 147 -3 356 1 065 

Välfärdsmiljard flyktingar 0 0 0 9 26 

Välfärdssatsningar pandemi 0 0 0 106 368 

Summa 1 050 3 150 38 1 002 3 053 

 

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2021, blir 2 003 miljoner kronor. 
Det är 41 miljoner kronor högre än budget. Den genomförda ändringen av kostnadsutjämningsavgiften 
baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för kommuner och regioner är nu 
budgeterad och avviker endast 2 mnkr mot budget. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift 
årligen med cirka 262 miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra 
effekterna för de regioner som får ökade avgifter infördes ett införandestöd under 2020-2022 som alla 
regioner är med att finansiera. Den ligger i regleringsposten. För 2021 är införandeavgiften inom 
regleringsavgiften 102 kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 37 miljoner kronor. 
Införandeavgiften kommer för 2022 vara 16 kronor/invånare, cirka 6 miljoner kronor.  

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2021 ger drygt 1 187 miljoner kronor brutto. I 
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till 
staten genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 40 
miljoner kronor för 2021. Totala läkemedelsbidraget 2021 beräknas därmed till cirka 1 147 miljoner, 
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vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket 
påverkar nettokostnaden positivt och bidrar till budgetöverskottet inom läkemedelsområdet, vilket 
framgår av läkemedelsavsnittet ovan. Välfärdsmedlen 2021 är på totalt 3 000 miljoner kronor till 
regionerna. Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost i regleringsposten och fördelas efter 
invånare.  

 

Positivt finansnetto genom realisationsvinster minskas av livslängdseffekt 
Inom finanssidan har första tertialet påverkats positivt av realiserade vinster på 244 miljoner kronor 
samt orealiserade värdeökningar på 52 miljoner kronor. Det motsvarar 222 miljoner kronor bättre än 
periodbudget, då värdestegringen är jämnt budgeterad över året. Främst beror de realiserade vinsterna 
på en så kallad rebalansering, vilket vid behov sker tre gånger om året i enlighet med finanspolicyn, 
där andelen svenska och globala indexaktiefonder minskades till förmån för småbolagsaktier och 
fastighetsfonder. Samtidigt så visar ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter plus 42 
miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget. Totalt visar finansnettot för tillgångar ett 
överskott med 337 miljoner kronor vilket är 199 miljoner kronor bättre än budget. Eftersom 
finansredovisningen sedan 2019 visar verkligt värde, så hade finansnettot visat samma överskott även 
utan rebalansering, men det hade då visats som orealiserad värdeökning. 
Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser mellan 
januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor och utdelningar 
samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyn. Sedan 2019 ska även orealiserade 
förändringar mellan januari till december påverka det redovisade finansnettot och därmed resultatet. 
Finansnettot är försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i avkastning över tid 
för de avkastningsbara tillgångar som finns i dag.  
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till 393 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner 
kronor bättre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Som nämnts i inledningen ligger det 
ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. De 
orealiserade och de realiserade posterna, vilka förväntas kvarstå på 296 miljoner kronor, blir då 76 
miljoner kronor bättre än budget. Ränteintäkterna, utdelning och övriga finansposter beräknas bli 97 
miljoner, vilket motsvarar 27 miljoner kronor sämre än budget. 
Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för fyra månader till 4,2 procent. Den prognostiserade 
årsavkastningen utgör 5,0 procent. 
Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar för första tertialet minus 214 miljoner kronor 
vilket är 163 miljoner kronor sämre än budget. Här ingår engångsökning till följd av 
livslängdsantaganden på 166 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 310 miljoner kronor. 
Det är 156 miljoner kronor sämre än budget. 
SKR beslutade den 23 april att anta ändringar i livslängsantagandet i RIPS (Riktlinjer för beräkning av 
Pensions Skuld), vilket påverkar beräkningen av pensionsskuldens storlek. Justering av 
livslängdsantagande har inte skett sedan 2008. Det nya antagandet för livslängd bygger nu specifikt på 
ett kommunalt bestånd till skillnad mot det tidigare antagandet som byggde på försäkrade personer på 
hela arbetsmarknaden. Dessutom har metoden förbättrats så att man även tar hänsyn till skillnader i 
dödlighet mellan anställda med olika inkomstnivåer. Denna förändring pekar på en högre livslängd 
framförallt för män i den kommunala sektorn. 
Totalt har första tertialet påverkats med ökade kostnader på 477 miljoner, vilka inte är budgeterade, till 
följd av antagande av höjd livslängd. I Årsredovisningen för 2020 rapporterades att denna effekt 
kunde uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Kostnaden för pensionsintjänande kommer även öka 
något framöver till följd av detta samt att pensionsutbetalningarna kommer bli högre. 
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Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid 
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan för pensioner 
och är inte avsett för investeringar. Då även de orealiserade förändringarna är svåra att förutsäga för 
enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till verksamhetens resultat. Det 
innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till nettoinvesteringar. Den 
aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025. 
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 859 miljoner kronor, vilket är 
157 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 702 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 122 procent.  
Totalt för åren 2015-2021 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 114 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 744 miljoner kronors 
marginal. Enligt budget 2020 beslutades att investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats 
(156 miljoner kronor 2019) hanteras utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela 
periodens marginal 900 miljoner kronor. De beräknade nettoinvesteringarna på 702 miljoner kronor är 
260 miljoner kronor högre än de beräknade avskrivningarna på 442 miljoner kronor. Det motsvarar 2,0 
procent av skatter och statsbidrag, vilket följer riktvärdet på max 2 procent. Totalt för åren 2015-2021 
är motsvarande värde 3,6 procent. 
Under det första tertialet har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 200 miljoner kronor. Årets 
bruttoinvesteringar beräknas till 703 miljoner kronor, vilket är 247 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 3 miljoner kronor av immateriella tillgångar i 
form av programvaror, 430 miljoner kronor av byggnader inklusive tillskott till tågdepån samt 270 
miljoner kronor av övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, 
byggnadsinventarier, bilar och tåg. Utöver bruttoinvesteringarna så ingår i nettoinvesteringar 
försäljning av anläggningstillgångar på cirka 1 miljoner kronor, vilket främst avser 
laboratorieutrustning. 
De tio största fastighetsprojekten under året vilka tillsammans beräknas till cirka 330 miljoner kronor 
är: 

- Hus D1 Länssjukhuset Ryhov 
- Komponentutbyten 
- HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov 
- Hybridsal operation, Länssjukhuset Ryhov 
- Råslätts Vårdcentral/Folktandvård 
- Trafikplan Länssjukhuset Ryhov 
- MR 3T, Höglandssjukhuset 
- Laddinfrastruktur 
- Utbyggnad familjecentral, Nässjö 
- Folktandvården, Nässjö 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 500 miljoner kronor. Det 
innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 23 procent.  
 

Balanskravsutredning 
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade 
jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Det prognosticerade 
resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +450 miljoner kronor. Här ingår orealiserade 
vinster/förluster på värdepapper på +52 miljoner kronor samt realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgång på +1 miljon kronor, vilka inte ska inräknas i balanskravsresultatet som då blir 
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+397 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan 
tidigare år finns inget underskott att återställa. 

 

Redovisningsprinciper 

Redovisning av finansiella pensionsplaceringar ändrades från och med 2019. Nu ingår dessa 
placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde under 
året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 181231 ökade balansräkningens tillgångar och 
det egna kapitalet.  

Investeringsbidrag från icke offentliga ska från och med 2020 intäktsföras när investeringen skett.  

Då livslängdseffekten på pensionsskulderna avser ändrar bedömning av pensionsskulden så redovisas 
denna kostnadseffekt i sin helhet i april månad 2021. 

Periodisering av rabatter för rekvisitionsläkemedel för att belasta rätt period sker nu för samtliga 
verksamhetsområden. Det påverkar 2021 positivt med cirka 8,5 miljoner kronor, vilket egentligen är 
hänförligt till 2020. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2020. 

Aktiviteter Analys 

Under 2021 påbörjas ett arbete  
med att utvärdera och arbeta 
fram målet för egenfinansiering 
för nästkommande period. 

Under maj månad påbörjas arbetet med att utvärdera målet om 
egenfinansiering inför kommande år. 

Uppdrag/mål: Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala 
utvecklingsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Verktyg för uppföljning och 
utvärdering 

Det fortsatta arbetet med att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin 
förutsätter en förmåga att kunna följa upp och utvärdera våra insatser. 
Metodik för att detta avses att utvecklas inom ett projekt som även ska 
arbeta med vår metodik för analyser. Planering är att kunna göra en 
projektansökan efter sommaren tillsammans med extern aktör. 

Analysarbetet Behovet av att utveckla analysarbetet har förstärkts utifrån 
arbetsförmedlingens avveckling av produktion av 
arbetsmarknadsprognoser. Pandemin och den osäkerhet kring utvecklingen 
av samhället som den medfört ställer också ökade krav på regional 
utvecklings förmåga att göra prognoser. På lång sikt måste detta lösas 
inom den egna organisationen men på kortare sikt och för att utveckla 
metodiken måste samverkan med externa aktörer sökas. Detta arbete avses 
att bedrivas i projektform, vilket är under utveckling. Vår förhoppning är 
att kunna lägga fram en projektansökan efter sommaren. 

Projekt drivna i egen regi De projekt som regional utveckling bedriver ska vara centrala och 
strategiska för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Vår 
utgångspunkt är att dessa ska syfta till att höga kapaciteten inom länet även 
hos externa aktörer. Administrativt är projekten organiserade i projekt-
kontor. Detta kommer att fortsättas att utvecklas för att säkerställa 
kompetensen hos projektledarna samt bemanningen i projekten. 
Projektkontoret har en egen samordnare. I juni börjar även en ekonom som 
kommer att stötta projekten med ekonomkompetens i arbetet med deras 
budget och uppföljning. 
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HÅLLBARHET 
 
Av de delmål/mätetal som för följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 1 att endast ett av målen 
uppnås (köpt energi i våra fastigheter (kWh/m2). Energianvändningen uppgick till 154 kWh/m2 och 
målet 158 kWh/m2 uppnåddes därmed. Andel A- och B-klassade byggmaterial vid om- och 
nybyggnation har ökat sedan 2020 men är relativt långt från målet (utfall 66 % jämfört med målvärde 
80 %).  

Inget av mätetalen som rör livsmedel uppnåddes av under tertial 1. Mätetalen som rör inköp av 
svenska, ekologiska, MSC- och Fairtrademärkta livsmedel samt klimatpåverkan från livsmedel 
uppnåddes nästan (gula). Pandemin har gjort det extra problematiskt att nå målet om ekologiska 
livsmedel med t.ex. begränsningar i leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är 
ekologiska. I övrigt innebär det nya hållbarhetsprogrammet att uppföljning i många fall sker på ett 
större antal produktgrupper jämfört med tidigare. Det innebär att verksamheterna i vissa fall behöver 
göra en analys av vilka produkter som bidrar till uppfyllelse av de nya målen. 

Målsättningar kring minskat matsvinn uppnås varken inom Region Jönköpings läns restauranger eller 
för patientmåltider även om minskningar jämfört med 2020 uppnåtts. 

Eftersom det nya hållbarhetsprogrammet trädde ikraft vid årsskiftet bedöms det vara naturligt att 
arbetet ännu inte kommit igång i alla delar. Detta speciellt med tanke på att organisationen varit hårt 
belastad till följd av coronapandmin under tertial 1. 

Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och 
anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning 

Uppdrag/mål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska 
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning 
med 11 procent jämfört med 2019. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet Köpt 
energi (kWh/m2) 

158 
kWh/m2 

154/ 
kWh/m2 

 

Nya energieffektiva ytor för Ryhov (D1/D2) och Eksjö (hus 
37) bidrar till att sänka nyckeltalet. 2021 är första året som 
solcellsprojektet är i full drift, vilket också kommer bidra till 
ett lägre nyckeltal. 

 

Aktiviteter Analys 

Den egna produktionen av 
förnybar energi ska öka med 2 
GWh under programperioden. 

Aktivitet ej påbörjad 

Beakta och prioritera låg 
energianvändning vid inköp av 
energikrävande utrustning där så 
är lämpligt. 

Aktivitet ej påbörjad 

92



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 75(88) 
 

Uppdrag/mål: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska 
klimatpåverkan från om- och nybyggnationer. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla byggprocessen så att 
klimatpåverkan tydligare 
beaktas i tidiga skeden. 

Hållbarhetsprogram tas fram i ett tidigt skede i projekten där materialval 
etc. beaktas. 

Arbeta för ett ökat inslag av trä 
och andra klimatsmarta 
konstruktioner i byggprojekt. 

Träbyggnation väljs som ett av alternativen i nyproduktion. 

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och 
transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter. 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla digitala vårdmöten så 
att patienten i ökad utsträckning 
kan få vård i hemmet. 

Spridning av digitala vårdmöten pågår.  

Utveckla samordningen av 
vårdbesök till och mellan våra 
sjukhus. 

Arbete pågår 

Uppdrag/mål: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och 
transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som 
transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).) 

Aktiviteter Analys 

Ställa krav på förnybara 
drivmedel i upphandling samt 
främja transportmedel som till 
exempel lastcykel. 

Miljökrav bevakas i förekommande upphandlingar. Arbete med lastcykel 
är ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019 

Aktiviteter Analys 

Öka andelen förnybara 
drivmedel i pool-, verksamhets- 
och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj 
fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka 
alltid rätt drivmedel. 

Aktiviteten har inletts på ca hälften av total drygt 50 enheter. Arbete med 
övergång till HVO100 vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum pågår. 
I de kommande fordonsupphandlingarna kommer miljökrav ställas som 
möjliggör ökad andel förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och 
transportbilar. En omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon 
pågår inom Region Jönköpings län och utbyggnaden beräknas vara klar 
under hösten 2021. Genom de nya biogastankstationerna som är på gång i 
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Aktiviteter Analys 

Eksjö, Gislaved och Tranås ökar tillgängligheten för att tanka biogas. 

Utrusta allmänna konferensrum 
och övriga möteslokaler med 
lämplig teknik för resfria möten. 

Arbete med att ta fram vilken utrustning som kan vara aktuell är 
genomfört. Återstår finansieringen i sin helhet inkl. investering. 

Tillgängliggöra bokningsbara 
poolcyklar på våra tre sjukhus 
och främja användningen av 
tjänstecyklar. 

En förstudie pågår för att ta fram vad som krävs vid ett införande. 

Utveckla bilbokningssystemet 
så att det i större utsträckning 
underlättar samåkning. 

Frågan hanteras inom ramen för pågående behovsanalys rörande system 
för administration av regionens fordon. 

Ta fram en strategi för resfria 
möten. 

Pandemin har inneburit att princip alla möten är resfria. 

Erbjuda företagslösning för köp 
av biljetter som passar både 
regelbundna resenärer och 
sällanresenärer. 

Planeras starta efter sommaren. Lansering av nytt biljettsystem kommer 
först (26 april). En temporär lösning för företagskunder har tagits fram tills 
en permanent lösning finns på plats. 

Förlänga busslinjen mellan 
Jönköping och Värnamo så att 
den även inkluderar hållplatser 
vid Länssjukhuset Ryhov och 
Värnamo sjukhus. Efter 
utvärdering av denna busslinje 
utreds möjligheten att etablera 
busslinje mellan Länssjukhuset 
Ryhov, Höglandssjukhuset 
Eksjö och Värnamo sjukhus. 

Förlängning av linje 500 genomförs vid tidtabellsskiftet i mitten av juni. 
Utredning av den felande länken mellan Eksjö sjukhus och Värnamo 
sjukhus genomförs under hösten 2021. 

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara 
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per 
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Utreda vilka delar i 
organisationen som skulle ha 
möjlighet att minska 
arbetspendlingen eller resa mer 
hållbart genom flexibla 
arbetsformer. 

Är en del i arbetet med medarbetarresan. 

Medverka till att erbjuda 
medarbetare årlig cykelservice 
vid våra tre sjukhus samt 
rabatter på service och tillbehör 
till cykel via 
personalförmånerna. 

Förstudie är genomförd som visar på att det inte kan genomföras i egen 
regi. Frågan är flyttad till arbetet som pågår gällande personalförmåner. 

Uppmuntra medarbetare att resa 
hållbart genom att erbjuda 
förmånscyklar. 

Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut i våras. Nya 
förmåner, däribland förmånscyklar, kommer hanteras inom ramen för 
utveckling av förmånspaket som en helhet. Oklart i nuläget när eventuell 
upphandling påbörjas. Utredning om förutsättningar och finansiering 
pågår. 
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Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och 
hållbara. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer 

Uppdrag/mål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den 
biologiska mångfalden ska öka. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra så kallade I-tree-
beräkningar  för våra 
utomhusmiljöer vid sjukhusen. 

En förstudierapport är upprättad.  

Utöka totala ytan av ängsmark 
med 20 000 m2 kring våra 
sjukhus samt uppföra 
insektshotell. 

En förstudierapport är upprättad.  

Utvärdera möjligheten till 
synligt vatten inom våra 
fastigheter, vid byggnationer 
och markprojekt samt gröna tak 
i våra ny- och 
ombyggnationsprojekt. 

Gröna tak har på senare tid uppförts på bussdepån i Ljungarum och de nya 
cykelhusen på Ryhovsområdet. Dessutom planeras ett grönt tak på Entrén 
till Ryhovs sjukhus. Sedan tidigare finns det på Hus 37 Eksjö, Hus 26 
Avfallsbyggnad Eksjö och på Spira. Vad gäller synligt vatten har den 
aktiviteten ännu inte påbörjats. 

Möjliggöra att delar av 
bevattningen av vår utemiljö ska 
ske med dagvatten. 

En förstudierapport är upprättad.  

Uppdrag/mål: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- 
och B-klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet Andel 
A- och B-klassade 
byggmaterial vid 
om- och 
nybyggnation. 

80 % 66 % 
 

En stor upprensning av avslutade projekt har gjorts vilket 
resulterat i att mätetalet steg uppåt igen. 

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den 
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer 
långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska 
guida oss i val av produkter. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga miljö- och 
hälsoskadliga ämnen i 
förbrukningsmateriel, 
elektronik, inredning, textilier 
och leksaker utifrån vår 

Krav ställs kontinuerligt i upphandlingar och avtalen följs upp i syfte att 
minska innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 
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Aktiviteter Analys 

kemikaliestrategi med syfte att 
minska negativ påverkan. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen 
patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade 
miljöbelastande läkemedel  minska. 

Aktiviteter Analys 

Utöka användningen av icke-
farmakologiska behandlingar 
och stöd till 
livsstilsförändringar. 

Ej påbörjat. Planerad start 2021-11-01 

Förskriva startförpackningar där 
så är möjligt och arbeta med 
tidsbegränsade ordinationer. 

Ej påbörjat. Planerad start 2021-11-01 

Verka för att läkemedel med 
samma effekt och med mindre 
miljöpåverkan prioriteras vid 
förskrivning och 
rekommendation. 

Arbete pågår med att, i samarbete med Läkemedelskommittén, ta fram 
stöd för verksamheterna för denna aktivitet. Beräknas vara klart till 
sommaren. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma 
matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet Andel 
svenskproducerat 
kött, 
mejeriprodukter 
och ägg 

87 % 78 % 
 

Andelen svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg 
inom område måltid uppgick till 78 %, vilket är en bit ifrån 
årets målsättning på 87 %. Enheterna arbetar med att köpa in 
svenska produkter men det finns en viss problematik hos 
leverantören att alltid kunna leverera det som beställs. 
Skolorna uppnådde målet (utfall 90 %) men ställs ibland 
inför valet mellan svensk eller ekologiskt när det inte finns 
svenska ekologiska produkter att tillgå. 
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Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet Andel 
svenskproducerad 
frukt, bär, 
grönsaker och 
potatis 

38 % 36% 
 

Utfallet inom område måltid var 36 %, vilket är i närheten 
av målsättningen för året på 38 %. Enheten i Jönköping har 
strävat extra nogsamt mot inköp enligt livsmedelstrappan 
och har lyckats komma upp i en nivå på 43 %. Övriga orter 
uppnår inte målsättningen. Bland annat har man haft en 
problematik med potatisleveranser och ett antal andra 
svenskproducerade grönsaker. 
Endast en skola når målet. Att mätetalet nu omfattar fler 
produktgrupper kan vara en förklaring till det låga resultatet, 
men en djupare orsaksanalys behövs göras. 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och 
skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet 
Andelen MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

87 % 86 % 
 

Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur inom område måltid 
uppgår till 89 %, vilket överstiger målnivån (87%). En av tre 
orter är ännu inte uppe i målvärdet och strävar mot 
förbättringar. 
Två av fyra skolor når inte målet. Ett ökat produktutbud i 
mätetalet och otydlig produktmärkning kan vara förklaringar 
till det låga resultatet, men en djupare orsaksanalys behövs 
göras. 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet Andel 
ekologiska 
livsmedel 

60 % 56 % 
 

Andelen ekologiska livsmedel inom område måltid uppgår 
till 56 % (mål 60 %). Pandemin har gjort det extra 
problematiskt att nå målet med t.ex. begränsningar i 
leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är 
ekologiska. Det har även funnits kvalitetsproblematik kring 
grönsaker. Den regionala EKO-gruppen som syftar till 
förbättrad måluppfyllelse träffas månadsvis. 
3 av 4 skolor når inte målet (genomsnittligt utfall för 
skolorna är 48 %). En djupare orsaksanalys behövs göras. 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum väljer svenskt före 
ekologiskt på vissa produkter. 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, 
drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav 
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet Andel 
Fairtrademärkt 
och ekologiskt 

96 % 95 % 
 

Utfallet är 95 % inom område måltid vilket inte uppnår 
målet (96 %). Arbete pågår för att förbättra måluppfyllelsen, 
bl.a. har en ny drickchoklad som uppfyller målsättningarna 

97



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 80(88) 
 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

producerat kaffe, 
te, drickchoklad 
och banan 

tagits in som avtalsprodukt. Viss problematik har funnits 
med att få bananer levererade som uppfyller ställda krav. 
Ingen skola når målet (genomsnittligt utfall 79 %). Att 
mätetalet numera omfattar även bananer kan vara en 
förklaring till det låga resultatet, men en djupare 
orsaksanalys behöver göras. 

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och 
minskar klimatpåverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet 
Genomsnittlig 
klimatpåverkan, 
kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

 1,94 CO2-
ekv/kg 
livsmedel 

 

Mätetalet speglar arbetet med att klimatanpassa menyerna 
och den genomsnittliga klimatpåverkan per kg livsmedel 
inom område måltid visar ett något förbättrat värde (1,93) 
jämfört med basåret 2019 (1,96). Arbete med livsmedelsmål 
i hållbarhetsprogrammet bidrar till en lägre siffra, samt 
mindre andel rött kött, mer fisk, kyckling samt grönsaker. 
Vegetariska måltider lyfts i Regionens kostpolicy och 
restaurangerna arbetar med att dessa rätter ska vara 
attraktiva för att kunderna ska vilja välja dem. 
Tre av fyra skolor uppnår inte målet. Någon djupare analys 
har ännu inte gjorts. 

 

Aktiviteter Analys 

Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar ska 
implementeras och följas upp. 

En grupp med representanter från följande verksamheter i Region 
Jönköpings län har samlats för att planera inför hur kostpolicyn ska 
implementeras: sektion folkhälsa, Futurums FoU-enhet, Område måltid, 
Regional utveckling samt område Miljö. I höst planerar gruppen att ta fram 
en handlingsplan för implementeringen av kostpolicyn. Gruppens arbete 
och tilldelning av mandat är förankrad hos regiondirektören. 

Inköp av buteljerat vatten ska så 
långt som möjligt minimeras. 
Pilotförsök med syfte att utreda 
lämplig utrustning och hantering 
av eget kolsyrat vatten ska göras 
2021. 

Uppstartmöte med berörda avdelningar har hållits. Pilottestet planeras att 
genomföras under september. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden 
ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Främja användning av 
förbrukningsmaterial som går 
att materialåtervinna och består 
av återvunnen och/eller förnybar 

Hög användning av engångsprodukter på grund av rådande pandemi. Vissa 
verksamheter har inlett arbetet med att, med stöd av handboken för klokare 
materialval, överväga byte till flergångsprodukter eller andra 
engångsmaterial. Andra verksamheter har ännu inte kommit igång, bl.a. på 

98



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 81(88) 
 

Aktiviteter Analys 

råvara. D.v.s. minska 
användningen av 
engångsprodukter och när 
engångsprodukter måste 
användas; Välj produkter som 
rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

grund av pandemin. 
Ett samverkansprojekt inom Sydöstra sjukvårdsregionen med fokus på 
hållbar användning av förbrukningsmaterial har startats upp hösten 2020. 
Projektet ska resultera i att miljöpåverkan från prioriterade 
förbrukningsmaterial ska minimeras och projektet sträcker sig till april 
2022. 

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 
2020. 

Mätetal Målvärde Resultat  Analys 

Hållbarhet 
Matsvinn per 
restaurangportion 

-10 % -1 % 
 

Andelen matsvinn per restaurangportion för område måltid 
visar under första tertialet 86 g/port, detta är över målnivån 
som utgår ifrån föregående års mätningar (82g/port med 
reducering av 10 %). Eksjö och Värnamo har lyckats minska 
sitt restaurangsvinn där man arbetar med att återvinna 
råvaror och överbliven mat samt att laga till under 
öppettiden istället för att överproducera. Jönköping har en 
osäkerhet kring besöksantalet och hur mycket mat som ska 
beställas till restaurangen från centralköket. Här har man 
andra förutsättningar rent lokalmässigt och kan inte på 
samma sätt laga till mat under öppettiden för att hålla nere 
beställningsnivån. Enheten arbetar med förbättrad prognos 
för att minska ner produktionssvinnet. 
När det gäller resultat på skolorna finns fortfarande en 
problematik med distansundervisning vilket gjort att 
mätningar inte gjort i planerade omfattning. 

Hållbarhet 
Matsvinn per 
patientportion 

-10 % -5 % 
 

Matsvinn i gram per patientportion uppgår under första 
tertialet till 126 g/port. Detta jämförs mot föregående års 
mätning som visade 128 g/port, d.v.s. en liten förbättring har 
skett. Målsättningen är att matsvinnet ska minska med 10 % 
jämfört med föregående år. 
En problematik med överbeställningar från vårdens sida 
finns. Här erbjuder köken egenproducerade matlådor som 
komplement till överbeställningar. Inom vården finns en viss 
effekt av pandemin där man har svårt att förutsäga antalet 
patienter som är i behov av mat. Man kan också se att 
åtgången på råkost, kokta grönsaker och potatis är något 
lägre än den beräknade mängden. 
Analys av mätetalets utfall har hittills kommit igång i 
begränsad omfattning ute på berörda avdelningar. 

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till 
minskat fossilberoende. 

Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning 

Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska 
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index. 
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Aktiviteter Analys 

År 2021 ska vi utreda hur 
avvägningen mellan 
hållbarhetskrav, risk och 
avkastning kan hanteras i syfte 
att ställa mer långtgående krav 
avseende social hållbarhet och 
miljö i vår kapitalförvaltning. 

Arbetet pågår och beräknad vara klart 2021-12-31. 

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet 
och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktor: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande 

Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, 
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser 
inom jämlikhets- och 
jämställdhetsintegrering för 
politiker, chefer, HR-partners, 
verksamhetsutvecklare, 
utvecklingsledare och andra 
strategiskt viktiga funktioner 

Ej påbörjat 

Se över, och vid behov 
komplettera, befintligt 
beslutsstöd och 
utbildningsutbud. 

Ej påbörjat 

Följa upp jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv när vi 
utvecklar och förbättrar våra 
verksamheter, samt när vi 
beviljar finansiellt stöd och 
projektmedel. 

Ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och 
icke-diskriminering innebär i praktiken. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd för att 
ge medarbetarna de verktyg de 
behöver. 

Ej påbörjat 

Anpassa befintligt stöd för 
förbättrings- och kvalitetsarbete 
till att omfatta 
normmedvetenhet. 

Ej påbörjat 

Erbjuda coaching i 
normmedvetenhet och icke-
diskriminering för 
verksamheter. 

Ej påbörjat 
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Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, 
förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktor: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd för att 
ge medarbetarna de verktyg de 
behöver. 

Ej påbörjat 

Utöka användningen av 
universell utformning . 

Ej påbörjat 

Sprida kunskap om 
hälsolitteracitet  och 
användningen av verktyg som 
stödjer hälsolitteracitet. 

Ej påbörjat 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser 
inom området 
funktionsnedsättningar och 
tillgänglighet för vårdpersonal, 
transportpersonal, politiker, 
verksamhetsutvecklare och 
andra strategiskt viktiga 
funktioner. 

Ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska 
vara hållbara och tillgängliga. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram beslutsstöd i form av 
checklistor och mallar. 

Planerat genomförande hösten 2021. 

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter 
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras 
erfarenheter och upplevelser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla arbetet med 
olika former av aktivt 
samskapande. 

Ej påbörjat 

Fortsätta utveckla mötesplatser 
för inflytande, delaktighet och 
medskapande. 

Ej påbörjat 

Ge stöd genom coaching och 
verktyg åt verksamheter. 

Ej påbörjat 

Utveckla uppdraget som finskt 
förvaltningsområde genom ökad 

Ej påbörjat 
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Aktiviteter Analys 

samverkan med den finska 
minoriteten i länet. 

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen 
för strategier, planer och program. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetet med de 
nationella minoriteternas 
rättigheter. 

Ej påbörjat 

Genomföra utbildningsinsatser 
för att öka kulturmedvetenhet 

Ej påbörjat 

Utveckla insatser för stöttning i 
språkutvecklingen i svenska 
språket på arbetstid hos 
medarbetare med utländsk 
bakgrund med önskemål och 
behov av detta. 

Planeras någon gång under planperioden. 
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Bilagor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning fullfond 2021T1 2021 budget 2020T1 2020
Verksamhetens intäkter 1 087,9 3 233,1 813,7 3 051,3
Verksamhetens kostnader -5 389,6 -15 059,9 -4 588,6 #######
Avskrivningar -142,3 -442,5 -118,6 -405,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -4 443,9 -12 269,4 -354,4 -3 893,5 #######
Skatteintäkter 3 178,8 9 536,2 213,2 2 986,2 9 144,2
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 050,3 3 150,2 38,2 1 001,7 3 053,5
VERKSAMHETENS RESULTAT -214,9 417,0 -103,0 94,4 1 204,4
Finansnetto tillgångar 337,3 393,0 49,0 -235,8 205,6
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -213,9 -310,0 -156,0 -79,3 -297,9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -91,4 500,0 -210,0 -220,8 1 112,1
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -91,4 500,0 -210,0 -220,8 1 112,1

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal fullfond 2021T1 2021 2020T1 2020
Likviditet 3,23 3,10 3,37
Soliditet  fullfondering 20,7% 23,0% 15,2% 22,3%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 105,1% 96,7% 97,6% 90,1%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag -2,2% 3,9% -5,5% 9,1%
Nettkostnadsökning mot föregående år 14,1% 11,6% 3,2%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 6,1% 8,8% 3,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 6,0% 4,0% 6,1%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 122,4% 165,3%
Rörelsekapital miljoner kronor 6 928 5 501 6 601
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 1 463 293 970

Definitioner:

Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING FULLFOND (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2021-04-30 2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 26,9 31,1
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 561,2 4 523,4
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 134,0 1 115,6
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 379,6 365,7
Summa Anläggningstillgångar 6 101,7 6 035,7
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 116,1 108,3
Fordringar 15xx-17xx 985,8 1 018,0
Kortfristiga placeringar 18xx 7 671,9 7 389,5
Kassa och bank 19xx 1 260,3 869,1
Summa Omsättningstillgångar 10 034,2 9 384,9
Summa Tillgångar 16 135,9 15 420,6
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 3 437,4 2 306,9
Händelser direkt mot egna kapitalet 0,0 18,3
Årets resultat 3xxx-8xxx -91,4 1 112,1
Summa Eget kapital 3 346,0 3 437,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 639,6 9 153,9
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 9 639,6 9 153,9
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 44,0 45,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 3 106,4 2 783,8
Summa Skulder 3 150,4 2 829,3
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 16 135,9 15 420,6

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 738,7 738,7
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 23,4 22,8
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0
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Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall
Resultaträkning blandmodell 2021T1 2021 budget 2020
Verksamhetens intäkter 1 087,9 3 233,1 3 051,3
Verksamhetens kostnader -5 482,9 -15 340,1 -13 917,5
Avskrivningar -142,3 -442,5 -405,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -4 537,3 -12 549,5 -359,2 -11 271,8
Skatteintäkter 3 178,8 9 536,2 213,2 9 144,2
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 050,3 3 150,2 38,2 3 053,5
VERKSAMHETENS RESULTAT -308,3 136,9 -107,8 926,0
Finansnetto tillgångar 337,3 393,0 49,0 205,6
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -26,5 -79,5 -2,9 -121,6
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2,5 450,4 -61,6 1 009,9
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 2,5 450,4 -61,6 1 009,9

Tertialutfall Prognosutfall Utfall
Finansiella nyckeltal blandmodell 2021T1 2021 2020
Likviditet 3,23 3,37
Soliditet blandmodell 49,2 50,0 51,4
Nettokostnad/skatt o bidrag 107,3% 98,9% 92,4%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 0,1% 3,5% 8,3%
Nettkostnadsökning mot föregående år 11,3% 3,2%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 8,6% 3,2%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 4,0% 6,1%
Rörelsekapital miljoner kronor 6 143 5 920

1) Definitioner:

Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING BLANDMODELL (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2021-04-30 2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 26,9 31,1
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 561,2 4 523,4
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 134,0 1 115,6
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 379,6 365,7
Summa Anläggningstillgångar 6 101,7 6 035,7
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 116,1 108,3
Fordringar 15xx-17xx 985,8 1 018,0
Kortfristiga placeringar 18xx 7 671,9 7 389,5
Kassa och bank 19xx 1 260,3 869,1
Summa Omsättningstillgångar 10 034,2 9 384,9
Summa Tillgångar 16 135,9 15 420,6
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 7 929,4 6 901,1
Händelser direkt mot egna kapitalet 0,0 18,3
Årets resultat 3xxx-8xxx 2,5 1 009,9
Summa Eget kapital 7 931,9 7 929,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 5 053,7 4 661,9
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 5 053,7 4 661,9
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 44,0 45,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 3 106,4 2 783,8
Summa Skulder 3 150,4 2 829,3
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 16 135,9 15 420,6

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 738,7 738,7
Pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998) 4 585,9 4 492,0
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 23,4 22,8
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0
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2021-05-31 
 

 

Missiv till Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2021-2035  

för Region Jönköpings Län 

 

Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som skall hålla över tid.  

Det är därför angeläget att dokumentet vinner största möjliga stöd i Regionfullmäktige.   

 

Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet resenärer i kollektivtrafiken halverats. Hur 
återhämtningen post-Corona kommer att se ut vet ingen, men mycket tyder på att våra 
beteendemönster kommer att förändras i grunden med mer hemarbete eller närarbete som 
följd. Det förutsätts därför ett kontinuerligt arbete med effektiviseringar och omfördelningar 
i den befintliga verksamheten. Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen där 
resandeutvecklingen är den främsta. Andra faktorer som påverkar är utvecklingen av olika 
framdrivningstekniker för kollektivtrafikens fordon, osäkerheter kring 
drivmedelsutvecklingen och drivmedelspriser, autonoma fordon samt framkomlighet i 
städerna och utbyggnad av infrastruktur, framför allt järnvägsinfrastruktur.  
 
Med anledning av pandemin kommer programmet att revideras i början av nästa 
mandatperiod och målen ses över. Målet kring antalet resande ska tills vidare enbart ses 
som en prognos beräknat utifrån den målsatta marknadsandelen. Fokus på ekonomisk 
uppföljning måste ske varför skattefinansieringsgrad bör återintroduceras i programmet. En 
rimlig målsättning är högst 60 % skattefinansieringsgrad år 2035. Länstrafiken ska årligen 
bedöma om reseunderlaget är tillräckligt stort för att kunna stödja linjetrafik på en linje eller 
om andra åtgärder ska övervägas.   
 
 
För att säkerställa en positiv utveckling av kollektivtrafiken och dess nyttor i hela regionen 
kommer utvecklingen per trafikslag att följas årligen i nämnden. Avvägningar kring 
kollektivtrafikens tilldelning av resurser sker årligen i regionfullmäktiges budget- och 
flerårsplanearbete.  
 
 
 
 
 
 
Ovanstående inriktningar ska arbetas in i trafikförsörjningsprogrammet efter beslut i 
regionfullmäktige.  
 
Mia Frisk (Kd), Regionstyrelsens ordförande 
Malin Wengholm (M), 2e: vice ordförande Regionstyrelsen 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 48-71 

Tid: 2021-05-04 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 58  
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 
 Fastställa regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2035, med 

följande ändringar och kompletteringar: 
 

1. Förordet kompletteras med följande text: Strävan mot ett hållbart 
samhälle gör att kollektivtrafiken måste öka sin attraktionskraft hos 
länets invånare genom att erbjuda ett attraktivt utbud av hållbara 
resmöjligheter för länets invånare. Detta kan ske genom att 
kollektivtrafikens olika transportslag alltid försöker ligga i framkant 
vad gäller hållbara drivmedel och energieffektiva transporter. 
Omfattande marknadsföring och därigenom beteendeförändringar 
behövs för att öka andelen av resenärer som väljer att åka kollektivt.  

 
2. Stryka andra stycket 3.2.2 då resurser kan läggas på ombord 

personal som kan ägna mer tid åt resenärerna.  
 

3. Stryka första meningen i femte stycket 5.2.3 Jönköpings län har en 
stor landsbygd med en tydlig urbanisering till städerna.  

 
4. Under 5.3.1 byta ut sjätte stycket mot följande nytt stycke: 

Önskemålet om snabbhet och gena resvägar kan skapa konflikt med 
mindre orters behov av turtrafik. Här bör en lämplig avvägning göras 
mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och tillgång 
till kollektivtrafik med acceptabel turtäthet även för mindre orter. 
För vissa små orter med litet befolkningsunderlag samt boende på 
landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark 
trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik (eller närtrafik) vara en 
lösning.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 48-71 

Tid: 2021-05-04 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

5. Längst ner efter turutbud/vardagar under 5.3.5 kompletteras med 
följande text: Då marknadsandelen av motoriserade resor förväntas 
höjas från 16% (basår 2018) till 25% år 2035 kommer med stor 
sannolikhet resandeökningen komma i de tidslägen där 
kollektivtrafiken redan idag har kapacitetsproblem. Detta innebär att 
antalet fordon ökar utan att för den skull turutbudet ökar. Även 
storleken på fordonen kommer att öka vilket kan ge en 
kostnadsökning för varje nytillkommande resenär.  

 
6. Beskrivningen av linjenätet i kartbilden på sidan 41 komplettera med 

sträckan Göteborg/Borås/Jönköping utifrån utbyggnad av bl.a. nya 
stambanor.  

 
7. Tredje stycket under 8 Ekonomi första meningen ”En grov 

uppskattning” ändras till ”En genomsnittlig bedömning”. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden.  

Sammanfattning  
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
som  ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som 
ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP). 
Programmet revideras en gång per mandatperiod. 
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har haft en lång 
beredningsprocess. Ärendet har varit uppe för diskussion i kommunalt 
forum, en politisk referensgrupp har stämt av inkomna remissvar och 
samråd har ägt rum hos länets kommuner samt närliggande regioner. 
 
Totalt har ca 45 remissinstanser yttrat sig över programmet.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-20 
 Missiv daterad 2021-04-08 
 Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
 Inkomna remissyttranden 
 Remissversion - regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 48-71 

Tid: 2021-05-04 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras enligt 
bilaga 1. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet 
återremitteras enligt bilaga 2. Robert Andersson (SD) yrkar bifall till 
förslaget. 
 
Tommy Bengtsson (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet återremitteras 
enligt bilaga 3. 
 
Simon Johansson (S) yrkar bifall till programmet med Koalition för region 
Jönköpings läns ändringsförslag enligt bilaga 4. Vidare yrkar Simon 
Johansson avslag på Moderaternas, Sverigedemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag om återremiss. 
 
Leif Andersson (C), Emma Emanuelsson (MP), Arnold Carlzon (KD), Curt 
Carlsson (L), Bengt Petersson (C) m.fl. yrkar bifall till Simon Johanssons 
ändringsförslag samt avslag på Moderaternas, Sverigedemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag under proposition, och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs där förslag om att ärendet ska avgöras idag (JA) ställs mot 
förslag om återremiss (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: 
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon (KD),  
Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Malin Ramlöv (BA), Curt 
Carlsson (L), Emma Emanuelsson (MP), Leif Andersson (C) och Marcus 
Eskdahl (S). 
 
NEJ röstar följande ledamöter: 
Carina Källman (M), Anders Gustafsson (SD), Robert Andersson (SD), 
Tommy Bengtsson (V), Per-Allan Axén (M). 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 48-71 

Tid: 2021-05-04 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 5-NEJ röster bifallit förslaget om 
att ärendet ska avgöras idag, och därmed faller återremisserna. 
 
Därefter godkänner nämnden föreliggande förslag till nytt regionalt 
trafikförsörjningsprogram med koalitionens ändringsförslag enligt bilaga 4. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
4
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Bilaga 1

Återremissyrkanden ärende 13 Trafikförsörjningsprogrammet 
 
 
Målet med antalet resor ska tas bort.  
Det räcker att sätta upp ett mål av marknadsandelen av motoriserade trafikslag. Det 
absoluta antalet resor bör inte vara ett mål i sig då det ju enbart är en konsekvens av 
om marknadsandelsmålet uppnås eller ej. Det är snarare en prognos och inte ett mål 
och det finns inget värde i sig med högt antal transporter. Speciellt i dessa 
pandemitider då många förändrat sina resandevanor så finns det all anledning att 
inte fokusera på absoluta tal. 
 
Målsättning att nå en högre egenfinansiering ska inkluderas i programmet.  
Över de senaste åren har graden av skattefinansiering gravis ökat och det är därför 
viktigt att mål kring nivå tydliggörs i programmet.  
 
Det ska introduceras ett effektivitetsmått på Länstrafikens verksamhet.  
Det saknas mål om att organisationen ska använda skattemedel där de gör störst 
nytta för så många invånare som möjligt, samt att tillskott ska nyttjas på ett 
rationellare och effektivare sätt. Som det nu är utökas budgeten varje år kopplat till 
de högre ambitionsnivåerna och till den växande befolkningen utan någon hänsyn till 
kostnadseffektivitet.  
 
Moderaterna yrkar på återremiss av trafikförsörjningsprogrammet med 
anledning av ovanstående.   
 
 
 
Per-Allan Axén 
För Moderaterna, TIM
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TIM 2021-05-04 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021- 2035 
 

Sverigedemokraterna yrkar återremiss med följande medskick: 

Principen att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. I programmet 
finns sex högt satta mål för kollektivtrafiken som kommer att kräva stora ekonomiska tillskott 
för att ha en chans att införlivas. Vi föredrar istället satsningar inom folkhälsa, -sjukvård. 

 

För att nå målen om ökat resande och högre marknadsandelar kan landsbygden hamna i 
underläge då befolkningsunderlaget är lägre, medan satsningar i stadstrafik istället har större 
potential att ge fler resande och på det viset kan gynnas. 

Vi föreslår därför att målen om marknadsandel och resandemål tas bort. Istället bör fokuseras 
på Nåbarhet, Kundnöjdhet/kvalitet och Tillgänglighet. 

 Vi tycker även självfinansieringsgraden bör finnas med bland dessa mål. 

 Nåbarhet 
 Kundnöjdhet/kvalitet 
 Tillgänglighet 
 Självfinansieringsgrad 
 Miljö/hållbart samhälle 

 

Vi anser inte programmet ska förutsätta att en ny höghastighetsbana är på plats 2035 då 
osäkerheten är stor. Vår inriktning är att höghastighetsbanan är orimligt dyr och föredrar 
istället att lägga resurser på uppgradering av befintliga banor. Vi skulle även vilja ha med en 
prioritering av en järnvägsförbindelse mellan Göteborg-Jönköping-Nässjö i programmet. 

 

Bland trender och nya resandemönster som beskrivs i programmet finns endast faktorer som 
förutspår ett ökat antal resande. Vi vill ha en beskrivning av att alltfler arbetar hemifrån vilket 
kan betyda ett lägre antal resande, vilket varit en tydlig trend senaste året. En del talar 
dessutom för att detta är en delvis bestående trend.  
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Vi vill på sikt ha en utbyggd närtrafik på landsbygden där invånare som saknar bil kan ta sig 
till skola och arbete. Gymnasieelever blir ibland strandsatta då kommunens ansvar för 
skolskjuts enbart sträcker sig till grundskolan. Vårt syfte är att de utan bil ska kunna ta sig till 
en större tätort, även för arbete eller skola. Invånare på landsbygden kan ges möjlighet att 
anmäla sitt behov med några månaders framförhållning varefter trafiken kan planeras 
upphandlas av mindre aktörer, exempelvis lokala taxiföretag med kortare genomförandetider. 
Det finns ingen anledning att köra fullstora bussar på landsbygden som man gör idag.  

 

I programmet beskrivs att en av framgångsfaktorerna för att öka antalet resande i 
kollektivtrafiken är ”tillgång och prissättning av parkeringsplatser”. Vi anser inte att man ska 
överväga höjda P-avgifter och färre parkeringsplatser för att få fler resenärer till 
kollektivtrafiken.  

Det anges även att regionens personal kan få nyttja restid som arbetstid för att öka 
kollektivtrafikens marknadsandel. Detta kan vi inte ställa oss bakom eftersom det ger 
ojämlika förutsättningar beroende på var i länet man bor. 

 

Målet på Kundnöjdhet/kvalitet för resenärer bör höjas till från 70 % till 80 %.  

Målet på allmänhetens nöjdhet bör tas bort då det är svårt att påverka och bygger på generella 
åsikter ofta utan egna erfarenheter. 

Målet på skattesubventionsgrad bör ligga på 50 %. 

 

För Sverigedemokraterna  

Anders Gustafsson        Robert Andersson
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Trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Det är grundläggande att kollektivtrafiken fungerar både i stad och på landsbygden. Människor skall 
kunna ta sig till sina arbetsplatser med hjälp av kollektivtrafiken. Vänsterpartiet anser att det måste 
finns en tydlig strategi för hur människor som bor på mindre orter skall kunna få sitt behov av 
kollektivtrafik tillgodosett. Det är viktigt dels för den enskilda människan men också för de små 
samhällenas möjlighet till överlevnad och utveckling.  
 
Vidare anser Vänsterpartiet att kollektivtrafiken på sikt skall omfattas av nolltxa. Med anledning av 
det finns det skrivningar i försörjningsprogrammet om biljettpriser och dylikt där vi inte delar den 
uppfattning som finns i det nuvarande förslaget. I övrigt anser Vänsterpartiet att programmet 
innehåller många viktiga aspekter. 
 
Vänsterpartiet yrkar på att ärendet återremitteras.  
 
Motivering: Vi vill att en strategi för hur människor på mindre orter ska kunna få sitt behov 
av kollektivtrafik tillgodosett läggs till i trafikförsörjningsprogrammet. Dessutom vill vi att 
mer neutrala skrivningar om biljetterpriser och subventionering tas fram då vi inte delar 
samma subventionsmål som övriga partier, nolltaxa är vårat långsiktiga mål. 
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Koalitionens förslag till yrkanden i TIM Nämnden för Trafikförsörjningsprogrammet fram 
till 2035:  
 
1.       Förordet kompletteras med följande text: Strävan mot ett hållbart samhälle gör att 

kollektivtrafiken måste öka sin attraktionskraft hos länets invånare genom att erbjuda 
ett attraktivt utbud av hållbara resmöjligheter för länets invånare. Detta kan ske 
genom att kollektivtrafikens olika transportslag alltid försöker ligga i framkant vad 
gäller hållbara drivmedel och energieffektiva transporter. Omfattande marknadsföring 
och därigenom beteendeförändringar behövs för att öka andelen av resenärer som 
väljer att åka kollektivt.  

  
2.       Stryka andra stycket 3.2.2 då resurser kan läggas på ombord personal som kan ägna 

mer tid åt resenärerna.  
 
3.       Stryka första meningen i femte stycket 5.2.3 Jönköpings län har en stor landsbygd med 

en tydlig urbanisering till städerna.  
 
4.       Under 5.3.1 byta ut sjätte stycket mot följande nytt stycke: Önskemålet om snabbhet 

och gena resvägar kan skapa konflikt med mindre orters behov av turtrafik. Här bör en 
lämplig avvägning göras mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och 
tillgång till kollektivtrafik med acceptabel turtäthet även för mindre orter. För vissa 
små orter med litet befolkningsunderlag samt boende på landsbygden som befinner 
sig utanför stråken med mycket stark trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik (eller 
närtrafik) vara en lösning.  

 
5.       Längst ner efter turutbud/vardagar under 5.3.5 kompletteras med följande text: Då 

marknadsandelen av motoriserade resor förväntas höjas från 16% (basår 2018) till 25% 
år 2035 kommer med stor sannolikhet resandeökningen komma i de tidslägen där 
kollektivtrafiken redan idag har kapacitetsproblem. Detta innebär att antalet fordon 
ökar utan att för den skull turutbudet ökar. Även storleken på fordonen kommer att 
öka vilket kan ge en kostnadsökning för varje nytillkommande resenär.  

 
6.        Beskrivningen av linjenätet i kartbilden på sidan 41 komplettera med sträckan 

Göteborg/Borås/Jönköping utifrån utbyggnad av bl.a. nya stambanor.  
 
7.        Tredje stycket under 8 Ekonomi första meningen ”En grov uppskattning” ändras till 

”En genomsnittlig bedömning”. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 44-
65 
Tid: 2021-04-20 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 51  
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
 
Presidiet anmäler att man inte fattar beslut i ärendet vid dagens möte, och att 
man håller frågan öppen till kommande nämndsammanträde. 
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har haft en lång 
beredningsprocess. Ärendet har varit uppe för diskussion i kommunalt 
forum, en politisk referensgrupp har stämt av inkomna remissvar och 
samråd har ägt rum hos länets kommuner samt närliggande regioner. 
 
Totalt har ca 45 remissinstanser yttrat sig över programmet.  

Sammanfattning  
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
som  ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som 
ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP). 
Programmet revideras en gång per mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-04-08 
 Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-04-08 RJL 2019/2969 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 Fastställa regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2035 

Sammanfattning  
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som  
ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att 
upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP). Programmet revideras en 
gång per mandatperiod. 

Information i ärendet 
Arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet har kommit att påverkas 
av den pågående pandemin med förlängd handläggningstid som följd. Liksom 
tidigare och nu gällande program ges en inriktning på hur kollektivtrafiken 
planeras att utvecklas under programperioden. Sex olika mål slås fast och 
beskrivningar på hur de ska nås presenteras. Programmet är tänkt att vara ett stöd i 
den långsiktiga planeringen hos andra samhällsaktörer och myndigheter.  
Till programmet hör en bilagedel som kommer att uppdateras inför beslut i 
regionfullmäktige för att faktauppgifterna ska vara så uppdaterade som möjligt. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-04-08 
 Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län 
- Sammanfattning 

 
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som 
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektiv-
trafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. 
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (nedan förkortat TFP) ska beskriva 
mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik 
inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av 
vardagsresande. Detta eftersom dagens regioner inte alltid slutar vid länsgränsen 
utan kan bestå av större arbetsmarknadsregioner där människor dagligen pendlar 
över länsgränser. 
 
TFP för Jönköpings län består sammanfattningsvis av följande avsnitt: 
 

2.  Inledning 
 
De strukturella förändringarna efter dåvarande Jönköpings läns landstings 
övertagande av finansieringen av kollektivtrafiken beskrivs. 
Avsnittet redovisar även vilket innehåll programmet förväntas ha enligt 
lagens utformning. 
Kollektivtrafikmyndighetens uppgifter redovisas liksom arbetet med 
förankringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
Avsnittet pekar på programmets långsiktighet med mål uppsatta till år 
2035.  

 
3.  Vision och värdegrund 

 
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” 
redovisas liksom verksamhetsidén för länets kollektivtrafik ”Det naturliga 
resvalet”. Även Jönköpings Länstrafiks kärnvärde ”Omtanke” samt 
inriktningen att ge länets invånare prisvärda enkla samt säkra resor 
behandlas i avsnittet. 
Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) redovisas liksom 
en utblick mot år 2050. 

 
4.  Kollektivtrafikens uppdrag 

 
I detta avsnitt presenteras kollektivtrafikens uppdrag och hur ett 
funktionellt trafikutbud och resande kan se ut. Vikten av gränslös 
regionöverskridande trafik framhålls liksom strävan att tillgodose 
resbehov i så kallade funktionella områden.  
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Förstorade arbetsmarknadsregioner ger regional tillväxt vilket 
understryker vikten av utbyggd kollektivtrafik samt strävan efter 
restidförkortningar i systemen. 
 
En belysning av kollektivtrafikmyndighetens arbete med allmän trafikplikt 
ger en översiktlig beskrivning av processen kring begreppet allmän 
trafikplikt. 
 
Den kommersiellt drivna kollektivtrafikens förutsättningar beskrivs samt 
de förväntningar som finns på densamma. 
 
Kollektivtrafikens påverkan på miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle 
behandlas. Även jämställdhet och FN:s konventioner om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen behandlas. 

 
5.  Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken 

 
             Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv: 

 resenärens  
 trafikeringens  
 samhällets  

 
Principer för trafikeringsupplägg redovisas i detta avsnitt. Olika trafikslag 
lämpar sig för olika trafikeringsuppgifter där hänsyn ska tas till miljö- och 
kostnadseffektivitet vid val av fordonsslag. 
 
Nivåindelningen beskriver de olika nivåer som länets invånare kan 
förvänta sig beroende på om det handlar om storregionala trafikstråk eller 
andra typer av stråk och reserelationer med mindre trafikeringsfrekvens. 
 
Särskilda persontransporter beskriver hur invånare boende långt från 
allmän kollektivtrafik kan trafikförsörjas om än med ett begränsat 
turutbud. 

              
Utbud är ett sätt att redovisa de olika ambitionsnivåerna för 
kollektivtrafikens utbud med hänsyn taget till efterfrågan och 
befolkningsunderlag. 
 
Avsnittet behandlar restider, koppling till kommunalt upphandlad trafik 
samt frågor kring bytespunkter, hållplatser och terminaler. 
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6.  Mål 2035 
 
Sju centrala målsättningar som ska vara uppnådda till 2035 slås fast: 
 
 Marknadsandel, beskriver hur stor andel av de motorburna resorna 

görs med kollektivtrafiken i regional och privat regi. År 2018 används 
som basår med en marknadsandel på 16 procent. Målet till år 2035 är 
25 procent. 

 
 Resandemål, att med år 2018 som basår utförs ca 78 procent fler resor 

med kollektivtrafiken, totalt 40 miljoner resor. 
 
 Nåbarhet, mål att 85 % av länets befolkning ska ha närmre än 1000 

meter till hållplats eller station, dagens siffra är 84 %. Strävan är att 
upprätthålla målet trots att uppsnabbningar av trafik kan innebära färre 
hållplatser i linjenätet. Kommunernas arbete med förtätning av 
bostäder längs med utpekade trafikstråk och i stationsnära lägen är en 
viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det uppsatta målet.   

 
 Kundnöjdhet/kvalitet, att 60 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) 

ska vara nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. 
Av resenärer i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra 
vara 70 procent. 
 

 Tillgänglighet, att fler med olika funktionsnedsättningar ska kunna 
resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta sker framförallt genom 
fler anpassade hållplatser och bytespunkter. 
 

 Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna 
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att 
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 38 
procent till år 2035 med år 2018 som basår. 

 
7. Ansvarsfördelning 

 
I avsnittet redovisas önskad ansvarsfördelning mellan olika parter för att 
förverkliga de målsättningar programmet fastställt. Utöver Region 
Jönköpings län berörs framförallt länets kommuner samt Trafikverket. 
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8.  Ekonomi 
 
En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska 
konsekvenser ges i detta kapitel.  
 
Fyra alternativa finansieringsvägar redovisas. 

 
9.  Uppföljning och utvärdering 

 
Avsnittet redovisar arbetet med handlingsplaner och uppföljningsarbete 
med kortare tidsperspektiv inom programperioden 2020-2035. 
Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala trafik-
försörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028.  
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Förord till TFP Region Jönköpings län 2021-2035 
 
I mars 2020 stod det klart att pandemin Covid-19 drabbat världen med full kraft 
vilket fått betydande konsekvenser för nästa alla verksamheter i samhället. 
 
Arbetet med framtagandet av TFP för regionen som pågått sedan 2019 har 
kommit att påverkas bland annat genom en förlängd samrådsprocess med länets 
kommuner, intressegrupper, angränsande län och kommuner samt allmänheten.  
 
För kollektivtrafikens utveckling i länet under 2020 innebar pandemin att resandet 
i stort sett halverades då man uppmanades att undvika att åka kollektivtrafik på 
grund av smittspridningsrisk samt att de som har möjlighet uppmanas till 
hemarbete. När detta skrivs i början på 2021 är smittspridningen fortsatt hög och 
därmed hålls strävan till ökat resande med kollektivtrafiken medvetet tillbaka. 
Utvecklingen av pandemin och dess fortsatta påverkan på resandet är fortfarande 
en osäkerhetsfaktor. 
 
Marknadsandel som är ett nytt mål i programmet kan sägas ha fått tydlig relevans 
då vi med stor sannolikhet kommer se ett förändrat resmönster på grund av ökad 
acceptans av hemarbete för de grupper som har denna möjlighet. Det är då viktigt 
att kollektivtrafiken strävar efter att öka sin marknadsandel av de motoriserade 
resor som finns kvar.  
 
Omfattande marknadsföring och därigenom beteendeförändringar behövs för att 
kraftigt öka andelen som resenärer som väljer att åka kollektivt. Detta kommer att 
kräva resurser till informationsspridning samt marknadsåtgärder som kompletterat 
med ett utökat turutbud där efterfrågan finns, förhoppningsvis ökar andelen resor 
med kollektivtrafiken jämfört med andra motoriserade resor. 
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2 Inledning 
 

Den 1 januari 2012 trädde Lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik i kraft. 
Enligt denna lag ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet, 
nedan förkortat ”RKM”. 
 
Från den 1 januari 2012 blev Landstinget i Jönköpings län ansvarig för 
kollektivtrafiken i länet och blev därmed länets regionala 
kollektivtrafikmyndighet. I samband med regionbildningen 1 januari 2015 är 
Region Jönköpings län regional kollektivtrafikmyndighet. 
 
RKM har under 2013 och 2014 tagit över ansvaret för färdtjänst och sjukresor i 
linje med de kompletteringar i lagen som gjorts bland annat vad gäller 
kommunernas möjligheter att överlåta färdtjänstverksamhet till RKM (SFS 
2010:1068) samt överlåtande till RKM av verksamhet rörande ersättning vid 
sjukresor (SFS 2012:937). 

RKM ska bland annat fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett 
regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska vid behov revideras, vilket 
inom Regions Jönköpings län sker en gång per mandatperiod. 
 
Enligt Kollektivtrafiklagen ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
innehålla en redovisning av: 
 

 Behovet av kollektivtrafik i regionen samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen, 
 

 Alla former av regional kollektivtrafik i regionen, både trafik som bedöms 
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som RKM avser att 
ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,   
 

 Åtgärder för att skydda miljön, 
 

 Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med 
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning, 
 

 De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla 
resenärer, samt 
 

 Omfattningen av trafik enligt lagen (SFS 1997:736) om färdtjänst och 
lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för pris-sättningen 
för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har 
överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 
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Lagen definierar regional kollektivtrafik som trafik vilken utförs inom ett län eller 
region, eller om den sträcker sig över flera län eller regioner huvudsakligen 
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. 
 
RKM ansvarar för den av samhället upphandlade och finansierade regionala 
kollektivtrafik för vilken allmän trafikplikt ska beslutas. Samtidigt öppnar lagen 
möjligheter för kommersiellt driven kollektivtrafik. 
 
En väl fungerande kollektivtrafik ska tillgodose invånarnas behov av transporter. 
Trafiken kan vara regional eller interregional. Den regionala trafiken omfattar 
relativt korta resor som till och från arbete, skola, offentlig och privat service men 
även till viss del för kultur- och fritidsändamål. Merparten av dessa resor görs 
inom orter eller mellan närliggande orter. Den långväga kollektivtrafiken utgörs 
av längre resor t.ex. resor som görs i tjänsten och på fritiden och ska främst 
genomföras på kommersiella grunder.  
 
Programmet omfattar Jönköpings län liksom kommuncentra och högskoleorter i 
angränsande län eller regioner.  
 
Arbetet med det förnyade trafikförsörjningsprogrammet har under åren 2019 till 
2021 bedrivits i samråd med angränsande regioner samt regionens kommuner. 
Arbetet har försenats på grund av coronapandemin. 
 
Informationsinsatser och i vissa fall samråd har genomförts riktade till 
branschföreträdare, statliga myndigheter liksom till företrädare för länets 
handikapporganisationer. Information med inbjudan att delta i öppna möten har 
skickats till trafikföretag i länet, näringslivs- och fackliga organisationer m.fl.  
Allmänhet, resenärer och föreningsliv har inbjudits att delta via Jönköpings 
Länstrafiks hemsida samt öppna möten.  
 
Under vintern/våren 2020 genomfördes också en remissbehandling av 
underlagsmaterialet till ett reviderat/omarbetat trafikförsörjningsprogram. I 
samband med detta genomfördes bland annat informations- och samrådsmöten på 
i samtliga kommuner inom regionen. Sammanlagt medverkade detta till 45 
inkomna yttranden på remissen vilka påverkat revideringen av programmet.  
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på att redovisa mål för 
regionens kollektivtrafik fram till år 2035 samt en utblick bort mot år 2050.  
Programmet har en tydligt strategisk inriktning med fokus på ett antal 
övergripande mål. Inför varje år arbetas en handlingsplan fram och de uppsatta 
målen följs löpande upp i anslutning till regionens budget- och bokslutsarbete.  
 
Genomarbetningar/uppdateringar av trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 
2024 och 2028 vilket motsvarar en gång per mandatperiod. 
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I Sveriges Kommuner och Regioner (SKR:s) vägledning till utformande av 
regionala trafikförsörjningsprogram (publicerad i maj 2015) beskrivs ett antal 
viktiga frågor som är lämpliga att behandla i ett trafikförsörjningsprogram. 
 
En strävan i arbetet med uppdatering och förnyelse av trafikförsörjnings-
programmet har varit att Region Jönköpings län ska kunna presentera en 
diskussion kring så många av dessa frågor som möjligt i programmet.  
 
En nulägesbeskrivning av länets nyckeldata rörande kollektivtrafiken återfinns i 
bilaga 1. 
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3 Vision och värdegrund 
 
Kollektivtrafiken i Jönköpings län styrs och påverkas av de visioner som fastställs 
av Regionen och andra samhällsorgan. Regionen bedriver sin verksamhet utifrån 
visionen: 
 
 För ett bra liv i en attraktiv region 
 
Ett bra liv förutsätter bl.a. goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär 
att arbetsplatser, skolor, köpcentra, offentlig service som t ex sjukvård och 
kulturinrättningar ska nås med kollektivtrafik av så många regioninvånare som 
möjligt. En attraktiv region fordrar bl.a. en hög tillgänglighet till dessa funktioner.  
 
En väl fungerande kollektivtrafik har en avgörande betydelse för att möjliggöra en 
sådan situation för såväl enskilda människor som näringsliv. Det ska vara lätt att 
resa till och från olika resmål inom och utanför regionens gränser. 
 
Med utgångspunkt från sitt uppdrag har en verksamhetsidé formulerats för 
regionens kollektivtrafik enligt följande: 
 

Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och 
bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, 
enkla och säkra resor 

 
Med det naturliga resvalet menas att det ska vara ett naturligt förstahandsval att 
resa med tåg och buss då man behöver en motoriserad resa. Inför varje beslut att 
resa ska den kollektiva resan alltid vara ett klart och tydligt alternativ till andra 
reseformer. Naturligt också i den bemärkelsen att kollektivresan sparar på vår 
miljö. Beslutet om hur man ska resa kommer inte alltid att resultatera i att man 
väljer buss eller tåg, men det kollektiva resandet ska alltid ha en stark 
attraktionskraft för den enskilda människan.  
 
Omtanke handlar om människan. Omtanke genom att bedriva kollektivtrafik med 
god kvalitet som tillgodoser människors resebehov. Omtanke om 
levnadsförutsättningarna nu och i framtiden. Hänsyn till miljön och framtidens 
levnadsvillkor, om solidariteten med framtida generationer.  
 
Priset har betydelse för vilken resform man väljer. Kollektivtrafikresan är som 
regel alltid ekonomiskt fördelaktig men priset är inte alltid avgörande för att välja 
en kollektivresa framför en bilresa. Andra faktorer har också stor betydelse.  
 
Det ska vara enkelt att resa kollektivt, enkelt att förstå avgifts-, betal- och 
informationssystem, enkelt att stiga på och av på rätt plats, enkelt att byta mellan 
linjer och fordonsslag. Det ska även vara enkelt att planera och genomföra en resa 
bl.a. genom att kunna välja mellan många turer och därmed enkelt att göra miljö-
och klimatsmarta val.  
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Fungerande samspel mellan kollektivtrafiken och cykel- och motorfordon där 
kombinationer av dessa underlättas genom välutbyggd infrastruktur som 
bytespunkter med god standard är nödvändigt för att attrahera nya resenärsgrupper 
till kollektivtrafiken. 
 
Upplevd trygghet samt verklig säkerhet från hot, våld eller andra oroselement är 
avgörande för att kunder ska välja kollektivtrafiken. En trygg och säker resa 
genom att fordonen är tekniskt säkra och framförs på ett professionellt sätt är ett 
annat sätt att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Att resan upplevs trygg är en 
individuell upplevelse som ställer krav på resans utformning i sin helhet. 
 
Kollektivtrafik är ett strategiskt verktyg för att utveckla regionen enligt de 
visioner och ambitioner som fastslagits. Kollektivtrafiken är också ett verktyg för 
att skapa hållbar utveckling i hela länet och ett rundare län. 
 

3.1 Regional utvecklingsstrategi 
Region Jönköpings län fastställde år 2019 den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) för Jönköpings län med målår 2035. 
 
Av sexton stycken utpekade Agenda 2030-mål i RUS kan sju mål sägas ha 
koppling till kollektivtrafiken. 
 
I handlingsplanen kopplad till målet ”En tillgänglig region” finns textstycken som 
behandlar områden som berör kollektivtrafiken. 
 
Under kapitlet ”Samhällsbyggnad och tillgänglighet” beskrivs flera delområden 
som har samröre mellan RUS och kollektivtrafiken, några av dessa är: 
 

 Infrastruktur och transportsystem 
 Transportsystemets utformning 
 Järnväg och tågtrafik 
 Höghastighetståg 

 
Citat ur handlingsplanen: 

” Kollektivtrafik  
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt 
samhälle där alla invånare, oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa 
mellan studier, arbete och boende. Detta är en förutsättning för att invånare ska 
kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg.  
 
Även för besöksnäringen är ett välfungerande transportsystem av yttersta vikt för 
att lyckas locka turister till alla delar av länet.  
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Järnväg och tågtrafik  
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella 
järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya 
stambanor för höghastighetståg.  
Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet handlar främst om att hela nätet 
inte är elektrifierat och att underhållet av järnvägen är eftersatt.  
 

Höghastighetståg  
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är central för länets utveckling 
både när det gäller resor och kompetens. För att öka den interregionala och 
långväga tillgängligheten är nya stambanor för höghastighetståg en 
nödvändighet.  
 
En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle betyda en stor 
utvecklingspotential för länet. Dels möjliggör höghastighetsbanan snabba resor 
och att de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras, men banan frigör 
också kapacitet i det befintliga järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra 
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland annat är en förutsättning för 
logistiknäringen.  
 
Tåget har även många andra fördelar gentemot flyget och kortade restider 
kopplar ihop länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, men 
också norra Europa som blir en naturlig del i en större funktionell region.”  
 
 
[Länk till Regional utvecklingsstrategi 2035 (RUS)] 
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3.2 Utblick 2050 
 
3.2.1 Höghastighetsbana 
 
Fokus efter 2035 kommer för Jönköpings län att vara på planerade system för 
höghastighetståg. Etableringen av höghastighetstågssystemet med nya tågstationer 
kommer att förändra den regionala kollektivtrafikens uppbyggnad på ett 
betydande sätt. 
 
Behovet av att knyta samman de nya höghastighetsbanestationerna med det lokala 
och regionala trafiksystemet kommer att betyda genomgripande förändringar både 
för regionaltåg och busstrafiken.  
 
3.2.2 Autonoma fordon 
 
Den tekniska utvecklingen går fort framåt och förarlösa fordon i trafiksystemet är 
sannolikt en realitet efter 2035 både gällande kollektivtrafik och privata fordon.  
 
För kollektivtrafikens del ger detta nya möjligheter till ökad servicenivå då 
resurser kan läggas på ombordpersonal som kan ägna mer tid åt resenärerna. 
 
3.2.3 Ökad interaktion kollektivtrafik-konsumtion-boende 
 
Urbaniseringen skapar större integrerade kluster av verksamheter kring 
konsumtion och boende. I takt med den tekniska utvecklingen av exempelvis 
utsläppsfria fordon kommer det att vara möjligt att integrera 
kollektivtrafiksystemen med boende och platser för konsumtion och 
samhällsservice, vilket exempelvis innebär inomhushållplatser på köpcentra och 
sjukhus. 
 
3.2.4 Digitalisering, robotisering, AI (Artificiell Intelligens), 

maskininlärning 
 
Data är den ”nya oljan”, vilket kommer att innebära att det kommer att utvecklas 
många nya tjänster inom kollektivtrafiken. Vissa av dessa kommer sannolikt att ha 
likartade lösningar och funktioner som kan ge nya tjänster för reseplanering och 
mobilitetstjänster och så kallade ”on demand-tjänster” det vill säga 
efterfrågestyrda tjänster. Det skapar förutsättningar för en mer individualiserad 
kollektivtrafik. 
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4 Kollektivtrafikens uppdrag  

4.1 Uppdraget 
 
Regionens invånare väljer i många fall att pendla till arbete och studier på annan 
ort inom eller utanför länets gränser. Kollektivtrafiken i Jönköpings län ska därför 
kunna erbjuda länets invånare goda kommunikationer till och från orter inom 
regionen men också till angränsande regioner. Trafikutbudet ska vara långsiktigt 
stabilt, förutsägbart, tryggt och pålitligt med korta restider och hög turtäthet. En 
bra kollektivtrafik ska medverka till att: 
 

 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt 
fritid 

 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra 
pendlingsmöjligheter 

 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom 
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras 

 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle  
 ge människor med funktionsnedsättningar god tillgänglighet i samhället 
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa 

 
I Kollektivtrafiklagen definieras begreppet ”Regional kollektivtrafik” som all 
kollektivtrafik inom regionen och trafik över länsgränserna som huvudsakligen 
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.  
Se figur på ”vardagsresande i förhållande till annat resande” i bilaga 1. 
 
Regionens kollektivtrafik ska utformas för att motsvara det som riksdagen angivit 
som funktionellt trafikutbud och funktionellt resande. Med detta menas följande: 
 
Funktionellt trafikutbud 
 

 turutbud; ett utbud av turer som är tillräckligt stort för att attrahera daglig 
pendling, 

 stoppfrekvens; uppehåll för av- och påstigande sker i kommunhuvudorter 
eller med ännu tätare intervall, 

 taxe- och bokningsvillkor; normalt krävs inte förhandsbokning, olika 
typer av periodkort är vanligt förekommande, och 

 fordonstyp; utformningen av fordon liksom service- och ombordkoncept 
är anpassade för vardagsresande. 
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4.2 Trender i samhället som påverkar behovet av kollektivtrafik 
 
Megatrender är stora globala förändringar som sker övergripande i vårt samhälle 
globalt och som kommer påverka oss de kommande åren. I Boverkets vision för 
Sverige år 2025 beskrivs några megatrender som påverkar behovet av 
kollektivtrafik: 
 
Förändrat klimat med en förväntad global temperaturhöjning gör att åtgärder 
måste vidtas för att minska transportsektorns bidrag till utsläpp som i sin tur ger 
en negativ inverkan på klimatet. 
 
Urbaniseringen som innebär att de större städerna fortsätter att växa 
befolkningsmässigt. En stor andel av Sveriges befolkning bor i de tre 
storstadsregionerna. Starka pendlingsstråk och utveckling av knutpunkter i 
stadsnära tätorter bidrar till regionförstoring som i sin tur stärker urbaniseringen. 
 
Digitaliseringen ger stora möjligheter i samhällsutvecklingen så även inom 
kollektivtrafiken. Effektiv informationsöverföring till kunder ökar tillgängligheten 
och minskar tidsspillan i samband med resan. Möjligheter att arbeta under resan 
ger en större flexibilitet i var människor arbetar i förhållande till var de bor. 
 
Trender på ett mer lokalt plan kan beskrivas enligt nedan: 
 
De förstorade arbetsmarknadsregionerna i kombination med att traditionell 
industriproduktion i viss utsträckning ersatts med tjänsteproduktion och 
administrativa arbetsplatser knutna till de större orterna och städerna ger ett ökat 
resbehov som inte löses med cykel eller gång.  
 
Ökade utmaningar för näringsliv och delar av offentlig sektor i länet att rekrytera 
arbetskraft med rätt kompetens. 
 
Koncentrationen av handel och social service till ett färre antal orter driver på 
efterfrågan att kunna förflytta sig. 
 
Större grupper av unga väntar med eller väljer bort att ta körkort vilket ger en 
efterfrågan på kollektivtrafik.  
 
Ett ökat antal personer som väljer att studera på annan ort än hemorten ger ett 
resmönster och efterfrågan på trafik i tidslägen som skiljer sig från den 
traditionella arbets- och skolpendlingen.  
 
Förändringar inom vård och omsorg med allt mer specialiserade vårdinrättningar 
gör att resandet inom regionen kan förväntas öka. 
 
Flera av länets kommuner ger signaler om ett ökat intresse av att bosätta sig på 
landsbygden där kollektivtrafiken inte har samma täckning som mer tätbefolkade 
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områden i länet. Detta är en utmaning för kollektivtrafiken då linjelagd trafik som 
regel kräver ett relativt högt resandeunderlag. RUS delstrategi 5 anger en strävan 
att uppnå jämlikhet vad gäller regional tillväxt och allmänt jämlika förutsättningar  
i samhället. En utveckling av olika former av anropsstyrd trafik kan vara en väg 
att gå för att uppnå detta. 
 
 
Funktionellt resande 

 ärende med resan; en majoritet av resorna avser regelbundna resor till 
arbete, skola, omsorg, inköp, service eller fritidsaktiviteter, 

 reslängden; reslängden överstiger inte 100 km för merparten av 
resenärerna, 

 restiden; överstiger inte en timme för merparten av resenärerna, och 
 skillnader mellan hög- och lågtrafik; resandet kännetecknas av tydliga 

dygnsvariationer och av variationer mellan vardag och helg som speglar 
ett dagligt vardagsresande, däribland utpräglade skillnader i resandevolym 
mellan hög- och lågtrafik. 
 

4.3 Gränslös regionöverskridande trafik 
 
Regionens kollektivtrafik ska binda samman de befolkningstäta delarna med 
viktiga målpunkter. Det handlar om att skapa en bra kollektiv pendlingstrafik 
mellan regionens kommuncentra och övriga städer och större tätorter där pendling 
till arbete och utbildning är prioriterat. Invånarna i regionen ska ha en bra 
kollektivtrafik till och från Jönköping som genom att vara regionhuvudstad har en 
väl differentierad arbetsmarknad och ett stort utbud av högre utbildning.  
 
Landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska samtidigt 
garanteras ett lägsta trafikutbud som möjliggör resor till samhällsservice och i viss 
utsträckning social verksamhet.  
 
På samma sätt som kollektivtrafiken ska sammanbinda kommuncentra och 
regioncentra inom regionen ska trafiken organiseras så att motsvarande 
trafikutbud skapas till grannkommuner i angränsande regioner och dess region- 
och högskolecentra. Detta förutsätter samverkan och avtal med angränsande 
regioners kollektivtrafikmyndigheter. Viktiga parametrar i denna samverkan är 
exempelvis trafikutbudet och samordning av biljett- och betalsystem. 
 
4.3.1 Positionspapper för kollektivtrafik 
 
Positionspapper för kollektivtrafik framtaget år 2019 på uppdrag av 
Regionsamverkan i Sydsverige (RSS) beskriver en målsättning med starkt 
reducerade restider företrädesvis med tågsystem som en målbild för år 2040. 
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I målbilden beskrivs effektiva resmöjligheter tidsmässigt mellan tillväxtmotorerna 
i de sex sydsvenska regionerna, Region Jönköping, Region Kalmar, Region 
Kronoberg, Region Halland, Region Skåne och Region Blekinge.  
 
I dokumentet presenteras målbilden ur tre perspektiv, resenärens, trafikeringens 
och samhällets perspektiv. 
 
 
Resenärens perspektiv 
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och 
bekväma resor. 
Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektivtrafik blir långa jämfört 
med dem i traditionell lokal och regional trafik. Det ställer krav på extra hög 
servicenivå såväl före, under som efter själva resan. En stabil och säker digital 
uppkoppling under hela resan är en grundförutsättning för att attrahera nya 
resenärsgrupper. 
 
Vad behöver göras? 

 Samordna biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken i Sydsverige 
 Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och 

efter resan 
 Enhetligare regelverk gentemot resenären 

 
Trafikeringens perspektiv 
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala 
kärnor samt stärka deras samspel med sitt omland. 
 
Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för resandet eftersom resor 
med tåg kan vara dubbelt så snabba jämfört med resor på väg. Sedan lång tid 
tillbaka knyter bland annat Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg samman våra 
regioner.  
 
Väl rustade järnvägar är en förutsättning för att nå de mål som beskrivs i 
”Positionspapper för kollektivtrafik” längre fram i detta dokument.  
 
Där järnväg saknas kan snabba så kallade Bus Rapid Transit (BRT)-system 
(snabbussar med hög standard) utgöra ett komplement. På regionbussidan är 
BRT-konceptet utformat så att bussarna har prioritering på sin väg in, genom och 
ut ur städer och samhällen samt att antalet stopp är jämförbart med regional 
tågtrafik. Till detta kommer hållplatser av hög standard med faciliteter som ger 
möjlighet att ansluta med andra transportalternativ. 
 
Vad behöver göras? 

 Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer 
 Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbilder 
 Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna  
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 Minska resornas miljöpåverkan 
 
Samhällets perspektiv 
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är betydligt kortare 
än med bil. 
Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. Kollektivtrafiken är 
viktig där människor reser mest för att frigöra kapacitet på vägar och för att 
minska klimatavtrycket från varje enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar 
också till att utveckla såväl näringslivet som attraktionskraften för en ort. 
Kollektivtrafiken måste samtidigt vara effektiv ur flera aspekter. 
 
Vad behöver göras? 

 De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör ligga till 
grund för utvecklingen av infrastrukturen med starkt fokus på regionala 
tågbanor 

 Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder ska prioriteras för att knyta 
samman tillväxtmotorerna i Sydsverige 

 Investera i infrastruktur som gör det möjligt att bo, arbeta och studera i 
hela Sydsverige 
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Positionspapper kollektivtrafik, bilaga 5 
 
Utöver ovan beskrivna Regionsamverkan i Sydsverige (RSS) finns en uttalad 
ambition från Region Jönköpings län att i samma utsträckning förstärka och 
utveckla kommunikationerna och biljettsamarbetet över länsgränserna till Västra 
Götaland och Östergötland.  
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4.3.2 Funktionella områden 
 
I funktionella områden har människor sin tillhörighet, arbete, sociala liv och sin 
övriga tillhörighet över en geografisk yta som inte stämmer med administrativa 
regioner. Dessa områden finns i många gränsbygder och styrs av kulturella och 
praktiska förhållanden.  
Områdena har olika behov av kollektivtrafik utifrån den lokala strukturen.  
 
I dessa områden som kan beröras av flera kollektivtrafikmyndigheters beslut är 
det extra viktigt att kunna erbjuda tidtabellsinformation som ger en samlad bild av 
utbudet. Internetbaserade sökmotorer som omfattar flera regioners trafik är ett bra 
hjälpmedel för att få överblick över trafikutbudet i dessa områden.  
Även närtrafiken (som behandlas längre fram) är anpassad så att möjlighet finns 
att åka över regiongräns. 
 
4.3.3 Arbetsmarknadsregioner och regional tillväxt  
 
Näringslivets stora utmaningar i att kompetensförsörja sig särskilt när det gäller 
nyckelkompetenser är en kritisk och återkommande fråga vars betydelse lär 
komma att accelerera i takt med omställningsbehovet vi ser framför oss. Detta 
hänger även samma med urbaniseringen och att många, inte minst, välutbildade 
söker sitt boende i eller nära stadsmiljöer som erbjuder service och utbud som av 
naturliga skäl inte kan erbjudas i mindre befolkade delar av länet. 
 
Att därför i högre utsträckning verka mot en gemensam boende- och 
arbetsmarknad som omfattar hela länet blir då en nödvändighet för att säkerställa 
länets näringslivs fortsatta konkurrenskraft och tillväxt, som under lång tid utgjort 
grundpelaren för länets samlade välstånd och höga sysselsättningsgrad. Detta i sin 
tur borgar för en fortsatt hög skattekraft som säkerställer att medel finns till att 
upprätthålla god samhällsservice i hela länet. 
 
Hög turtäthet och korta restider ger goda pendlingsmöjligheter och medverkar till 
att förstora arbetsmarknaden. Den enskilda individen ges bättre förutsättningar att 
söka arbete inom ett större geografiskt område med en rimlig pendlingstid. 
Näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent personal underlättas. 
Sammantaget medverkar detta till ökad tillväxt i samhället. En bra utbyggd 
kollektivtrafik är ett redskap för att bygga det långsiktigt hållbara samhället. 
 
Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har ett antal studier genomförts 
för att klarlägga konsekvenserna av förbättrad tillgänglighet inom och mellan 
kommuner och regioner. Ett modernt transportsystem med kortare restid ger ökad 
tillväxt i berörda regionala ekonomier men även för landet som helhet. Studier har 
också visat att frekventa resor – som arbetspendling och möten mellan företag – 
har en särskilt stor tidskänslighet vid kontaktavstånd inom intervallet 20-45 
minuter. Förkortas avståndet inom detta intervall ökar antalet resor mycket 
kraftigare än vid förkortningar bortom gränsen 45-50 minuter. Dessa tidsavstånd 
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avser själva resan och inkluderar inte anslutnings- och avslutningsresor vid 
tågresande.1  
 
Detta understryker såväl vikten av en utbyggd kollektivtrafik som behovet av att 
åstadkomma tydliga restidsförkortningar med ett ”hela resan-perspektiv” med 
strävan att angränsande kommuncentra kan nås med mindre än 45 minuters restid. 
(Se bilaga 2) 
 
 

4.4 Allmän trafikplikt 
 
All kollektivtrafik som upphandlas av RKM och delfinansieras med skattemedel 
ska föregås av beslut om Allmän trafikplikt. Detsamma kan också gälla större 
förändringar som inte ryms inom gällande avtal. Beslut om Allmän trafikplikt ska 
kunna härledas ur det Regionala trafikförsörjningsprogrammet med motiveringar 
om t ex omfattningen av trafiken, miljö- och/eller tillgänglighetskrav eller andra 
fordonskrav och kan överklagas till förvaltningsdomstol. Beslut om Allmän 
trafikplikt ska fattas i god tid före upphandling men behöver inte fastställa val av 
trafikslag, det vill säga buss, bil och/eller spårbunden trafik. Ett sådant beslut bör 
inte ligga ”vilande” utan trafiken ska komma till stånd snarast möjligt. Om tänkt 
trafik inte kommer att förverkligas bör beslutet upphävas genom nytt beslut. 
 
Annonsering angående avsikt att ingå trafikavtal ska göras ett år före det att 
förfrågnings-underlag sänds ut. Mellan förhandsannonseringen och den slutliga 
upphandlingen ska Samråd inför upphandling (SIU) genomföras. SIU ska bl.a. ge 
svar på frågan om trafikföretagen har intresse av att driva trafiken kommersiellt. 
Efter SIU rekommenderas att beslut om Allmän trafikplikt fattas, dock senast före 
tilldelningsbeslut meddelas. Det anses tillräckligt med SIU för information till 
trafikföretagen och att särskilt möte/info som efterfrågar intresse att driva 
kommersiell trafik inte fordras. 
 
Vid länsgränsöverskridande trafik kan en kollektivtrafikmyndighet besluta om 
Allmän trafikplikt dock efter att en dokumenterad överenskommelse fattats 
mellan berörda myndigheter genom protokoll, avtal eller dylikt. 
 
Beslut om Allmän trafikplikt ska delges av RKM enligt 16§ första stycket och 17§ 
första stycket delgivningslagen (SFS 1970:428). RKM:s beslut om allmän 
trafikplikt får överklagas av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller 
avser att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. RKM-
beslut i enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vid eventuell överklagan till kammarrätt krävs 
prövningstillstånd.  

 
1 Fritt översatt från JIBS Working Paper Series No 2004-1 ”Europakorridoren - …” av Börje 
Johansson m.fl. 
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Huvuddelen av de upphandlade trafikavtalen har följande löptider och omfattas av 
allmän trafikplikt: 

- Stadstrafiken Jönköping 2031 
- Regionbussar2  2029 
- Krösatåg  2033 
- Serviceresor  2022, 2024 
- Östgötapendeln  2025  
- Västtåg  2024 (2027) 

 
Utöver redovisade avtalslängder finns i vissa fall så kallad optionsrätt i avtalen 
som möjliggör en förlängning av gällande avtal. 
 

4.5 Kommersiell trafik 
 
De allmänna kraven på regionens kollektivtrafik som beskrivs ovan kan 
garanteras enbart genom den av samhället upphandlade trafiken. Den 
kommersiellt drivna kollektivtrafiken har att bestämma över sin egen inriktning, 
omfattning och utformning av trafiken.  
 
Intressenter som avser att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska 
anmäla detta till RKM och till Samtrafiken i Sverige AB senast 21 dagar före 
trafikstart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:2. Samma 
tidsrymd gäller för anmälan om trafiks upphörande.  
Det är dock RKM:s önskan att även kommersiellt driven trafik strävar efter 
motsvarande uthållighet och stabilitet i trafiken, hög anpassning till människors 
olika behov, miljöanpassning av fordon och val av drivmedel. 

Vid överläggningar med branschföreträdare och enskilda trafikföretag har det inte 
framkommit något intresse att starta och köra kollektivtrafik på kommersiella 
grunder i regionen i större utsträckning än när detta skrivs år 2020. Det får RKM 
att i ett kortare perspektiv, 3 – 5 år, utgå ifrån att nuvarande omfattning av denna 
trafik förblir i stort oförändrad. RKM är emellertid positiv till kommersiella 
initiativ. Det finns exempel på visst biljettsamarbete med den kommersiella 
trafiken för att förenkla för daglig pendling. 
 
En god dialog mellan RKM och branschen är angelägen. RKM avser medverka 
till att det sker kontinuerligt.  
 
RKM ska tillse att initiativ för utbyggd kommersiell kollektivtrafik erhåller 
tillgänglighet till de kollektivtrafikanläggningar (angöringspunkter) som önskas 

 
2 Inkluderar stadstrafiken i Nässjö, Värnamo och Tranås. 
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samt att tekniska informationssystem i möjligaste mån inkluderar denna typ av 
trafik.  
 
Kommersiell trafik, se bilaga 5  
 

4.6 Miljö och hållbart samhälle 
 
Transportsektorn är en viktig aktör i arbetet med att skapa det hållbara samhället. 
Sektorn svarar för en betydande andel av klimatpåverkande gaser och orsakar 
också miljöproblem som avgaser och buller.  
 
Transportsystemen är också utrymmeskrävande vilket är en utmaning i de 
växande städerna. Antalet dödade och skadade i trafiken kan också reduceras 
genom ett ökat resande i kollektivtrafiken som generellt är mycket säker oavsett 
trafikslag.  
 
En väl utformad kollektivtrafik bidrar aktivt till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Genom en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik med attraktivt 
turutbud finns en bra förutsättning för ökad andel resenärer som väljer 
kollektivtrafiken framför den egna bilen. 
 
Val av fordonstyp, motorteknik och drivmedel är också avgörande för en minskad 
miljöpåverkan. 
 
En väl utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik bidrar aktivt till en samhälls-
utveckling i linje med det globala samhällets ansträngningar för att komma till 
rätta med ovan nämnda problem. 
  
Krav ställs på kollektivtrafikens utformning att genom ett attraktivt turutbud som 
är energisnålt och samtidigt drivs med förnybara drivmedel öka andelen resenärer 
som väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det innebär att framtidens fordonsflotta 
inom tågtrafiken ska anpassas till att kunna köras på förnybara drivmedel där 
eldrift inte är ett alternativ. 
 
Valet av fordon ska i så stor utsträckning som möjligt baseras på antalet resande 
för god energieffektivitet och därmed minskad negativ miljöpåverkan. Även valet 
av drivmedel till fordonsflottan ska göras med hänsyn till energieffektivitet och 
miljöpåverkan. 
 
4.6.1 Myndighetens interna miljöarbete 
 
Jönköpings Länstrafik är en del i Region Jönköpings läns certifikat i 
ledningssystem för miljö enligt ISO 14001. Syftet med miljöledningssystemet är 
att styra mot minskad miljöpåverkan från organisationen och dess aktiviteter.  
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I trafikupphandlingar styr Jönköpings Länstrafik riktningen för miljöpåverkan 
genom successivt ökade miljökrav vid varje upphandlingstillfälle. Exempel på 
krav är utfasning av fossila drivmedel och minskad energianvändning samt låga 
nivåer av avgaser och buller.  
 
Utfasningen av fossila drivmedel sker i snabb takt medan ökad energieffektivitet 
och minskat buller är en stor utmaning. Genom införande eldrivna fordon finns 
potential för att minska både energianvändning och buller. 
 
Det är inte bara den utförda trafiken som har påverkan på miljön. Trafikföretagens 
övriga verksamhets miljöpåverkan kravställs genom ett aktivt miljöarbete hos 
Trafikföretaget. Miljöarbetet ska leda till ständiga förbättringar. Därför ställs krav 
på miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001, EMAS eller 
motsvarande och som är certifierat av oberoende tredje part ackrediterat för 
certifieringar enligt ovan nämnda standarder. 
 
Intressenter som påverkar myndigheten avseende krav och/eller måluppfyllnad är 
bland andra: 
 

 Regional utvecklingsstrategi (RUS). Innehåller mål för en minskad 
miljöpåverkan från kollektivtrafiken. 

 
 Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025. 

 
 Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik via Branschgemensamt 

miljöprogram. Innehåller mål avseende klimatpåverkande gaser och 
energianvändning, luftkvalitet och buller. I tillhörande Miljökravbilaga 
2018 finns miljökrav som är kopplade till miljöprogrammet och är tänkt 
att användas vid trafikupphandlingar för bl.a. busstrafik. 

 

4.7 Social hållbarhet 
 
En hållbar samhällsutveckling bygger på en helhetssyn där sociala, ekonomiska 
och miljömässiga aspekter gemensamt är avgörande för resultatet. De tre 
hållbarhetsperspektiven är beroende av varandra och om ett av dem sviktar blir 
inte helheten hållbar. Kollektivtrafiken ingår som en viktig del i att skapa en 
hållbar samhällsutveckling. 
 
Kollektivtrafikens främsta roll inom social hållbarhet handlar om dess bidrag till 
god tillgänglighet till arbetsmarknad, utbildning, service samt fritids- och 
kulturaktiviteter. Den sociala hållbarheten kan stärkas genom kollektivtrafikens 
bidrag till ett mer jämlikt transportsystem som kan medföra bättre levnadsvillkor, 
integration och ökad trygghet. 
 

145



       

 2021-04-12      

 

 
28 

Kollektivtrafiken bidrar till ökande resmöjligheter för grupper med lägre 
socioekonomisk status. Genom satsningar på kollektivtrafik skapas också 
förutsättningar för ett mer jämställt transportsystem då fler kvinnor än män reser i 
kollektivtrafiken. 
 

Trygghet är viktigt 
 
Känslan av trygghet är grundläggande för att överhuvudtaget välja 
kollektivtrafiken. Tryggheten ska finnas på väg till och från hållplats, vid hållplats 
likväl som ombord på fordon. En trygg kollektivtrafik innebär att kunna erbjuda 
en kollektivtrafik anpassad till olika resenärsgruppers behov, att den upplevs som 
enkel att förstå och där resenären kan lita på att komma fram i tid.  
 
Trygghetsfrågan är bred då det kan handla om allt från belysning, utformning av 
hållplatser och stationer, anslutande gång och cykelvägar, fordonens utformning 
till personalens bemötande mm därför är samverkan med berörda parter viktig.  
 
I årliga undersökningen, kollektivtrafikbarometern, kan det konstateras att 
resenärer som är 65 år eller äldre oftare upplever trygghet vid en 
kollektivtrafikresa jämfört med yngre. Kollektivtrafikresenärer i åldersgruppen 
15-20 år anger lägst värde avseende trygghetsupplevelse. Män upplever i något 
högre utsträckning än kvinnor att det känns tryggt att resa kollektivt. Högst 
trygghetsbedömning ger resenärer som reser med tåg medan buss i både tätort och 
landsbygd får lägre trygghetsvärden. 
 
Upplevd trygghet i kollektivtrafiken är en angelägen fråga för resenärerna. Det är 
därför viktigt att följa hur tryggheten i kollektivtrafiken upplevs. I 
kollektivtrafikbarometern mäts resenärerna upplevda trygghet av resor i 
kollektivtrafiken varje månad. 
För att ta reda på vad som gör resenärerna otrygga kommer frågorna kring 
trygghet kompletteras i kollektivtrafikbarometern. En annan åtgärd för ökad 
trygghet, för både resenärer och personal, är kameraövervakning vilket i framtiden 
kommer finnas i samtliga fordon. 
 
På olika nivåer i samhället, inte minst inom kommuner och regioner, har det skett 
ett arbete under det senaste decenniet för att fånga in vad som menas med social 
hållbarhet eller nytta och hur det ska kunna mätas. Kunskap har sökts om hur 
sociala nyttor ska kunna kvantifieras och integreras i olika kalkyler bland annat 
rörande kollektivtrafiksatsningar.  
 
Forskarna Honkaniemi, Wimark, Juarez, Lagerqvist och Rostila redovisar genom 
en litteraturstudie3  att det inom forskningen inte finns någon ömsesidig förståelse 
över hur social hållbarhet ska definieras eller mätas. Studierna åberopar 
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exempelvis olika teorier i sina diskussioner av social hållbarhet. Teorier om 
socialt kapital, social exkludering, boendesegregation och/eller social 
jämlikhet/rättvisa används omväxlande i arbetena.  
 
De flesta av de genomgångna studierna kan kategoriseras i sex kategorier med 
avseende på hur sambandet mellan kollektivtrafik och sociala faktorer hänger 
samman. Dessa samband kan leda både till positiva och negativa effekter:   
 

1. Geografiska avstånd mellan arbetsplatser och boende leder till 
exkludering, så kallad rumslig felmatchning.  

2. Den byggda miljön skapar fysiska hinder för invånarna att använda 
kollektivtrafiken, exempelvis för rörelsehindrade personer. 

3. Ekonomi och inkomstskillnader skapar barriärer för invånare att använda 
kollektivtrafiken, exempelvis för låginkomsttagare. 

4. Upplevd rädsla och trygghet leder till att vissa grupper använder 
kollektivtrafiken mindre, exempelvis kvinnor.  

5. Sociala kontakter och möten i kollektivtrafiken underlättar social 
sammanhållning. 

6. Kollektivtrafik leder till en förbättrad hälsa, exempelvis genom minskade 
utsläpp. 

 
 
1 Social hållbarhet i kollektivtrafiken, 2017 
 
 

4.8 FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

 
Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som 
personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan 
finns. Den fokuserar på ickediskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och 
politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
 
Kollektivtrafiken ska medverka till att utjämna förutsättningarna för människor. 
För grupper med olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande 
kollektivtrafik med ett kostnadseffektivt reseerbjudande ofta en förutsättning för 
att kunna resa till/från arbete och studier liksom för besök hos vänner, 
samhällsinstitutioner, privat och offentlig service. För det goda samhällets 
utveckling är en väl fungerande kollektivtrafik av stor betydelse. 
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4.9 FN:s barnkonvention 
 
I FN:s Barnkonvention stadgas barns rättigheter. Barnkonventionen blev svensk 
lag år 2020. Av denna framgår bl.a. att 
 

 ett barn är varje människa under 18 år, 
 alla barn har samma rättigheter och värde inget barn får diskrimineras, 
 varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad, 

 varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, samt 
 barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 

som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. 
 
Regionen har åtagit sig att efterleva Barnkonventionen. Barn och ungdomar är en 
stor resenärsgrupp, inte minst genom skolresor, som ställer särskilda krav på 
trafikens tekniska utformning och bemötande. I kollektivtrafiken är det särskilt 
angeläget att barnet som resenär får särskild uppmärksamhet och att deras 
intressen tillvaratas. En bra tillgänglighet för barn i kollektivtrafiken kommer 
även andra resenärer till nytta. 
 
 
 
 
 
 

5 Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken 
 
Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv: 

 resenären  
 trafikeringen  
 samhällets perspektiv 

 

5.1 Resenärens perspektiv 
 
5.1.1 Resande, beteende, individanpassad service 

 
Trafikerbjudandet till regionens invånare ska utvecklas med hög turtäthet och kort 
restid. För att bryta vanemönster och locka nya resanden behöver beteende-
påverkande aktiviteter riktas till både enskilda och arbetsgivare. Sådana insatser 
torde vara en förutsättning för att nå målet för resandeökningen fram till 2035. 
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Ett tätt samarbete mellan kommunerna och regionen är vad avser beteende-
påverkan en förutsättning för att nå medborgarna.  
 
Barn och ungdomar är en stor och viktig resenärsgrupp. Barnperspektivet behöver 
stärkas i planeringen och genomförandet av kollektivtrafiken. 
 
Trygghet är ett nyckelord för resenären före, under och efter resan. Särskilt utsatta 
för otrygghetskänslor är kvinnor, unga vuxna, storstadsbor och barn enligt en 
rapport som framtagits av organisationen Tryggare Sverige. Otrygghet kan leda 
till att man väljer bort kollektivtrafikresandet. Otrygghet kan även gälla de miljöer 
som resenären vistas i som t.ex. vägen till och vid hållplatser, stationer och olika 
typer av fordon. Säkerhet och trygghet avser även förarnas kunnande i trafiken 
och förståelse för resenärerna. Även personalens uppträdande har betydelse för att 
resenären ska känna sig säker och trygg. Därför behövs trygghetsskapande 
åtgärder inom verksamheten. 
 
Med utgångspunkt från tidigare redovisad verksamhetsidé att regionens 
kollektivtrafik ska ”bedrivas med omtanke om resenärerna samt erbjuda prisvärda, 
enkla och säkra resor” gäller följande framgångsfaktorer i relationen till 
medborgare/kund: 
 

 enkelt 
 pålitligt 
 säkert 
 prisvärt 

 
Starkt fokus ska riktas mot dessa framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Andra 
viktiga framgångsfaktorer är frekvent och regelbunden dialog med länets 
kommuner och angränsande län. Det är dessutom angeläget att framhålla följande: 
 
 

 Hög kundnöjdhet – säkras genom kontinuerliga kundundersökningar.  

 Bra tillgänglighet – ska prägla verksamheten genom anpassning av 
fordon, hållplatser, bytespunkter, anläggning av pendlarparkeringar och 
utveckling av informationssystem för att underlätta kollektivt resande. 

 Snabbt och bekvämt – trafiken byggs i starka stråk mellan 
befolkningstäta orter inom regionen respektive till angränsande regioner. 
Uppgiften är att skapa linjer med korta restider och hög turtäthet som 
sammanbinder kommun- och regioncentra med varandra. Restiden bör 
aldrig överstiga1,5 gånger bilens. Lägre kvot eftersträvas vid längre resor. 

 Gränslöst – att trafiken planeras kommun- och 
regiongränsöverskridande. Kommuncentra liksom region- och/eller 
högskolecentra i angränsande regioner har samma dignitet som 
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motsvarande trafik inom regionen. Regionen har en positiv inställning till 
önskemål om ökad gränsöverskridande trafik från andra RKM om 
kriterierna ovan gäller. 

Ovan listade strategier med fokus på resenären resulterar i att länet kan knytas 
samman i förstorade arbetsmarknadsregioner. 

Nedan redovisas exempel på åtgärder som RKM avser att utveckla i kommande 
fleråriga handlingsplaner för att genomföras successivt under programperioden. 
 

 Översyn av linjesträckning med syfte att korta restiderna och öka 
turutbudet i huvudstråken. 

 Fokus på arbetsplatsers arbetstider i tidtabellsarbetet. 
 Studera lämplig lokalisering och anläggning av pendlarparkeringar för bil 

och cykel. 
 Uppsökande verksamhet hos större arbetsgivare i syfte att stimulera dem 

att ge personalerbjudande om subventionerade periodkort. 
 Utveckla former och metoder för beteendepåverkande aktiviteter riktat 

mot allmänheten.  
 Utveckla dialogen om trafikens kvalitet och utveckling med resenärerna, 

t.ex. via sociala medier. 
 Initiera och medverka till att trygghetsskapande åtgärder förstärks inom 

kollektivtrafikmiljön utifrån ett hela resan-perspektiv. Detta sker i nära 
samverkan med regionens kommuner. 

 Utveckla formerna för dialog med barn och ungdomar samt genomföra 
återkommande barnkonsekvensbedömningar av kollektivtrafiken. Detta 
sker i samverkan med operatörerna och regionens kommuner. 

 Ge all personal inom RKM kunskap om FNs barnkonvention och 
stimulera operatörerna till motsvarande insatser syftande till att skapa ett 
bra bemötande av barn och ungdomar i trafiken. 

 

5.2 Samhällets perspektiv 
 
5.2.1 Regional tillväxt 
 
Att utveckla bättre tillgång till kollektivtrafiken har stor betydelse för ökad tillväxt 
och ökad välfärd. Kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för att vidga 
arbetsmarknadsregionerna och få en ökad diversitet på arbetsmarknaden, och inte 
minst möjliggöra kompetensförsörjningen av hela länets näringsliv och offentliga 
sektor. Arbetsgivarna är en viktig part i samtalen om framtida utveckling av 
kollektivtrafiken. 
 
Goda allmänna kommunikationer blir dessutom allt mer nödvändigt i takt med att 
tillgång till körkort och egen bil minskar bland yngre samtidigt som det ger 
förutsättningar för en hållbar utveckling.  
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Val av boendeort styrs, inte minst bland yngre av andra faktorer än arbete, varför 
fungerande arbetspendling blir en nödvändighet.  
 
Det finns flera exempel i länet där företag pga. svårighet att rekrytera arbetskraft 
med rätt kompetens fått säga nej till förfrågningar eller till och med flytta hela 
eller delar av sin verksamhet närmare större befolkningscentra. En bidragande 
orsak till svårigheterna att rekrytera har varit att man inte kunna erbjuda säkra och 
snabba allmänna kommunikationer för arbetspendling. 
   
Region Jönköpings län har även en viktig roll i att beakta transportsystemets 
hållbarhet i samklang med den regionala utvecklingen.  
 
Regionens pendlingsmönster nu och i framtiden är centralt för utvecklingen av 
framtidens kollektivtrafikstråk, men även en långsiktigt hållbar ortstruktur med 
utgångspunkt i offentlig och kommersiell service, samt att näringslivet i länets alla 
delar ges förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning för att behålla 
långsiktigt konkurrenskraftiga och därigenom bidra till att länets alla delar kan 
fortsätta att utvecklas. 
  
Regional produktion av biodrivmedel som finner avsättning inom regionen är ett 
annat exempel på bidrag till regional tillväxt. 
 
 
 
5.2.2 Samhällsplanering 
 
Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens konkurrenskraft och hur 
samhällets fysiska planering utformas. Det är av största betydelse hur 
kommunernas översiktsplaner, regionens utvecklingsstrategi och den statliga och 
regionala samt kommunala planeringen främst av infrastruktur formas för 
kollektivtrafikens möjligheter att lyckas. 
 
Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som 
utgår ifrån ett tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir 
strukturbildande för samhällsutvecklingen. Med detta menas att trafiken och den 
tillhörande infrastrukturen är mer styrande för människors dagliga livsval; på 
vilket sätt man reser till arbete och studieort, var man väljer att bosätta sig m m. 
 
Kollektivtrafiken är starkt beroende av att alla delar av en resa fungerar för att 
upplevas som ett tryggt och attraktivt alternativ. En samlad och medveten 
bebyggelseplanering med rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk är en 
förutsättning för att få ett effektivare resursutnyttjande och möjliggöra en mer 
attraktiv kollektivtrafik.  
 
Ur trafikförsörjningssynpunkt har Jönköpings län, trots en hög andel lands-
bygdsbefolkning, en förhållandevis samlad struktur vilket ger en relativt god 
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nåbarhet till kollektivtrafik. Den samlade strukturen möjliggör trafikering av ett 
antal trafikstråk som ger god tillgång på kollektivtrafik för flertalet medborgare.  
 
År 2017 hade 84% av länets befolkning närmre än en kilometer till en hållplats 
eller station som på vardagar frekventeras av minst åtta turer i var riktning (källa 
SCB). 
 
5.2.3 Regional och kommunal planering 
 
Trafikfrågorna integreras i samhällsplaneringen – detta avser både kommunalt 
som regionalt. Kollektivtrafiken ges en framskjuten roll i såväl kommunala 
översiktsplaner som i den regionala utvecklingsstrategin. 
 
En tydlig regional grundstruktur för kollektivtrafiken måste stödjas av den 
kommunala bostads- och trafikplaneringen och bebyggelseutvecklingen liksom ge 
möjlighet till förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Verksamheter av stort publikt 
intresse såsom köpcentra och idrottsanläggningar bör planeras i områden som kan 
trafikförsörjas på ett för kollektivtrafiken gynnsamt sätt. 
 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar mark- och 
vattenanvändning.  
 
Regionens interna planering vad gäller utformning och placering av verksamheter 
måste ta stor hänsyn till de behov resenärerna med kollektivtrafiken har vad gäller 
attraktiv åtkomst till verksamheterna.  
 
Jönköpings län har en stor landsbygd med en tydlig urbanisering till städerna. 
De mindre tätorterna kring kommunhuvudorterna har ofta en negativ 
befolkningsutveckling vilket gör att orter som inte ligger i ett trafikstråk kan ha 
dåliga förutsättningar för att kunna erhålla en högfrekvent kollektivtrafik. Linjer i 
dessa områden har i regel en hög skattesubventionsgrad. 
  
Bilen kommer till följd av ovan beskrivna förutsättningar att även i framtiden ha 
en roll som en del av ett effektivt resande vilket i sin tur gör att fler anläggningar 
som pendlingsparkeringar i anslutning till starka kollektivtrafikstråk kommer att 
behöva etableras och byggas ut. 
 
5.2.4 Infrastruktur och roller 
 
Infrastrukturen avgör i hög grad möjligheterna till effektiva transporter, inte minst 
för kollektivtrafik med buss och tåg. Den regionala infrastrukturen formas av 
Region Jönköpings län och Trafikverket. Prioriteringar görs av Region 
Jönköpings län i den regionala transportplanen i samspel med Trafikverket och 
den nationella transportplanen.  
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Det är viktigt att Region Jönköpings län tar en ledarroll i arbetet med samordning 
vad gäller infrastruktur och utbud av kollektivtrafik. 
 
Tydliga kollektivtrafikstråk ger en tydlig prioritetsordning mellan de satsningar 
som föreslås. Det är av stor vikt att regionala målpunkter identifieras och 
analyseras utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, framkomlighets- och 
tillgänglighetskrav samt möjlighet till utveckling.  
 
Viktiga målpunkter är bl.a. resecentra, kommuncentra, stora arbetsplatsområden, 
högskolor/universitet och gymnasieskolor, kulturutbud, sjukhusen i Jönköping, 
Eksjö och Värnamo samt stora köp- och evenemangcentra. I dessa regionalt 
viktiga målpunkter förutsätts att den fysiska planeringen prioriterar en effektiv 
omstigning mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
 

 Då transporter är en grundläggande förutsättning för samhällsutveckling 
bör Region Jönköpings län i ökad omfattning beakta och bevaka 
kollektivtrafikens behov i samband med upprättande av den Regionala 
utvecklingsstrategin och Regionala transportplanen.   

 Region Jönköpings län bör prioritera fysiska åtgärder för att underlätta för 
resenärer med kollektivtrafiken att komma till regionens verksamheter på 
ett snabbt och bekvämt sätt. 

 Trafikverket föreslås verka för att kollektivtrafiken prioriteras i den 
statliga infrastrukturplaneringen med hänsyn till Regional 
utvecklingsstrategi, Regionalt Trafikförsörjningsprogram samt Regional 
transportplan. 

 Trafikverket och kommunerna föreslås öka sina insatser för att förbättra 
kollektivtrafikens framkomlighet på gator, vägar och järnväg. 

 Kommunerna föreslås uppmärksamma, prioritera och planera för 
kollektivtrafikens behov i den fysiska planeringen.  

 Kommunerna föreslås ta ett aktivt och ekonomiskt ansvar för att utveckla 
och underhålla goda bytespunkter, hållplatser och terminaler samt att 
prioritera attraktiva lokaliseringar av dessa i samverkan med Jönköpings 
Länstrafik och Trafikverket i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet. 

 Kommunerna föreslås utforma trafik- och parkeringsplaner som stöder 
utvecklingen av den lokala och regionala kollektivtrafiken.  
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5.3 Trafikeringens perspektiv 
 
5.3.1 Principer för trafikeringsupplägg 
 
Kollektivtrafiken utgör ett system med ett antal nivåer och trafikeringsprinciper. 
De olika nivåerna ska fungera som en del av en resa med strävan mot ett 
sammanlänkat trafiksystem med ett ”hela resan-perspektiv”.  
 
För att dra nytta av kollektivtrafikens fördelar koncentreras satsningarna främst 
till ett antal stråk med hög standard vad avser trafikutbud och tillgänglighet.  
Genom att styra resurser till de starka stråken, ges flertalet av regionens invånare 
en god kollektivtrafikförsörjning med hög beläggning vilket i sin tur medverkar 
till ett långsiktigt hållbart samhälle.  
 
Det råder stor enighet mellan kommunerna och Region Jönköpings län om att i de 
starka stråken prioritera hög turtäthet, korta restider samt resor över länsgräns. 
 
Sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt och kan sägas vara 
en väsentlig faktor för att dels erhålla förstorade arbetsmarknadsregioner och ökad 
benägenhet att välja kollektivtrafik framför den egna bilen. 
 
Delar av länets näringsliv och offentlig sektor är sådan att anpassning av 
tidtabeller till rådande arbetstider (framförallt inom industri- och vårdsektorn) är 
nödvändigt för att öka kollektivtrafikens marknadsandel. 
 
Då snabbhet i trafiken kräver färre stopp samt så gena resvägar det är möjligt 
kommer detta i vissa fall att drabba vissa mindre orter samt boende på 
landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik. För vissa 
resenärer boende utmed linjer som får ett reducerat antal hållplatser kan närtrafik 
vara en lösning. Arbets- och skolpendling avses dock inte att klaras med 
närtrafikens utbud. 
 
De regionala busslinjer som ingår i stomlinjenätet bör inspireras av principerna 
för tågtrafiken, d.v.s. snabba linjer med frekventa, regelbundna avgångar och ett  
antal högklassiga hållplatser på strategiska platser.  
 
Förutom effektiva transporter på det statliga vägnätet förutsätter den regionala 
stomlinjetrafiken en tydlig prioritering i stadsmiljön och väl utformade 
omstigningspunkter.  
 
Tillskapande av attraktiva bytespunkter med god standard och strategiskt 
placerade för landsbygdsboende kan vara en lösning för att fortfarande kunna ge 
tillgång till attraktiv kollektivtrafik enligt de intentioner som står att finna i RUS. 
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Anslutande lokaltrafik samt i viss mån anropsstyrd trafik (oftast närtrafik), vilken 
är lämplig som yttäckande komplement i svårförsörjda områdena, fungerar som 
uppsamling mot de starkt trafikerade stråken.  
 
5.3.2 Nivåindelning  
 
Regionens kollektivtrafik ska erbjuda ett långsiktigt stabilt, pålitligt och 
förutsägbart reseutbud med korta restider och hög turtäthet. Kollektivtrafiken ska 
medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle, förstorade arbetsmarknadsregioner  
 
samt ge flertalet invånare, inklusive personer med funktionsnedsättning, god 
tillgång till kollektivtrafik. 
 
Regionens kollektivtrafik utgörs av allmän kollektivtrafik såsom tågtrafik, 
regionbussar och stadstrafik. Serviceresor består av färdtjänst, sjukresor och 
närtrafik där närtrafiken utgör ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. 
 
Prissystemen mellan de olika trafikslagen skiljer sig åt. För den allmänna 
kollektivtrafiken finns ett gemensamt prissystem för hela verksamheten.  
 
Buss och tåg har olika för- respektive nackdelar. Tågets främsta fördel är hög 
passagerarkapacitet, snabba resor samt att tågresan upplevs bekvämare av den 
resande. Tåget har en högre kilometerkostnad vilket medför behov av en högre 
beläggning. Bussen är i motsats till tåget flexiblare, billigare och kan komma 
närmare resmålet. Bussen har normalt sett en lägre medelhastighet och 
passagerarkapacitet samt konkurrerar om utrymmet med övrig vägtrafik. 
 
Nivå 1, storregionala stråk 
Denna nivå är resandestark och passerar regiongräns. Strävan är att åstadkomma 
likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som inom 
den egna regionen. Tågtrafiken dominerar dessa stråk och kompletteras i vissa fall 
med busstrafik. Stråken utgör ryggraden i kollektivtrafik-systemet med trafik till 
angränsande regioner. Trafikeringen ska tillgodose en god eller mycket god 
kvalitet av utbud och turer. Genom de storregionala stråken ges regionens 
invånare kontakt med södra och västra stambanorna samt de regionala tåg- och 
bussystemen i angränsande regioner. 
 
Nivå 2, regionala stråk 
Stomnät med regionbussar och regionaltåg som binder samman regionens större 
tätorter och städer med fokus på förstorade arbetsmarknadsregioner. Regionbussar 
kompletterar eller ersätter i vissa fall tågtrafiken där möjlighet till sådan saknas 
eller för att nå önskad turtäthet. 
 
I detta system prioriteras effektivitet och korta restider vilket får till följd att 
regiontågen stannar vid ett begränsat antal stationer samt att regionbussarna 
företrädelsevis stannar utmed huvudstråket. Detta förutsätter goda 
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bytesmöjligheter och pendlingsparkeringar för bil och cykel i direkt anslutning till 
bytespunkterna. Grundprincipen för trafikeringen är att flertalet invånare 
tillförsäkras en kollektivtrafik med mycket god kvalitet och stort utbud. 
 
Nivå 3, stadstrafik 
Stadstrafiken i Jönköping binder samman det befolkningstäta Jönköpingsområdet 
med hög turtäthet och tillgänglighet. En fortsatt stark utveckling av denna är 
avgörande för att kommunen ska kunna hantera den planerade 
befolkningstillväxten. Turtäthet, korta restider och komfort är avgörande för 
trafikeringen särskilt när det gäller arbets- och studiependling. Utvecklingen av 
trafiken förutsätter ett mycket nära samarbete med Jönköpings kommun särskilt 
när det gäller infrastrukturella åtgärder som kommunen har det ekonomiska 
ansvaret för. 
 
Ett antal av regionens kommuner efterfrågar gemensamma utvecklingsinsatser för 
lokal stads-/tätortstrafik också utanför Jönköping.  
En stads storlek och utformning med exempelvis barriäreffekter som järnvägar, 
vattendrag samt nivåskillnader kan ha stor betydelse för efterfrågan på 
kollektivtrafik. Även verksamheter som stora arbetsplatser är viktiga parametrar 
för att ha underlag för en stadstrafik.   
Stadstrafiken utformas för att underlätta omstigning till de regionala och 
storregionala systemen genom att sammanstråla vid centrala noder och stråk. 
 
RKM stödjer de kommuner som vill utreda och utveckla sådan trafik. Stadstrafik 
körs när detta skrivs i Nässjö, Värnamo och Tranås.  
 
Nivå 4, närtrafik 
Trafiken i denna nivå ska tillgodose människors behov av en grundläggande 
service av kollektivtrafik i regionens glesare befolkade delar, mindre orter och 
landsbygd.  
Huvuduppgiften är att erbjuda resor till kommuncentra alternativt närmaste större 
ort för serviceändamål. En funktion som matartrafik till det ordinarie utbudet av 
tåg- och busstrafik är också till viss del en uppgift för närtrafiken.  
 
Närtrafik avser inte att lösa resor till och från arbete och skola vilket innebär att 
möjligheten att åka är begränsad till ett visst antal resor per vecka samt att det 
finns definierade tidsfönster där det är möjligt att beställa en resa. 
 
Genom att närtrafiken inte är öppen för allmänheten, regelverket kräver när detta 
skrivs att man är skriven på adressen man vill åka till/från, ingår inte närtrafiken i 
den allmänna kollektivtrafiken. 
 
Närtrafiken är samordnad med färdtjänst och sjukresor och är anropsstyrd. 
Trafikeringen utförs i princip alltid som anropsstyrd trafik. 
Närtrafikens utveckling följs kontinuerligt upp för att se om verksamheten kan 
utvecklas vidare med bibehållen kostnadskontroll. Exempelvis kan närtrafiken i 
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framtiden komma att spela en roll för att komplettera kollektivtrafikutbudet i de 
områden som i dag saknar kvälls- och helgtrafik. 
  
Med attraktiva bytespunkter, pendlingsparkeringar och samåkningsplatser får ur 
kollektivtrafiksynpunkt svårförsörjda och bilberoende delar av regionen tillgång 
till kollektivtrafiken.  
 
5.3.3 Särskilda persontransporter 
 
Verksamheten Serviceresor erbjuder resor som färdtjänst, riksfärdtjänst och 
sjukresor samt ovan beskrivna närtrafik.  

 
Genom satsning på ökad tillgänglighet och anpassning för funktionsvarierade 
kunder kan den allmänna kollektivtrafiken idag erbjudas kunder som tidigare var 
hänvisade till färdtjänst. Denna utveckling ska fortgå med målet att långsiktigt 
minska behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Färdtjänstberättigad har rätt till obegränsat antal resor inom färdtjänstområdet på 
de tider som anges inom regelverket under veckans alla dagar. Färdtjänstresa kan 
ske inom den egna kommunen men även mellan länets alla kommuner samt till 
områden, med begränsat avstånd, även in i angränsande län. För resor utanför 
länet därutöver gäller riksfärdtjänst. För färdtjänstresa uttas en egenavgift 
motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon).  Vid resa 
utanför länsgränsen tillkommer utöver aktuellt zonpris en extraavgift motsvarande 
priset 2,0 gånger för första zon.   

Mycket tyder på att framtidens färdtjänstkunder kommer att göra fler resor per 
person än dagens kunder, till stor del beroende på att allt fler lever relativt längre 
och är relativt friskare, men också på grund av att framtidens äldre befolkning kan 
förväntas ta med sig större resvanor in i ålderdomen och därmed kan den 
förväntade ökningen bli ännu större. Med anledning av detta är det av ännu större 
vikt att åtgärder och uppfyllande av funktionskrav sker så att tillgänglighet och 
användbarheten ökar i den allmänna kollektivtrafiken. 
 
Regelverk: Bilaga 4 
 
5.3.4 Samordning med kommunalt upphandlad trafik 
 
Kommunerna uppmanas att konsultera Jönköpings Länstrafik i vilka resurser som 
redan existerar i linjenätet och som kan utnyttjas för skolskjutsresor. Så sker redan 
i stor utsträckning vad gäller gymnasieelevernas resor medan 
högstadieungdomarna ofta skjutsas i trafik upphandlad av kommunerna själva. 
 
Denna typ av samordning kan bidra till att linjetrafik kan upprätthållas i områden 
som annars riskerar att förlora den fasta linjetrafiken samtidigt som suboptimering 
av samhällsresurser kan undvikas genom att reducera parallellgående trafik. 
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5.3.5 Utbud 
 
Turutbudet i den allmänna kollektivtrafiken varierar med hänvisning till ortens 
storlek, målpunkter etc. med utgångspunkt från resandeunderlag (faktisk pendling, 
inte enbart med kollektivtrafiken) och förväntat resande.  
 
Nedan angivna antal dubbelturer är att betrakta som riktvärden för trafiken 2035. 
Hänsyn tas till restid då detta i hög grad påverkar pendlingsbenägenheten. Då 
pendlings-benägenheten dramatiskt sjunker om restiden överstiger 45-60 minuter 
beroende på sträckans längd måste hänsyn tas till resandeunderlag för de fall 
reserelationen ligger mellan två angränsande kommunhuvudorter. I dessa fall är 
målsättningen 12-16 dubbelturer. 
 
 
 
 
 
Relation    Turutbud/vardag 
Kommunhuvudort-angränsande kommunhuvudort med längst 60 min 
kollektivtrafikpendling:   24 dubbelturer 

Kommunhuvudort-regionhuvudort alternativt angränsande högskoleort eller 
regionhuvudort:   12-16 dubbelturer 

Kommunhuvudort-angränsande ort med mer än 2500 invånare alternativt 
funktionellt område:   24 dubbelturer 

Kommunhuvudort-angränsande ort med 1000-2500 invånare:   
    12-16 dubbelturer 

För stadstrafiken i Jönköping gäller ett varierat men högt turutbud. För övrig 
stadstrafik fastställs turtätheten i särskild ordning. 
 
En koncentration av turutbud sker i tidslägen som överensstämmer med de mest 
frekventa tiderna för arbete och studier.  
 
Det ska finnas en strävan att kunna erbjuda ett visst utbud av kvälls- och 
helgtrafik i regiontrafiken för att länets invånare ska kunna ta del av nöjes- och 
kulturutbud i närliggande större städer. 
 
De tätorter som har mindre än 1000 invånare ligger i vårt län i stor utsträckning 
längs de stråk som kommer trafikeras i de stråk som beskrivs i kapitel 5.3.2. 
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Om så inte är fallet kan en under programperioden utveckling av den anropsstyrda 
kollektivtrafiken bidra till en möjlighet för boende i dessa orter att ha tillgång till 
viss kollektivtrafik.  
 
 
 
Beskrivning av linjenätet nivå 1 och 2, utbyggt enligt programmet till år 2035 

 
 
5.3.6 Restider  
 
Trafiken ska planeras utifrån följande riktvärden: 
 

 Regioncentra (Jönköping). Här eftersträvas en restid om max 60 minuter. 
För att åstadkomma detta kan snabb- eller direkttrafik utan stopp och 
byten komma att prövas. Att beakta är att i enstaka relationer i regionen 
möjliggör inte dagens infrastruktur och lagstiftning (t ex hastighets-
begränsningar) att invånarna kan nå Jönköping på max 60 minuter.  

 Angränsande kommuncentra under 45 minuter. 

 

 Restidskvoter, dvs. restid med kollektivtrafik jämfört med bil ges följande 
referenspunkter för 2035: Tåg 0,8, Regionbuss 1,3 samt direkt-
/expressbuss 1,2. För att ytterligare förstärka ett för resenären effektivt 
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tidsutnyttjande vidtas åtgärder som underlättar utnyttjandet av restiden för 
arbete, läsning, avkoppling m m. 

För att möjliggöra korta restider kan linjedragningar behöva justeras. För att 
åstadkomma rakare och snabbare linjer kommer anläggning av pendlarparkeringar 
för såväl bil som cykel att fordras. 
 
De större bytespunkterna, hållplatser och terminaler, på stomlinjerna i nivå 1 och 
2 bör vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning senast 2025. I 
dagsläget bär kommunerna och Trafikverket ansvaret för detta. 
 
5.3.7 Bytespunkter, hållplatser, terminaler 
 
En bytespunkt är en plats där byte mellan olika trafikslag kan ske. 
 
Idag är det kommunerna och Trafikverket som ansvarar för och finansierar 
byggande och underhåll av bytespunkterna i kollektivtrafiken. 
 
Stationer, terminaler och bytespunkter ska vara utformade för att underlätta enkla  
och snabba byten mellan transportslagen. De ska vara attraktiva, säkra, till-
gänglighetsanpassade och väl underhållna samt förutsägbara. En handbok kring 
utformning av dem har tagits fram.  
 
Tillskapandet av attraktiva bytespunkter med hög standard på landsbygden med 
en glesare befolkningsstruktur ger de boende i dessa områden en möjlighet att 
utnyttja kollektivtrafik för en del av sin resa i de stråk av frekvent kollektivtrafik 
som beskrivs i detta dokument. Bil och andra typer av fordon kommer med all 
säkerhet fortsätta vara av stor betydelse för landsbygdens boende under 
programperioden och det är då viktig att kunna erbjuda ett kombinerat resande 
mellan kollektivtrafik och de andra transportslagen. 
 
Cykelns roll i ett ”hela resan perspektiv” kan stärkas genom målmedvetna 
satsningar i infrastrukturen för cyklar kring och i anslutning till kollektivtrafik-
anläggningar. 
 
Bytespunkter i kollektivtrafiken ska kunna angöras och vara tillgängliga för all 
kollektivtrafik, kommersiell som upphandlad, på lika villkor. Eventuella 
avgiftssystem och principer för tilldelning av plats vid kapacitetsbrist bör 
utformas enligt i förväg fastställda och transparanta kriterier. 
Information om stationernas och hållplatsernas tillgänglighet ska finnas bl.a. på 
Jönköpings Länstrafiks hemsida, www.jlt.se, genom text och bilder. 
Informationssystem utvecklas så att anpassad information om störningar och 
förseningar finns lätt tillgänglig för enskild resenär/kund. 
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6 Mål 2035 
 
Kollektivtrafiken ska tillgodose människors behov av resande men är också ett 
strategiskt redskap för att åstadkomma och tillvarata andra samhällsnyttor. En väl 
utbyggd kollektivtrafik medverkar till ökad samhällsnytta som: 
 

 Större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt 
 Bättre folkhälsa och färre trafikolyckor 
 Bättre miljö bl.a. genom mindre luftföroreningar och buller 
 Ökad social hållbarhet  
 Mindre slitage på gator och vägar 
 Effektivare tidsutnyttjande för den enskilda individen 
 Bättre framkomlighet för kollektivtrafik i städer 

 
För utveckling av kollektivtrafiken i Jönköpings län sätts följande mål upp till år 
2035. 
 

6.1 Marknadsandel 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikens marknadsandel i Jönköpings län uppgick 2018 till 16 procent. 
 
6.1.1 Strategier för att nå målet för marknadsandel  
 
Genom att kombinera offensiv regelbundet återkommande marknadsföring av 
kollektivtrafiken med utökat utbud där resandeunderlaget bedöms som störst.  
 
Genom beteendepåverkande kampanjer. 
 
Genom beslutsamma åtgärder från kommunernas sida för att minska 
attraktiviteten för att köra bil i stadskärnor och på ett tydligt vis ge busstrafiken 
företräde och tillgänglighet till attraktiva målpunkter. Åtgärder som gör att 
bilresandet inte ökar utan snarare minskar är nödvändiga för att nå målet. 
 
6.1.2 Framgångsfaktorer för att nå målet för marknadsandel 
 
Attityden till kollektivtrafiken och hållbart resande, där ett ökat intresse hos 
allmänheten för miljöfrågor kombinerat med miljömässigt bra och bekväm 
fordonsflotta där tidsnyttjandet kan optimeras genom att exempelvis få nyttja 
restid som arbetstid bör kunna öka kollektivtrafikens marknadsandel. 
 

Mål till 2035:
Andelen kollektivtrafik av det totala antalet motoriserade transporter ska vara 
25 procent.
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Tillgång och prissättning av parkeringsplatser är effektiva styrmedel för bidra till 
ett ökat kollektivt resande. 
 
Stationerna och hållplatserna med tillhörande anläggningar kan sägas vara 
”skyltfönster” för kollektivtrafiken och måste därför ge igenkännande samtidigt 
som det ska upplevas som både funktionellt, attraktivt och tryggt. 
 
Tillgången på pendlarparkeringar intill omstigningspunkter och goda 
cykelparkeringar/-garage. 
 

6.2 Antal resor 
 
 
 
 
 
 
Antalet resor är ett strategiskt mål för kollektivtrafiken, liksom marknadsandelen. 
Det avgörs av den attraktivitet och kvalitet som trafiken erbjuder, den tilltro och 
pålitlighet som resenärerna och allmänheten upplever att verksamheten lever upp 
till samt trafikens förmåga att medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 
 
Nivån på 78 % resandeökning är framräknad utifrån den andel av de motoriserade 
resor (25 %) som tidigare angivits som mål i detta dokument. Hänsyn har tagits 
till förväntad befolkningsökning. 
 
Nuläget för antalet resor i de olika trafikslagen framgår av Bilaga 1. 
 
6.2.1 Strategier för att nå resandemålet 
 
För att åstadkomma angiven resandeökning kommer åtgärder att behöva vidtas. 
Huvuddelen av ökningen förväntas ske genom att: 
 

 Trafikplanering genomförs med utgångspunkt från kundernas resbehov 
 Genomföra överenskomna åtgärder i ”Avsiktsförklaring för utveckling av 

stadstrafiken” i Jönköping tecknad 2018. 
 Öka turtäthet, korta restider samt skapa nya direkt-/snabblinjer med stads- 

och regionbussarna. 
 Öka attraktiviteten för tågtrafiken. 
 Effektivisering och omprioritering av befintlig trafik. Trafik med lågt 

resande flyttas till områden med bättre resandeunderlag och större 
utvecklingspotential. 

Mål till 2035:  
78 procents resandeökning jämfört med 2018 till sammanlagt 40 miljoner 
resor.
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 Försöka styra över resenärer från sjukresor och färdtjänst till den 
linjelagda trafiken. 

 Genomföra beteendepåverkande kampanjer och arbeta med 
företagsbearbetning i syfte att få fler att nyttja kollektivtrafiken både för 
arbets- och tjänsteresor.  

 
6.2.2 Framgångsfaktorer för att nå resandemålet 
 
För att klara den angivna målsättningen på ökningen av resandet med 
regionaltågen till 2035 är det helt nödvändighet med investeringar i regionens 
järnvägsnät.  
 
Andra framgångsfaktorer är;  
 

 Program för utveckling och byggnation av ett system med 
pendlarparkering i anslutning till regionens huvudvägnät och i anslutning 
till större hållplatser, bytespunkter och terminaler. Parkeringarna avser 
såväl bil som cykel. 

 Skapa prioriterade filer och framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i 
samarbete med väghållarna. 

 

6.3 Kundnöjdhet/kvalitet 
 
      
 
 
 
 
 
Kundnöjdhet mäts genom Kollektivtrafikbarometern, som är en 
branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av 
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. De tillfrågade svarar på frågor 
utifrån en femgradig betygsskala. Nöjdkundindex, NKI, är en summering av 
betygen 4 och 5, d.v.s. den tillfrågades generella uppfattning om verksamheten. 
 
2018 års resultat för Jönköpings län respektive riket blev följande: 
 
Tillfrågad grupp Jönköpings län Riket 
 

- Allmänhet 52 procent  53 procent 
- Resenärer 63 procent  59 procent 
 

 

Mål till 2035: (avser nöjda eller mycket nöjda)

Alla länsbor (allmän trafik) 60 procent 
Resenärer (allmän trafik)  70 procent
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6.3.1 Strategier för att nå kundnöjdhetsmålet 
 
Genom att kontinuerligt arbeta med marknadsanalyser och 
kundnöjdhetsmätningar och ständigt lyssna på kundernas behov och försöka 
tillgodose dessa. 
 
Kontinuerligt arbeta med förarcertifiering, för att höja servicegraden hos 
förarkåren. 
 
Genom att kvalitetssäkra informationsflödet till resenärerna och snabbare få ut 
korrekt information vid störningar så att kunderna själva proaktivt kan välja bästa 
resealternativ. 
 
Fortsätta digitalisera kollektivtrafiken och att arbeta prognosstyrt för att ge bättre 
information vid trafikstörningar. 
 
6.3.2 Framgångsfaktorer för att nå kundnöjdhetsmålet 
 
Kontinuerlig utbildning av bussförare, lokförare, tågvärdar och mekaniker och 
genom att arbeta med att höja statusen på dessa yrkeskategorier. 
 
Kundcenterfunktion är en framgångsfaktor liksom en gemensam trafikledning för 
övergripande koordination av samtliga trafikslag i länet. 
 
Aktivt arbeta med kundfokus i alla delar av leveranskedjan. 
 
Järnvägs- och vägunderhåll samt alla faktorer som påverkar pålitligheten för 
kollektivtrafiken och minskar störningskänslighet.  
 
Systematisk kvalitetsuppföljning av trafikavtalen samt ett engagerat arbete med 
att stärka förarnas och kundcenterpersonalens förmåga att ge god service och se 
sig som en mycket viktig del i kollektivtrafiken. 
 

6.4 Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål till 2035: 
Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder vid hållplatser och andra 
bytespunkter. Fler linjer ska kunna betraktas som fullt tillgängliga 
och redovisas i kommande TFP.
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6.4.1 Strategier för att nå tillgänglighetsmålet 
 
Genom att ha ett framgångsrikt samarbete med berörda aktörer såsom 
kommunerna och Trafikverket i syfte att åstadkomma en god tillgänglighet utifrån 
ett hela-resan-perspektiv. 
 
Genom en utveckling av informations- och biljettsystem underlättas användandet 
av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar. Här eftersträvas 
också nationellt gemensamma lösningar. 
 
6.4.2 Framgångsfaktorer för att nå tillgänglighetsmålet 
 
I dagens fordonsflotta är alla fordon i ordinarie linjetrafik anpassade så att 
rullstolsburna kan komma ombord och resa under trygga förhållanden. Fortsatt 
utveckling pågår avseende andra hjälpmedel såsom hållplatsutrop och inre 
skyltning i alla fordon inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta görs för 
resenärer i allmänhet och resenärer med funktionsnedsättningar i synnerhet. 
 
Region Jönköping har när detta skrivs inte rådighet över infrastruktur knuten till 
kollektivtrafiken. Detta ansvar vilar på väghållaren, i praktiken på kommunerna 
och Trafikverket. Ett aktivt deltagande från kommuner och Trafikverk i att öka 
antalet fullt tillgängliga bytespunkter är av största vikt. 
 
Minst en väl utvecklad bytespunkt finns i dagsläget i varje kommun, vanligtvis i 
anslutning till tågstationer i kommunhuvudorter. En utbyggnad av ytterligare 
anpassade bytespunkter planeras. I de större kommunerna är behovet sannolikt 
större än så och får prövas från kommun till kommun. Särskild omsorg måste 
också läggas på de bytespunkter där olika trafikslag möts och där byten mellan 
trafikslagen sker.  
 
Jönköpings läns samtliga kommunhuvudorter (utom Gislaved) har en 
huvudbytespunkt i form av järnvägsstation i kombination med busstation vilka 
enligt det Regionala trafikförsörjningsprogrammets definition av ”fullt 
tillgänglig” är anpassade för resenärer med speciella behov. I Gislaveds kommuns 
fall är Smålandsstenar den bytespunkt som räknas som fullt tillgänglig där både 
buss och tåg angör stationen. 
 
En avgörande del i arbetet med att skapa tillgänglighet för alla resenärskategorier 
är att förarkåren samt ombordpersonalen har god kännedom om 
funktionsnedsättningar och därtill kommande behov av service till resenärerna. 
Detta tillgodoses genom regelbunden utbildning genom programmet med 
förarcertifiering där stort fokus läggs vid bemötandefrågor 
 
Definition av fullt tillgänglig bytespunkt samt listning över dessa se bilaga 3. 
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6.5 Nåbarhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nåbarhet som begrepp kan tolkas som länsinvånarnas generella tillgång till 
kollektivtrafik inom ett visst avstånd samt även nåbarhet till kommunhuvudorter 
och länshuvudorter mätt i tid. 
 
En konflikt kan uppstå i strävan efter att snabba upp förbindelser i kollektiv-
trafiken (se resonemanget kring restidskvoter, kapitel 5.3.6 Restider). För att 
snabba upp såväl buss- som tågtrafik kan ett antal stopp på linjerna komma att 
dras in eller i bussarnas fall utlokaliseras till en större väg vilket kan ge sänkt 
nåbarhet för ett antal kunder. Strävan hos kommunerna till förtätad bebyggelse i 
stations- eller hållplatsnära läge gör att nåbarheten spås öka något. 
 
Bilaga 2 beskriver länsinvånarnas förutsättningar att nå länshuvudorten från sin 
egen kommunhuvudort samt till närmast belägna kommunhuvudort.  
 
6.5.1 Strategier för att nå nåbarhetsmålet 
 
Genom ett nära samarbete med kommunerna vad gäller planering av bostäder och 
näringslivsutveckling. 
 
6.5.2 Framgångsfaktorer för att nå nåbarhetsmålet 
 
Kommunernas arbete med förtätning av bostäder längs med utpekade trafikstråk 
och i stationsnära lägen är en viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det 
uppsatta målet.   
 
Ett nära samarbete med kommunerna vad gäller bebyggelseplanering både för 
boende och företagande ger goda möjligheter att trafikförsörja tillkommande 
områden om hänsyn tas till utpekade starka kollektivtrafikstråk. 
 
 
 
 
 
 
 

Mål till 2035 (basår 2017):
Av länets befolkning har 84 % procent av befolkningen närmre än en kilometer 
till en hållplats eller station i kollektivtrafiksystemet med en turtäthet på minst 
8 – 12 turer varje vardag (2017 års siffror SCB). 
Målet är att kunna hålla nåbarheten kring 85 %.
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6.6 Miljö och hållbart samhälle 
 
 
 
  
 
 
 
 
6.6.1 Strategier för att nå miljö- och hållbarhetsmålen 
 
Genom att ha en effektiv kollektivtrafik med hög beläggning ges många positiva 
effekter utifrån miljöaspekter som minskning av klimatpåverkande gaser, 
luftföroreningar och buller.  
 
 
6.6.1  Strategier för att nå miljö- och hållbarhetsmålen 
 
Genom en rad åtgärder kan målen nås, till exempel genom 
 
- en kraftig ökad kollektivtrafikandel som bidrar till en god miljö och ett hållbart    
samhälle 
 
- val av drivmedel 
 
- en utfasning av dieseldrivna tåg till förmån för eldrivna tåg där så är möjligt 
 
- att arbeta för elektrifiering av fler icke-elektrifierade banor 
 
En lägre total energianvändning i trafiken minskar belastningen på miljön. Dock 
medför kravet på förnybara drivmedel att energianvändningen i vissa fall kan öka då 
energiinnehållet är lägre för dessa produkter kontra fossila drivmedel.  
 
Genom att öka andelen eldrift i stadstrafik minskas energianvändning, buller och 
emissioner från kollektivtrafiken. 
 
 
 
6.6.2 Framgångsfaktorer för att nå miljö- och hållbarhetsmålen 
 
Kollektivtrafiken är ett klimatsmart sätt att resa och allmänhetens ökade intresse 
för miljöfrågor kan komma att driva resandet med kollektivtrafik till högre nivåer. 
 

Mål till 2035 (basår 2018):
All allmän kollektivtrafik drivs med förnybara drivmedel. År 2018 var denna 
andel 82 %. Busstrafiken körs helt med förnyelsebart drivmedel från år 2021.

Klimat- och energimål (för allmän kollektivtrafik under trafikplikt):
Trafikens totala koldioxidutsläpp g CO2/personkilometer minskar med minst 
73 procent.
Trafikens totala energianvändning kWh/personkilometer minskar med minst 38 
procent.

Bullermål:
Buller ska minska. Andel kilometer körda i stadstrafik ska till 50% utföras med 
eldrivna fordon. Till eldrivna fordon räknas även laddhybrider.
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Kollektivtrafikens möjlighet att dra nytta av en snabb teknikutveckling inom 
fordonsindustrin genom olika bidrag till utnyttjande av ny teknik. 
 
Miljöpolitiska beslut som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft exempelvis 
emissions- och bullerfria zoner i stadsmiljö och genom att säkerställa 
skattemässiga förutsättningar för kollektivtrafiken att kunna drivas med fossilfria 
drivmedel. 
 
Genom att börja använda nyckeltalet personkilometer får verksamheten ett bra sätt 
att mäta miljöpåverkan och energianvändning, vilket ger en god beskrivning på 
det utförda transportarbetet och kan gynna utbyggd kollektivtrafik där gång och 
cykel inte är något alternativ. 
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7 Ansvarsfördelning 
 
Strikt formellt är det Region Jönköpings län som äger frågorna. Självfallet sker ett 
intensivt samspel bl.a. med kommunerna dels i kommunalt forum på politisk nivå 
och dels i TTA-gruppen4 på tjänstemannanivå. Samverkan sker dels om 
trafikfrågor men även om infrastruktur där kommunerna och Trafikverket för 
närvarande har finansieringsansvaret som t ex bytespunkter. 
 
Ett brett samarbete måste också finnas inom flera verksamhetsområden inom 
Region Jönköpings län. Bland annat ansvaras för Regionala transportplanen och 
andra infrastrukturfrågor. Det är frågor som direkt påverkar kollektivtrafikens 
förutsättningar. I alla frågor som berör infrastruktur och trafik bör ett mycket nära 
samarbete råda på både förtroendemanna- och tjänstemannasidan. Det fordras en 
dialog med Trafikverket bl.a. om planer för underhåll och nyinvesteringar av 
infrastruktur men också om möjliga finansieringslösningar för att påskynda 
sådana investeringar. 
 
En bred dialog ska också eftersträvas med avtalsbundna operatörer, kommersiella 
aktörer liksom trafikbranschen i bred mening. Dialog ska också kontinuerligt 
föras med grannregioner, arbetsmarknadens parter, företrädare för 
intressegrupper, resenärer och allmänhet. 
 
För att Trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras och få 
genomslagskraft så fordras en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Utöver det som 
ovan angivits angående samverkan mellan olika parter krävs: 
 

 En tydlig och gemensam inriktning mellan den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.  
Ansvarig: Region Jönköpings län 
 

 En tydlig prioritering av kollektivtrafiken i Regionala transportplanen.  
Ansvarig: Region Jönköpings län. 
 

 Ett gemensamt ansvar för uppbyggnad av ett regionalt stomnät.  
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik, samtliga kommuner och Trafikverket. 

 
 En tydlig koppling mellan regional planering och kommunal 

översiktsplanering.  
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner. 
 
 

 
4 Trafiktekniska arbetsgruppen, representanter från regionens kommuner samt Trafikverket som 
sammankallas av Jönköpings Länstrafik. 
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 Satsning för att öka kunskapen om sambandet mellan kollektivtrafik och 
fysisk planering. 
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner.  
 
Avsiktsförklaring arbetas fram om samarbete och ansvar avseende 
finansiering av bytespunkter, hållplatser och terminaler. 
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik och kommunerna. 
 
 
Jönköpings Länstrafik tillsammans med berörda kommuner har ett ansvar 
för att peka ut och prioritera de bytespunkter som genom finansiering från 
regional transportplan kan bidra till ökat resande med kollektivtrafiken. 
 
Ett ökat ”multimodalt resande” * kan sannolikt genom dessa investeringar 
bidra till ett ökat kollektivt resande. 
 
Vad gäller det statliga vägnätet står Trafikverket för finansiering av 
investeringar som inte är ovan jord. 
 
* Multimodalt resande är när flera transportsystem såsom cykel, bil, buss eller tåg etc 
samverkar i en hel resa. 
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8 Ekonomi 
 
Kollektivtrafiken är ett medel för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den 
ska tillföra samhället mer eller samma nytta än dess kostnader. Modeller för att 
beräkna samhällsnyttan kan vara till hjälp för att visa på storleksordningar av 
olika åtgärder samt vara ett stöd vid prioriteringar och avvägningar. Genom att i 
givna modeller ändra förutsättningar såsom turtäthet, restid och biljettpris kan den 
samhällsekonomiska nyttan beräknas. Denna nytta beräknas utifrån 
delkomponenter exempelvis i form av sysselsättning, tillväxt, utsläpp, olyckor, 
vägslitage samt moms- och skatteeffekter. 
 
Strävan att använda rätt trafikslag med hänsyn till trafikeringskostnader och 
efterfrågan på resmöjligheter samt arbete med att öka beläggningen på turnivå i 
befintlig trafik är en viktig förutsättning för att kunna utveckla kollektivtrafiken 
inom givna ekonomiska ramar. 
 
En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska 
konsekvenser skattas till en årlig driftskostnadsökning på 35 mkr5 till år 2035. 
Utöver detta tillkommer indexuppräkning av intäkter och kostnader för de 
investeringar av bland annat infrastruktur och i vissa fall fordon som ska 
möjliggöra den utökade trafiken. 
 
För att klara tänkt utbyggnad av kollektivtrafiken förväntas även intäkterna öka 
med ett ökat resande. I beräkningen av den årliga driftskostnadsökningen har en 
intäktsnivå i storlek som dagens ca 40 % tagits med i beräkningen. 
 
Omvärldsfaktorer som politiska beslut både på EU-, riks- och regionnivå, ändrade 
statsbidrag och kostnadsutveckling i branschen påverkar ovan nämnda kostnads-
uppskattning och skattesubventionsgrad.  
 

8.1 Finansiering 
 
Region Jönköpings län ansvarar för finansieringen av den upphandlade trafiken. 
 
Under åren 2013-2018 har medel i storleksordningen 25 miljoner kr per år tillförts 
budgetramen vilket möjliggjort utökat resande. 
 
 
 
 

 
5 Tillskottet på 35 mkr bygger på antagande att tillkommande resor i en utbyggd kollektivtrafik 
representerar en genomsnittlig beräknad kostnad för stadsbussresor, tågresor samt regionbussresor. 
Produktionskostnaden per utförd resa skiljer sig avsevärt i de olika trafikslagen. Målsättningen att 
nå 40 miljoner resor innebär en ökning på ca 17,5 miljoner resor under programperioden med 
basår 2018. 
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För att finansiera föreslagen utbyggnad av kollektivtrafik finns huvudsakligen 
följande alternativ: 
 

 Finansiellt utrymme skapas inom befintlig verksamhet via 
effektiviseringar, t ex högre nyttjande, och/eller omprioriteringar, t ex 
flytta trafik till områden med större resandeunderlag eller genom att ersätta 
kostnadskrävande trafikslag med mindre kostnadskrävande. 

 Biljettpriserna höjs mer än kostnadsutvecklingen för branschen.  
 Regionen skapar nytt finansiellt utrymme. 
 Statlig finansiering kan bidra till utökad kollektivtrafik. 

 
En kombination av ovanstående alternativ är troligtvis att föredra.  
 
Frågan om finansiering av trafiken och dess utbyggnad blir föremål för 
återkommande prövning av regionfullmäktige i anslutning till ordinarie års- och 
flerårsbudgetbeslut. 
 
Som ett komplement till ovanstående kan följande insatser genomföras: 

 Möjligheter till statlig samfinansiering prövas. Eventuella möjligheter till 
bidrag och projektmedel för investeringar och försöksverksamhet bör 
kartläggas. 
 

8.2 Priser och zoner 
 
Nuvarande prissystem har utformats med utgångspunkt att medverka till ett för 
kunden enkelt system med god överblickbarhet vad gäller prissättning, produkter 
och zonsystem. Under 2015 reducerades antalet zoner i regionen från drygt åttio 
zoner till åtta zoner som ett led i att förenkla för kunden. 
 
Prissystemet bör också vara utformat för att förenkla resandet över länsgräns och 
strävan finns att hitta betallösningar som gör att resenären inte upplever de i 
förekommande fall olika biljettsystemen som ett hinder. Sydtaxan är ett exempel 
på detta. 
 
Kunden erbjuds genom användning av olika korttyper en kostnadseffektiv resa 
såväl för enskilda resor som vid pendling. Betalning med hjälp av mobiltelefon 
och bankkort finns ombord på bussar och tåg. Betalning med kontanter har fasats 
ut. 
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Ovan nämnda inriktning avses fortsätta som riktlinje för regionens upphandlade 
trafik och utgör en del av dess finansiering. Närmare bestämmelser om priser, 
zoner och dylika frågor behandlas i särskild ordning vid sidan om trafik-
försörjningsprogrammet. 
 
 

9 Uppföljning och utvärdering 
 
I anslutning till Region Jönköpings läns ordinarie budget- och bokslutsarbete 
utarbetas årliga verksamhetsplaner liksom uppföljning av det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet. Ett starkt fokus riktas på utveckling, förädling och 
komplettering av redovisade åtgärder men också att utarbeta ytterligare och 
effektivare åtgärder för att angivna mål ska kunna förverkligas.  
 
Åtgärder som berör trafikens kvalitet och standard samt dess infrastruktur 
kompletteras med åtgärder för att påverka enskilda individer liksom arbetsgivares 
beteende och handlande. De årliga uppföljnings- och utvärderingsgenomgångarna 
tillsammans med de periodiska uppdateringarna av program och åtgärder har 
avgörande betydelse för att nå målen. RKM utarbetar nedbrutna handlingsplaner 
med syfte att förverkliga målsättningarna. Detta sker i fyraåriga planer.  
 
RKM utarbetar 2021 plan och redovisar delmål för perioden 2021- 2024 med 
utblick mot 2025 och 2035. 

Starkt samspel krävs mellan berörda offentliga organ men även mellan RKM, 
enskilda företag och sammanslutningar inom branschen, samtidigt med tydliga 
blickar riktade mot branschen i andra regioner och länder samt övriga tjänste- och 
servicebranscher.  
 

 Minst en gång/år hålls överläggningar med Trafikverket samt 
branschföreträdare om kollektivtrafikens utveckling i regionen. Detta sker 
vid sidan av de kontinuerliga överläggningarna med företrädare för 
regionens kommuner. 
 

 Årliga överläggningar hålls med företrädare för respektive grannregion om 
utfall och resultat av den gemensamma trafiken samt om dess fortsatta 
utveckling. 
 

Enligt lagen ska de regionala trafikförsörjningsprogrammen uppdateras vid behov. 
Regering och riksdag har uttryckt att detta bör ske en gång per mandatperiod, 
d.v.s. vart fjärde år. Denna andra version av trafikförsörjningsprogram för 
Jönköpings län utgör den första reviderade versionen. De återkommande 
revideringarna är nödvändiga då erfarenheter i landet kan ge ny kunskap, 
justeringar av lagstiftningen kan ske liksom att utvecklingen av den kommersiella 
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kollektivtrafiken kan komma att påverka behovet av en större utvärdering och 
omprövning. 
 

 Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028.  
 
 

 Årliga uppföljningar och utvärderingar förutsätts som ett basarbete i 
utarbetande av årliga verksamhetsplaner. 

 
Den årliga rapporten angående beslut om allmän trafikplikt och därmed 
sammanhängande trafik redovisas i anslutning till bokslutet för RKM och 
publiceras på dess hemsida. 
 
 

 

Bilageförteckning: 

Bilaga 1 - Jönköpings län idag, juni 2020 

Bilaga 2 - Restidszoner och utbud per kommun 

Bilaga 3 - Tillgänglig trafik 

Bilaga 4 – Regelverk färdtjänst och riksfärdtjänst 

Bilaga 5 - Kommersiell trafik 

Bilaga 6 - Positionspapper kollektivtrafik 

Bilaga 7 – Begreppsförklaringar 

Bilaga 8 - Samrådsredovisning 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 120  
 
Tillägg till arbetsordning 
Diarienummer: RJL 2021/1068 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa föreliggande förslag till hantering av initiativärenden att 
läggas till i gällande arbetsordning för styrelse och nämnder. 

Sammanfattning  
Initiativrätten finns idag inte med i den arbetsordning som beslutades för 
gällande mandatperiod. Efter beslut i Förvaltningsrätten om ledamots rätt att 
lyfta initiativärenden har regionstyrelsen beslutat att lägga till detta i 
arbetsordning för styrelse och nämnder.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse inkl förslag till hantering 2021-05-17 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-05-17 RJL 2021/1068 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Tillägg i arbetsordning för styrelse och 
nämnder 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa föreliggande förslag till hantering av initiativärenden att läggas 
till i gällande arbetsordning för styrelse och nämnder. 

Sammanfattning  
Initiativrätten finns idag inte med i den arbetsordning som beslutades för gällande 
mandatperiod. Efter beslut i Förvaltningsrätten om ledamots rätt att lyfta 
initiativärenden har regionstyrelsen beslutat att lägga till detta i arbetsordning för 
styrelse och nämnder.  

Information i ärendet 
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnd eller 
styrelse, så kallad initiativrätt. Idag finns flera möjligheter i det politiska arbetet 
till att lyfta ärenden som till exempel via motioner, interpellationer samt fråga. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse inkl förslag till hantering 2021-05-17 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11 

Beslut skickas till 
Parlamentariska nämnden  
Förtroendevalda ledamöter  
Regionledningskontoret – kansliavdelningen  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siv Kullberg  
Kanslidirektör 
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RUTIN   

 2021-05-17 RJL 2021/1068 

 

 
 

   
   

  

Hantering av initiativärende 
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller 
styrelse, så kallad initiativrätt. För att få en korrekt och enhetlig struktur av 
inkomna initiativärenden gäller följande:  
 

 Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet. 
 

 Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas. 
Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller 
myndighetsutövning, för nämnderna. 
 

 Vid sammanträdet avgörs: 
- Om ärendet ska avgöras direkt 
- Om ärendet ska beredas 
- Om ärendet ska bordläggas 
 

 Ett ärende kan avgöras vid samma sammanträde som det väckts. 
 

 Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före 
sammanträdet till nämndsekreterare. 
 

 Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet 
anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på 
dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning 
tillställs ledamöterna. 
 

 Ärenden som inte inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet 
får väckas muntligen av ledamoten vid sammanträdet. Detta förordas ske 
vid sammanträdets början. 
 

 Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i 
nämnden. 

 
 
Beslutat av regionfullmäktige 2021-06-22, § ?
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 62-81 

Tid: 2021-05-11 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 80  
 
Övriga frågor 

Beslut  
Ordförande lyfter följande punkter för behandling och finner att:  

 Regionstyrelsens beslutar att inte överklaga Förvaltningsrättens 
beslut. 

 Regionstyrelsen beslutar att till nuvarande arbetsordning infoga 
hantering av initiativärende. 
 

 Regionstyrelsen beslutar att arbetsutskott bereder initiativärendet 
väckt av Moderaterna genom Malin Wengholm (M) med 
instämmande av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  
 
Ovanstående beslut fattat efter votering där följande ledamöter 
röstade JA för beredning av arbetsutskottet: Pontus Lundgren (BA),  
Martin Nedergaard-Hansen (BA), Sibylla Jämting (MP),  
Jimmy Ekström (L), Per Svenberg (S), Rachel De Basso (S),  
Mattias Ingesson (KD), Håkan Sandgren (S), Emilie Walfridsson (C) 
samt Maria Frisk (KD).  
 
Följande ledamöter röstade NEJ för bifall till initiativärende:  
Håkan Nyborg-Karlsson (SD), Samuel Godrén (SD),  
Thomas Bäuml (M), Mikael Ekvall (V) samt Malin Wengholm (M).  
 
Reservation Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 

Beslut antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 122  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner. 
Diarienummer: RJL 2021/1069 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2021-05-06 RJL 2021/1069 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Redovisning av icke slutbehandlade 
motioner juni 2021 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siv Kullberg  
Kanslidirektör 
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Regionfullmäktige 

Förteckning över icke slutbehandlade 
motioner 
Motion om delägarskap i Jönköping Airport 
Från: Agneta Lundberg, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, SD 
Inkommen: 2021-05-06 
Dnr: RJL 2021/1073 
Remitterad till: Ännu inte remitterad 
 
Motion - Inrätta en Coronakommission 
Från: Mikael Ekvall, V 
Inkommen 2021-04-19 
Dnr: RJL 2021/885 
Remitterad till: Ännu inte remitterad 
 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
 
Från: Olle Moln Teike, Anders Gustafsson, Samuel Godrén, SD 
Inkommen: 2020-06-29 
Dnr: RJL 2020/1577 
Remitterad till: Regionstyrelsen 
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
 
Från: Thomas Bäuml, M 
Inkommen: 2020-06-02 
Dnr: RJL 2020/1383 
Remitterad till: Regionstyrelsen 
 
Motion - Låt människors behov styra den offentliga välfärden 
 
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, V 
Inkommen: 2020-03-02 
Dnr: RJL 2020/545 
Remitterad till: Regionstyrelsen 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 123  
 
Inbjudan att underteckna Deklaration för en stark 
demokrati 
Diarienummer: RJL 2021/924 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

1. Skriva under deklarationen för en stark demokrati för Region 
Jönköpings län samt att, 

2. Under år 2021, och fortsatt över tid, aktivt verkar för och ställer sig 
bakom deklarationens innehåll genom de åtaganden som avges och 
de aktiviteter som redan planerats och som kommer att planeras.  

Sammanfattning  
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 
planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för 
en stark demokrati. Region Jönköpings län avser att skriva under 
deklarationen för en stark demokrati samt att under år 2021 men även 
fortlöpande ha aktiviteter både internt för organisationen men även externt 
till medborgare.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 
 Underlag ”Vår demokrati”  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm meddelar att Moderaterna återkommer i ärendet vid 
regionstyrelsens sammanträde.  
 
Rachel De Basso yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2
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SKRIVELSE 1(2) 

 2021-05-18 RJL 2021/924 

 
  
  

Regionstyrelsen  

Deklaration för en stark demokrati  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

1. skriver under deklarationen för en stark demokrati för Region Jönköpings 
län 

2. under år 2021, och fortsatt över tid, aktivt verkar för och ställer sig bakom 
deklarationens innehåll genom de åtaganden som avges och de aktiviteter 
som redan planerats och som kommer att planeras.  

Sammanfattning  
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, 
samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark 
demokrati.  
 
Region Jönköpings län avser att skriva under deklarationen för en stark demokrati 
samt att under år 2021 men även fortlöpande ha aktiviteter både internt för 
organisationen men även externt till medborgare. Länsstyrelsen ansvarar för att 
leda uppdraget i Jönköpings län och för detta ändamål har en referensgrupp 
bildats där flera aktörer inom länet ingår.  

Information i ärendet 
Under 2021 kommer Region Jönköpings län ha åtaganden och aktiviteter inom 
demokratiområdet. Åtaganden och aktiviteter kommer att vara ur tre perspektiv,  
interna åtaganden och aktiviteter för Region Jönköpings län som organisationen, 
externa aktiviteter för medborgare samt kommunikativa aktiviteter. 
 
Förslag på interna aktiviteter: 

 Arbeta för att interna styrande dokument som budget, regional 
utvecklingsstrategi, tillsammans möter vi framtidens hälso- och sjukvård, 
hållbarhetsprogram - lyfter och håller fram demokratiska värderingar och 
rättigheter. 

 Samverka med nationella och internationella nätverk där Region 
Jönköpings län ingår för att inspirera och påverka arbete för 
grundläggande demokratiska rättigheter, hälsa och jämlikhet på den 
nationella och internationella arenan, inom ramen för Agenda 2030. 
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SKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/924 

 

 Aktivt verka för att samtalsklimatet i alla politiska forum, ledningsgrupper 
och arbetsgrupper inom organisationen präglas av öppenhet och respekt. 

 
Redan planerade externa aktiviteter:  
 

 8 november 2021 - Demokratistuga vid Kulturhuset Spira vecka 45 med 
invigning och tillhörande aktiviteter som föreläsningar med mera. 

 9 november 2021 - Regionstyrelsens ordförande undertecknar 
deklarationen med ceremoni och demokratimingel på Kulturhuset Spira. 
Medverkan av Lena Posner Körösi som ingår i Demokratikomittén, samt 
via länk eventuellt kultur och demokratiminister Amanda Lind. Dessutom 
medverkar Länsstyrelsen och samtliga kommuner i länet bjuds in. 

 Region Jönköpings län tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping 
scensamtal med Elaf Ali. 

 Under hösten 2021 genomförs även Barnrättsdagarna samt Orange Week.  

Fler externa aktiviteter planeras och kommer att genomföras under 2021. 

Redan planerade kommunikationsaktiviteter 

 Information om demokratiarbetet på Region Jönköpings läns egen 
webbplats – rjl.se.   

 Information om aktiviteter på jajkpg.se - webbplats som Region 
Jönköpings Län och Länsstyrelsen driver tillsammans med fokus på 
jämställdhetsfrågor.  

Fler kommunikationsaktiviteter planeras och kommer att genomföras under 2021.  

Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 
 Underlag ”Vår demokrati”  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli, regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
Jane Ydman 
Regiondirektör  

Siw Kullberg 
Kanslidirektör   
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92 

Tid: 2021-04-27 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 63  
 
Demokratideklaration 
Diarienummer: RJL 2021/924 
 
Regiondirektör informerar i ärendet kring det arrangemang den 23 april 
som Länsstyrelsen anordnade i samband med undertecknande av 
demokratideklarationen.  
 
Föreslår att man till kommande arbetsutskott tar fram underlag kring 
regionens arbete inom demokratiområdet samt förslag om signering av 
demokratideklarationen inklusive avsiktsförklaring. 
 
Ordföranden önskar till kommande arbetsutskott få en återkoppling kring 
hur detta har hanterats i länets kommuner.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - regiondirektör 

Beslutets antal sidor 
1
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Deklaration för en stark demokrati

1

Civilsamhälle 

Näringsliv Myndigheter

 Fackförbund

 Demokratifokus anpassat 
till den egna verksamheten

Kommuner
Regioner

Demokrati i extern 
kommunikation – debattartikel, 

film, seminarium

Demokratidag

Demokratiutbildning för 
anställda/medlemmar

Demokratiföreläsning

Exempel på åtaganden
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Fler exempel på åtaganden

2

Interna åtaganden:
• Utbildning för personal om demokrati.
• Översyn av demokratiska process 

inom organisationen – vilka 
möjligheter till insyn/påverkan finns?

• Icke-diskriminering i rekrytering.

Externa åtaganden:
• Info om demokrati till 

kunder, klienter och 
samarbetsparter.

• Skapa möjligheter till 
inflytande och 
delaktighet i 
samband med 
verksamheten. Kommunikativa åtagande:

• Kampanj om demokrati i medlemstidning 
och sociala kanaler. 

• Debattartikel om demokrati och rätten till 
sjuk- och hälsovård. 
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Deklaration för en stark demokrati 
 

Bakgrund 

År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. 
Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för 
vårt lands historia, utveckling och välstånd.  

Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati och dess hundraåriga 
historia. Samtidigt ska vi minnas att kampen om vem som ska inkluderas 
i demokratin har fortsatt långt efter 1921. Att fortsätta utveckla demokratin 
är nödvändigt idag, liksom det var för 100 år sedan.  

Trots att demokratin står sig stark i Sverige finns det flera hot som måste tas 
på stort allvar. Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. 
I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga. 
Samtalsklimatet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.  

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och 
genomföra en samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin. 
Under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag samlar vi aktörer 
som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att 
den står sig stark även de kommande 100 åren.  

Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som 
styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att 
stärka demokratin. 

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en 
del i kommitténs arbete med att etablera en nationell samling Vår demokrati –
 värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati 
fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka 
demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–
2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Ambitionen är att ett 
stort antal aktörer kommer att skriva under deklarationen.  

 

 

Aktörernas åtaganden 
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Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna 
och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, 
främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står 
sig stark även i framtiden genom att: 

 verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska 
systemet,  

 arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och  

 bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. 

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. 
Demokratin får aldrig tas för given. 
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Deklaration för en stark demokrati - Frågor och svar 
 

Vad är Deklaration för en stark demokrati? 

 

Deklarationen är ett sätt att samla aktörer som 

vill ta ställning för vårt demokratiska 

styrelseskick och som vill värna alla 

människors lika värde, de grundläggande fri- 

och rättigheterna och rättsstatens principer – 

och ta avstånd från diskriminering, extremism, 

främlingsfientlighet, korruption och rasism. 

 

Vem har tagit fram deklarationen och varför? 

 

Vi - kommittén Demokratin 100 år - har tagit 

fram deklarationen som del av vårt uppdrag, 

som består i att samla aktörer som vill bidra till 

att stärka och utveckla demokratin i Sverige. 

Deklarationen syftar till att samla och 

engagera de krafter som stödjer demokratin 

som styrelseskick och uppmuntra att fler tar 

tydligt ställning och arbetar för att stärka 

demokratin. 

 

Vad innebär det att man skriver på? 

 

De som skriver under deklarationen ska verka 

för att fler ska få en god kunskap och 

medvetenhet om det demokratiska systemet. 

De ska också arbeta för att fler deltar aktivt i 

demokratin och bidra till ett samtalsklimat som 

kännetecknas av öppenhet och respekt. De 

som skriver under blir en del av kommitténs 

samling Vår demokrati – värd att värna varje dag 

och ska identifiera sina åtaganden i 

förhållande till deklarationens mål. 

 

Vad ska åtagandena bestå av? 

 

Vilka åtagandena som görs beror på vilken typ 

av organisation som skriver under. Riksarkivet  

åtog sig bland annat att digitalisera material 

om den allmänna och lika rösträtten, medan 

Coompanion Sverige åtog sig att 

skriva debattartiklar om 

demokratiskt företagande. 

Sveriges Elevkårer åtog sig att verka för att 

skolans demokratiuppdrag skulle ses över. 

Flera aktörer har åtagit sig att hålla seminarier 

och demokratidagar eller att under ett år 

fokusera på demokrati. 

 

Vi vill att varje aktör som undertecknar deklarationen 

ska definierar åtminstone ett internt åtagande (Hur 

ska aktören arbeta internt med demokrati?), ett extern 

åtagande (Hur ska aktören arbeta med externt 

målgrupper om demokrati?) och en 

kommunikationsinsats (Vad ska kommuniceras och till 

vem?).  

 

Vi ser gärna att åtagandena är en 

ambitionshöjning och ett synliggörande av frågor 

som rör demokratin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka kan skriva på den? 

 

Aktörer som vill verka för en stärkt svensk 

demokrati. Bland de som skrivit under hittills finns 

myndigheter, kommuner, regioner och 

civilsamhället. Även akademin och företag kan 

skriva på. 

 

Hur skriver min organisation under? 

 

Gå in på https://vardemokrati.se/skriv-under/ 

och fyll i formuläret! Sedan tar kommittén 

kontakt med er.  
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Om Kommittén Demokrati 100 år 

 
Peter Örn är kommitténs ordförande. I dag arbetar Peter med 

ledarskapsfrågor och hållbar samhällsutveckling som rådgivare, föreläsare och 

författare. Han är även styrelseordförande för Blekinge Tekniska Högskola 

samt ledamot i Sidas styrelse och i Anna Lindhs Minnesfond. Peter har tidigare 

bland annat varit VD för Sveriges radio, generalsekreterare för Röda korset 

samt deltagit i en rad statliga utredningar, bl.a. var han ordförande för 

analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och Delegationen för 

hållbara städer. 

 

 

 

 

 

Emma Frans är demokratiambassadör och doktor i medicinsk 

epidemiologi vid Karolinska institutet. Hon är verksam som 

forskare, författare och vetenskapsskribent. Emma har bland annat 

skrivit artikelserien Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet där hon 

granskar sanningshalten och vetenskapligheten bakom 

sensationella nyheter och populär forskning. För sitt arbete 

tilldelades hon Stora Journalistpriset år 2017. Vid två tillfällen har 

hon även blivit utsedd till årets folkbildare för sitt arbete mot 

desinformation och faktaresistens. 

 

Lena Posner-Körösi är demokratiambassadör och leg. psykolog med inriktning på 

marknad och kommunikation. Lena har startat och är ordförande för Paideia 

folkhögskola i Stockholm. Hon har även grundat föreningen Amanah i Malmö, som 

verkar för att bygga tillit mellan muslimer och judar. Lena var tidigare mångårig 

ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm och Judiska Centralrådet i Sverige. 

Hon har länge varit aktiv i samhällsdebatten kring frågor om nationella och religiösa 

minoriteter i förhållande till majoritetssamhället. 

 

Rosaline Marbinah är 

demokratiambassadör och 

ordförande för 

paraplyorganisationen LSU – 

Sveriges ungdomsorganisationer. 

Rosaline är även förtroendevald i 

Forum Syd och Arvsfondsdelegationen. Rosaline har stort intresse 

för internationella frågor och har bland annat varit ordförande för 

Utrikespolitiska förbundet. Vidare har hon varit representant för 

Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens 

ungdomskonferens. Rosaline har studerat statsvetenskap vid 

Göteborgs universitet. 

 

Kommittén har även ett sekretariat som nås på kontakt@vardemokrati.se. 
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Inbjudan att medverka vid signering av 
Demokratideklarationen 
 
 
 
 
 
Under 2021 uppmärksammas demokratins 100 års jubileum genom den nationella 
samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.  Under samlingsnamnet samlas 
kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra 
som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att 
den står sig stark även de kommande 100 åren. 
 
En del i arbetet är framtagandet av demokratideklarationen. Deklarationen 
syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som 
styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka 
demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2021 
bidra till de mål som anges i deklarationen och ta fram egna åtaganden.  
 
Den 23 april kommer landshövding Helena Jonsson att underteckna 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns demokratiåtagande och det sker tillsammans 
med demokratikommissionens ordförande Peter Örn. Landshövding Helena 
Jonsson vill bjuda in er att medverka vid undertecknandet och utmanar er att 
ta fram egna åtaganden. Förhoppningen är att flera av er under mötet 
samtidigt vill signera egna demokratiåtaganden alternativt delge en 
avsiktsförklaring. 
 
Läs mer om demokratideklarationen samt hur ni skriver under åtagandet på  
www.vardemokrati.se  

Tid  
Den 23 april klockan 10:00 – 11:00 
Detaljerat program kommer. 
 
Anslut till Skype-mötet        
Anslut via telefon: 010- 223 02 30, konferens-ID: 97041416  

Anmälan 
Anmälan sker till Jens Mattsson 
jens.mattsson@lansstyrelsen.se  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 124  
 
Biogas Research Center 
Diarienummer: RJL 2018/2503 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner medverkan och medfinansiering i Biogas Research Center. 
2. Avsätter årligen 50 000 kronor för den kontanta insatsen samt 250 000 

kronor för Region Jönköpings läns medverkan i form av tid under 
projektperioden 2022-2026. 

3. Finansiering åren 2022-2026 sker genom omdisponering från 
regionstyrelsens anslag för oförutsett  

4. Ärendet anmäls till nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö. 

Reservationer 
Reservation Malin Wengholm (M) till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har sedan 2019 medverkat i Biogas Research Center 
vid Linköpings universitet och erbjudits fortsatt medverkan. Medverkan och 
finansiering regleras i konsortieavtal. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 
 Programbeskrivning för nya Biogas Research Center 
 Letter of Intent nya Biogas Research Center 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Moderaterna yrkar genom Malin Wengholm avslag med hänvisning till att 
regionala forskningsanslag bör prioriteras till vår egen verksamhet och 
högskola. 
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt yrkar även att 
ärendet läggs som ett anmälningsärende till nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag samt bifaller att 
ärendet anmäls till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2
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Regionstyrelsen 

Biogas Research Center - BRC, 2022-2026 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

1. godkänner medverkan och medfinansiering i Biogas Research Center. 
2. avsätter årligen 50 000 kronor för den kontanta insatsen samt 250 000 

kronor för Region Jönköpings läns medverkan i form av tid under 
projektperioden 2022-2026. 

3. Finansiering åren 2022-2026 sker genom omdisponering från 
regionstyrelsens anslag för oförutsett  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har sedan 2019 medverkat i Biogas Research Center vid 
Linköpings universitet och erbjudits fortsatt medverkan. Medverkan och 
finansiering regleras i konsortieavtal. 

Information i ärendet 
Etapp 2019-2022. Region Jönköpings län medverkar i Biogas Research Center 
(BRC) sedan 2019 och har gjort ett ekonomiskt åtagande samt åtagande om insats 
i form av tid under fyra år 2019-2022. 
 
Den kontanta insatsen är 200 000 kronor per år och utöver den kontanta insatsen 
sker ett naturabidrag i form av personal som medverkar vilket framförallt har skett 
inom Energikontorets projektverksamhet. Den pågående etappen av BRC fortgår 
till december 2022.  
 
Etapp 2022-2026. Energimyndigheten har nu en utlysning för alla befintliga och 
nya kunskapscentrum som ska skickas in i maj 2021. Om BRC beviljas ett sådant 
anslag kommer nya BRC att starta i början av 2022. Region Jönköpings län ska 
under maj 2021 ge en avsiktsförklaring (letter of intent) avseende fortsatt 
medverkan i BRC 2022-2026. 
 
Genom medverkan i BRC har vi möjlighet att samproducera, förmedla och dra 
nytta av forskning, innovation och utveckling men även på flera sätt stärka 
näringsliv och offentliga aktörer som använder eller producerar biogas i länet. 
Detta stärker åtaganden inom biogasöverenskommelsen och vår medverkan i det 
regional politiska nätverket. Handlingar som uppstått då biogasen är en viktig 
pusselbit i omställningen av framförallt kollektivtrafik och tunga transporter samt 
lösningen för cirkulär hantering av organiskt avfall, där biogödsel fungerar som 
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näring inom ekologisk odling. De kommande 5-15 åren kommer industrin att 
ersätta fossila insatsvaror i produktion av kemikalier och plaster, med bland annat 
biogas. Efterfrågan bedöms då flerfaldigas och övergången bedöms kräva 
stödjande insatser. 
 
För att medverkan i BRC ska ge största möjliga nytta för länet krävs att vi är 
aktiva och kan avsätta tid för arbetet. Finansiering behöver därför ske både genom 
en kontant insats och för vår medverkan i tid.  
 
Region Jönköpings läns medverkan medför ett ekonomiskt åtagande samt insats i 
form av tid under fyra år 2022-2026: 

 ett kontant bidrag om 50 000 kronor per år 
 ett naturabidrag främst i form av lönekostnader för personal som 

medverkar i forskningsprojekt om minst 250 000 kronor per år. 
 
Medverkan i forskningsprojektet från Region Jönköpings län kommer att 
organiseras från Energikontor Norra Småland, i nära samspel med Regional 
utveckling. Vår medverkan är i linje med, och finansierar därför även arbetet med, 
åtagandet i den regionala biogasöverenskommelsen om att regionalt driva 
biogasfrågor och vårt deltagande i det regional politiska biogasnätverket.  
 
Om Biogas Research Center (BRC) 
BRC är en centrumbildning med Linköpings universitet (LiU) som värd, med 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som medverkande akademisk partner samt 
ett antal deltagande företag och andra organisationer. Verksamheten finansieras 
med en tredjedel från Energimyndigheten, en tredjedel från LiU och SLU samt en 
tredjedel från övriga deltagande parter. Styrningen regleras i det av samtliga 
deltagande parter signerade konsortieavtalet. Rektor vid LiU har den högsta 
formella beslutsrätten och säkerställer att Energimyndighetens beslut avseende 
programmet följs. Biogas Research Center (BRC) är ett väletablerat forsknings- 
och kompetenscenter vid Linköpings universitet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 
 Programbeskrivning för nya Biogas Research Center 
 Letter of Intent nya Biogas Research Center 
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Beslut skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi 
Regionledningskontoret – regional utveckling 
Verksamhetsstöd och service – Energikontor Norra Småland 
Verksamhetsstöd och service – område miljö 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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Till intressenter i Biogas Research Center!

Vi tar just nu fram en programbeskrivning för den 
femåriga etapp för nya BRC som kommer starta  i 
början av 2022. Vi har tillsammans gjort många 
lärdomar både om forskningens innehåll och 
organisation och är nu ivriga att omsätta lärandet i 
praktik i en ny version av BRC. Ett av flera viktiga 
mål är att ytterligare stärka samproduktionen av 
kunskap och att underlätta för implementeringen 
av ny kunskap i olika delar av samhället. 

INRIKTNING
BRC arbetar på vetenskaplig grund med 
att utveckla resurseffektiva system och 
lösningar där det ingår rötning. I fokus står 
både förutsättningar, produktion, använd-
ning och marknad samt effekter av biogas-
lösningar.

MISSION
Att utveckla kompetens och lösningar som 
behövs för att samhället ska kunna realisera 
biogaslösningarnas hållbarhetspotential.

VISION
Överallt där en biogaslösning stärker den 
samlade resurseffektiviteten finns den 
realiserad.

Nya BRCs aktiviteter föreslås vara att bedriva 
forskning inom fem olika forskningsområden 
som sträcker sig över hela etappen tillsammans 
med ett antal innovationsprojekt där forskare 
från olika forskningsområden och intressenterna 
utforskar biogaslösningarnas tillämpning i olika 
intressanta fall. Vi är öppna för förslag om innova-
tionsprojekt men ger några exempel nedan. 

Dessutom kommer BRCs verksamhet att bestå av:

• Kommunikation och nätverksaktiviteter 
• Nätverkande för internationalisering av 

kunskap och teknik
• Kursverksamhet för doktorander och partners 

och medlemmar

Alla forskningsprojekt kommer att följa en i 
förväg fastställd mötesprocess med minst fyra 
gemensamma möten per år för att säkerställa 
samproduktion, relevans, kvalitet och progression. 
Genom denna närhet mellan praktik och forsk-
ning kan också forskningens riktning komma att 
förändras under etappen. Utöver det genomförs 
minst två stormöten/konferenser, en turné och en 
utbildning med föreläsningsserie varje år. 
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Till intressenter i Biogas Research Center!

När det gäller den formella delen av partners och 
medlemmars process är det några viktiga doku-
ment och datum att hålla reda på;

• Före 2021-04-30 ska ett ”Letter of Intent” 
som specificerar er insats kontant och i 
natura skickas in till BRCs koordinator. Detta 
dokument är inte strikt juridiskt bindande 
men det är ändå viktigt eftersom det avgör 
volymen av Energimyndighetens finansiering 
i den nya etappen. På deras hemsida för 
utlysningen finns en mall för Letter-of-Intent.  
https://www.energimyndigheten.se/
utlysningar/kompetenscentrum-for-ett-
hallbart-energisystem/

• Under december 2021 förväntas 
Energimyndigheten fatta beslut om tilldelning 
av kompetenscentrum. Snarast efter det 
ska ett underskrivet avtal mellan BRCs 
intressenter och Linköpings universitet 
skickas till BRCs koordinator. Detta är 
juridiskt bindande och sträcker sig över fem 
år med möjlighet att avsluta sitt engagemang 
årsvis. En mall för ett centrumavtal kommer 
att utgöra grunden för avtalet. Mallen finns på  
https://www.energimyndigheten.se/
utlysningar/kompetenscentrum-for-ett-
hallbart-energisystem/ 

• För en del av er kommer vi dessutom att vilja 
ha in CV för någon/några nyckelpersoner. 
Denna ska också följa en mall från 
Energimyndigheten. Vi kommer att avisera 
vilka personer vi vill ha in CV från.

Hör gärna av er för att diskutera ert engagemang i BRC!

Anna Brunzell, Koordinator 
anna.brunzell@liu.se, 013-284717

Mats Eklund, Föreståndare 
mats.eklund@liu.se, 013-281726
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Varför ska man vara med?

 SKALA UPP ERA RESURSER FÖR FOU  

genom att medverka med en mindre insats 
(kontant och natura) blir ni del av och kan nyt-
tiggöra deltagande i en verksamhet som omsät-
ter mer än trettio miljoner per år.

 HÅLLBARA AFFÄRER OCH VERKSAMHETER 

Verksamheten handlar om hur organisationer 
kan uppfylla sina mål i form av hållbara affärer 
eller verksamheter.

 LÄRANDE 

genom aktivt deltagande i gemensam forskning 
höjs kunskapsnivån både hos universiteten och 
partnerorganisationerna. 

 NÄTVERKANDE 

BRC är en mötesplats för en mångfacetterad 
samling  kompetenta människor från partners 
och universiteten som delar sina nationella och 
internationella nätverk. 

 VARUMÄRKESBYGGANDE 

en signal om att er organisation finns i fronten 
av utvecklingen. 

 STÄRKA SEKTORNS UTVECKLING

ett starkt intresse att medverka i BRC skickar 
signaler om sektorns potential och framtidstro. 
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Det finns tre olika sätt att medverka i BRC, part-
ner, medlem eller associerad. Det är en fram-
gångsfaktor med ett stort engagemang både vad 
gäller den aktiva medverkan i forskningen och 
kontant finansiering. Vi föreslår att ni identifierar 
delar av er verksamhet som är relevant för de olika 
forskningsområdena och uppskattar hur mycket 
av den tiden ni kan bidra med till BRCs verksam-
het. Det är mycket värdefullt om ni bidrar med 
betydande naturafinansiering på detta sätt då det 
är helt avgörande för BRCs samlade finansiering. 
Vi uppmanar er att ta kontakt med oss för att dis-
kutera hur vi kan uppnå största möjliga gemen-
samma nytta när det gäller ert engagemang. 

PARTNERS FÅR

• Partners förväntas medverka i flera (helst 
alla) forskningsområden och kommer 
att ges möjlighet att medverka i forum 
som programråd eller motsvarande som 
utvecklar BRCs verksamhet och strategi mera 
långsiktigt.

• Vid aktiv medverkan i forskningen kan 
möjlighet till immateriella rättigheter finnas. 

• Program för ”internship” där doktorander kan 
vara i partnerns miljö under en tid. 

• Värdfunktion med en särskild forskare 
som tar ansvar för kommunikation och 
nyttiggörande av kunskap specifikt för 
partnerorganisationen.

• Deltagande i stormöten
• Deltagande i föreläsningsserien
• Deltagande i turnéer och studiebesök

Som partner i BRC bidrar man med minst 600 000 
SEK per år varav minst 300 000 SEK kontant.

MEDLEMMAR FÅR

• Medlemmar förväntas medverka i ett eller 
flera forskningsområden.

• Vid aktiv medverkan i forskningen kan 
möjlighet till immateriella rättigheter finnas. 

• Deltagande i stormöten
• Deltagande i föreläsningsserien
• Deltagande i turnéer och studiebesök

Som medlem i BRC räknas de som bidrar med 
minst 300 000 SEK per år av vilket minst 50 000 
SEK måste vara kontant.

Partners och medlemmars engagemang
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Partners och medlemmars engagemang

Partner (> 600 kkr, 
minst 300 kkr kontant)

Medlem (>300 kkr, 
minst 50 kkr kontant)

Associerad (> 50 kkr 
natura + partner)

Stormöten X X X

Föreläsningsserien X X X

Turné o studiebesök X X X

Medverkan i ett FO el IP X X X

Medverkan i flera FO el IP X X

Möjlighet till IPR X X

Värdfunktion X

Internship doktorand X

Programråd X

ASSOCIERADE

En region, branschorganisation eller liknande 
kan utöver sin egen medverkan också låta sina 
intressenter medverka i en del av BRCs aktiviteter 
och inkludera deras naturainsatser i sin natura-
finansiering. Dessa associerade aktörer bör vara 
namngivna redan i ansökan och vara beredda att 

rapportera sina naturainsatser till sin ”värdorgani-
sation”. De associerade bör vara beredda på en na-
turainsats om minst 50 000 SEK per år. Det finns 
också en möjlighet för mindre, nystartade företag 
och ideella organisationer som kan förväntas bidra 
med värdefulla insatser för BRCs verksamhet att 
medverka i BRC som associerad.

ÖVERSIKT AV VAD SOM INGÅR I DE OLIKA ASSOCIATIONSFORMERNA FÖR BRC
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Samhällsutmaningar i fokus

Stärkt 
bioekonomi

Hållbara cirkulära 
städer och regioner

Minskad 
klimatpåverkan – 

negativa emissioner

Stärkta, flexibla 
och mer hållbara 

energisystem

Hållbara 
transporter

Hållbar 
industri

Hållbart 
jordbruk

10 TWh Biogas 
2030

DE VIKTIGASTE SAMHÄLLSUTMANINGARNA SOM NYA BRC ADRESSERAR

Samhälls
utveckling

Samhälls
utmaningar

Operativ 
utmaning
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Akademiska institutioner

Tema 
Miljöförändring

Företagsekonomi 

Tema Teknik & 
Social förändring

Industriell 
Miljöteknik

Energisystem

Molekylär 
bioteknik

Molekylära 
vetenskaper

Biosystem & 
Teknologi

Energi och Teknik
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Forskningsområden 

I forskningsområdena bedrivs forskning organise-
rat i olika arbetspaket av doktorander och seniora 
forskare  i samarbete med BRCs partners och 
medlemmar. Möten arrangeras regelbundet där 
forskningens framdrift presenteras och diskute-
ras. Vid dessa möten är det också värdefullt med 
tematiska inslag från partners och medlemmar 
samt aktörer verksamma utanför BRC. I de fem 
forskningsområden kommer sammanlagt ca 15 
doktorander att vara verksamma.

I översikten nedan framgår forskningsområdenas 
namn, vilka områden som ingår och antal dokto-
rander som det planeras för.

FO FO 1 
Förutsättningar 
och strategier för 
biogaslösningar

FO 2 
Produktions
systemet

FO 3 
Rötnings 
processer

FO 4 
Marknad och 
användning

FO 5 
Biogaslösning
arnas hållbar
hetseffekter

Områden Institutionella 
villkor och poli-
cy för biogas

Olika organisatio-
ners strategier för 
biogasutveckling

Finansiella villkor

Energi- och 
materialflöden

Ekonomisk och 
miljömässig 
prestanda

Logistik o rums-
liga aspekter

Substrat

Effektivisering 
o optimering 
av processer 
som våtrötning, 
high-solid rötning 
o vattenrening

Nya process-
koncept

Sektorns aktörer 
och utveckling

Nya marknader 
för biogas

Marknadsutveck-
ling för digestat, 
koldioxid och 
miljötjänster

Internatio-
nalisering 

Affärsnyttan av 
biogas för olika ak-
törer och sektorer

Att nå miljö- och 
hållbarhetsre-
laterade mål

Miljöprestanda och 
negativa utsläpp 

Regionala utveck-
lingseffekter  

Doktorander 2–3 2–3 4–6 2–3 2–3
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IP 1  Världens bästa biogassystem – 
lantbruket som möjliggörare för 
omställningen till produktion 
av fossilfritt stål. 

IP 2  Omställning till den nordiska modellen 
för biogaslösningar i Bogota, Colombia 
och spridning i Latinamerika. 

IP 3  Genombrott för anaerob 
vattenrening med biogasproduktion 
och biogasanvändning i 
nordisk skogsindustri. 

IP 4  Biogaslösningarnas roll för ett 
flexibelt och hållbart energisystem.

IP 5  Regionala biogasstrategier för att 
verkningsfullt nå hållbarhetsmålen.

Syftet med innovationsprojekten är att de ska 
underlätta för implementering av kunskap om 
biogaslösningar genom att adressera tillämpning 
i mer specificerad kontext. De kan pågå mellan 
ett och tre år och förväntas drivas med ett stort 
engagemang från BRCs partners och medlemmar. 
Normalt ingår forskare från de fem forskningsom-
rådena i varje innovationsprojekt med ett trans-
disciplinärt arbetssätt. Alla doktorander förväntas 
vara engagerade i ett eller två innovationsprojekt 

Innovationsprojekt

parallellt med sitt arbete i forskningsområdet.  
Nedan ges några exempel på innovationsprojekt. 
Det går bra att komma med förslag på flera sådana 
projekt. Det förväntas pågå 4–6 innovationspro-
jekt parallellt.
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De olika forskningsområdena och innovations-
projekten kan ofta beröra alla åtta samhällsut-
maningarna som BRC adresserar. Några av dem 
kan dock vara mera i förgrunden. Markeringarna 
i översikten nedan ger en indikation om vilken 

Kopplingen mellan forskningen 
och samhällsutmaningarna

Stärkt 
bioeko-

nomi

Hållbara 
cirkulära 

städer och 
regioner

Minskad 
klimatpåver-
kan- negativa 

emissioner

Stärkta, flex-
ibla och mer 
hållbara en-
ergisystem

Hållbara 
trans-
porter

Hållbart 
jordbruk

Hållbar 
industri

10 TWh 
biogas 
2030

FO1 Förutsättn. X X X

FO2 Produktion X X X

FO3 Rötning X X X

FO4 Marknad X X X

FO5 Effekter X X

IP1 Industri–
lantbruk X X X

IP2 Internat. 
Nordic model X X

IP3 AD 
Skogsindustri X X

IP4 
Energisystem X X

IP5 Regionala 
strategier X X

tyngdpunkt de olika områdena/projekten förvän-
tas ha. Syftet är att visa på kopplingarna som finns 
mellan forskningen och samhällsutmaningarna 
inom BRC.
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Declaration of intent for Region Jönköpings 
län participating in the competence centre 
Biogas Solutions Research Center 
Reason for participation in the centre 
Public stakeholders in Jönköpings län (Jönköping County) have taken significant 
and shared commitments in order to support the development of the biogas 
system. With large public investments in fossil-free public transport and car pool 
vehicles running on bio methane this commitment has and still is a driver for 
market investments in biogas production and refueling infrastructure.  

Continuous support will be needed in order to grow the sector to its full 
potential, considering available food waste and agricultural residues, and the 
potential bio-methane demand in heavy-duty transports and later as a raw 
material within industrial processes. Increasing collaboration between 
academia, business and other public actors is a significant success factor for 
realizing the great potential in Jönköping County. 

Description of the participation 
Region Jönköpings län intends to participate in the Biogas Solutions Research 
Center in order to strengthen our capacity and ability to contribute to bio-
circular economy. We intend to support by bridging local stakeholder needs with 
center output such as possible research collaboration, innovation and 
knowledge. Policy related projects and initiatives as well as new market 
developments are also within the scope of our participation in the center. 

Type of commitment 
Provided required political decisions Region Jönköpings län intends to become a 
member and support Biogas Solutions Research Center  

SEK 50 0000 cash and  

SEK 250 000 in-kind 
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Notering: Gäller under förutsättning att formellt beslut fattas vid 
regionstyrelsen den 8 juni 2021. 
 
 
 
Town, date 
 
 
Signature of authorised signatory 
 
 
Printed name 
 
 
Title 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 145 Avsiktsförklaring angående deltagande i 
Biogas Research Center 
Diarienummer: RJL 2018/2503

Beslut 
Regionstyrelsen  

1. Godkänner medverkan och medfinansiering i Biogas 
Research Center enligt konsortieavtal.

2. Att den kontanta insatsen 200 000 kronor finansieras 
genom omdisponering från regionstyrelsens anslag för 
oförutsett under projektperioden 2019 – 2022.

3. Att ärendet anmäls till TIM-nämnden.

Reservation
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig 
till förmån för eget yrkande.

Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson, 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har för avsikt att medverka i Biogas 
Research Center vid Linköpings universitet. Medverkan och 
finansiering regleras i konsortieavtal.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18
 Avtal Biogas Research Center 
 Bilaga till avtal
 Programbeskrivning för Kompetenscentrum Biogas 

Research Center

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag.
 
Malin Wengholm yrkar avslag med hänvisning till att 
forskningsanslag bör prioriteras till vår egen högskola. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Håkan Nyborg yrkar avslag med följande motivering:
Sverigedemokraterna anser att denna forskning främst ska 
finansieras av staten och de privata aktörer som sedan kommer 
dra ekonomiska nytta av den färdiga produkten.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
avslagsyrkanden från Malin Wengholm och Håkan Nyborg. 
Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – område miljö
Verksamhetsstöd och service – energikontoret 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-06-18 RJL 2018/2503

Regionstyrelsen

Biogas research center - BRC
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. godkänner medverkan och medfinansiering i Biogas Research Center 
enligt konsortieavtal.

2. Den kontanta insatsen 200 000 kronor finansieras genom omdisponering 
från regionstyrelsens anslag för oförutsett under projektperioden 2019 – 
2022.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har för avsikt att medverka i Biogas Research Center vid 
Linköpings universitet. Medverkan och finansiering regleras i konsortieavtal.

Information i ärendet
Förfrågan om Biogas Research Center (BRC) inkom första gången till Region 
Jönköpings län sommaren 2018, då önskades en avsiktsförklaring om deltagande. 
Ärendet behandlades på regionstyrelsens arbetsutskott i november 2018 och 
bordlades då i avvaktan på avtalet som då inte hade inkommit. Avtalet har nu 
inkommit för undertecknande. 

BRC är en centrumbildning med Linköpings universitet (LiU) som värd, med
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som medverkande akademisk partner samt
ett antal deltagande företag och andra organisationer. Verksamheten finansieras
med en tredjedel från Energimyndigheten, en tredjedel från LiU och SLU samt en
tredjedel från övriga deltagande parter. Styrningen regleras i det av samtliga
deltagande parter signerade konsortieavtalet. Rektor vid LiU har den högsta
formella beslutsrätten och säkerställer att Energimyndighetens beslut avseende
programmet följs. Biogas Research Center (BRC) är ett väletablerat forsknings- 
och kompetenscenter vid Linköpings universitet. 

Region Jönköpings läns medverkan medför ett ekonomiskt åtagande samt insats i 
form av tid under fyra år 2019 - 2022:  

 ett kontant bidrag om 200 000 kronor per år,
 ett naturabidrag främst i form av lönekostnader för personal som 

medverkar i forskningsprojekt samt relaterade kostnader om minst 
200 000 kronor per år.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/2503

Genom medverkan i BRC har vi möjlighet att påverka forskningens inriktning, 
vara ett studieobjekt där vi önskar samt lära av nätverket.

Medverkan i forskningsprojektet från Region Jönköpings län kommer att 
organiseras från Energikontor Norra Småland. Finansiering av kontantinsatsen 
sker genom att 200 000 kronor omdisponeras från Regionstyrelsens anslag för 
oförutsett under åren 2019 – 2022 för att därefter återföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18
 Avtal Biogas Research Center 
 Bilaga till avtal
 Programbeskrivning för Kompetenscentrum Biogas Research Center

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – område miljö 
Verksamhetsstöd och service - Energikontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman 
T f Regiondirektör,
Ekonomidirektör
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1 Sammanfattning 

BRC är ett forskningsprogram där samproduktion av kunskap och kompetens sker 

i utbytet mellan forskare och praktiker. BRCs programvision är; 

 

 ”BRC genererar och kommunicerar vetenskapligt baserad kunskap och bygger 

upp kompetens som gagnar uppfyllandet av samhällsvisionen” 

 

Biogaslösningar bidrar till att lösa flera stora globala utmaningar samtidigt såsom  

klimatfrågan, luft- och vattenkvalitet och bördiga markförhållanden. Många andra 

positiva värden skapas också ur biogaslösningarnas huvudsakliga produkter 

metan, rötrester och avfallstjänster som bättre lokal energisäkerhet, mer hållbart 

lantbruk, förbättrad konkurrenskraft för industri och regional utveckling. BRCs 

roll i att utveckla detta värdeskapande är framför allt genom bidrag till bättre 

kompetens och effektivare implementering av resurseffektiva biogaslösningar. 

 

BRCs aktiviteter utgörs främst av följande fem typer av verktyg.  

• Långsiktiga forskningsområden 

• Korta projekt för förstudier, synteser och kunskapssammanställningar  

• Kommunikation och nätverksaktiviteter 

• Internationalisering av kunskap och teknik 

• Kursverksamhet för doktorander och partner/medlemmar 

 

De långsiktiga forskningsområdena utgör kärnan och huvuddelen av 

verksamheten. Verksamheten i dem bedrivs i sju olika områden genom 

samproduktion av ny kunskap med problemorienterad transdisciplinär 

forskningsansats. Område 1 och 2 har större tyngd på process/teknik medan 

område 3 till 7 har en större tyngdpunkt i system/samhällsskalan: 

 

• FO 1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser  

• FO 2 Ökat värde ur rötrester 

• FO 3 Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar  

• FO 4 Biogaslösningarnas roll i bioekonomin  

• FO 5 Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar 

• FO 6 Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy  

• FO 7 Internationalisering av svenska biogaslösningar 

 

Måluppfyllelsen för BRC mäts dels i fem stycken programmål (vetenskaplig 

excellens, kompetenshöjning, innovation, användarperspektiv och 

kommunikation) om vad som ska uppnås under etappen, dels i form av bidraget 

till sex stycken långsiktiga samhälleliga effektmål (mer lönsamma producenter, 

tillgång till biogas, växande användning, internationella affärer, resurseffektiv 

bioekonomi och gynnsamma institutionella villkor).  
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2 Programmets inriktning 

2.1 Vision 

Programmets samhällsvision är att biogaslösningars potential realiseras och gör 

samhällen mer resurseffektiva. Biogas Research Center (BRC) ska generera och 

kommunicera vetenskapligt baserad kunskap och bygga kompetens som bidrar till 

att uppfylla samhällsvisionen. 

 

För att uppfylla visionen har några tillämpningsområden för BRCs forskning 

identifierats. Utveckling av biogaslösningar för hållbara städer och regioner är 

ett sådant område där Sverige redan har en global särställning. Forskningen om 

och implementeringen av biogaslösningar i Sverige har global relevans och kan 

via spridning av kunskap och affärer ha betydande global påverkan. 

 

Biogaslösningarnas roll för utvecklingen av en resurseffektiv bioekonomi är ett 

annat viktigt tillämpningsområde. Både de primära näringarna och de producenter 

som förädlar deras råvaror behöver fortsätta att utveckla sitt värdeskapande och 

stärka sin konkurrenskraft på en global marknad med ökade hållbarhets- och 

miljökrav. Här spelar biogaslösningarna en roll genom att bidra till bättre 

miljöprestanda, diversifiering och resiliens i framväxten av resurseffektiva 

nätverk av aktörer som utgör bioraffinaderier. 

 

Det ligger dessutom nära till hands att fortsätta att utveckla Sverige som ”en 

permanent världsutställning för fossilfrihet” (ett koncept där näringsliv och 

politik samverkar) där biogaslösningarna utgör en viktig del. Särskild tyngd får en 

sådan vision genom svenska fordonstillverkares engagemang eftersom de 

producerar närmare 10% av de tunga fordonen globalt. 

 

2.2 Mål 

BRCs verksamhet ger genom tillämpad forskning och innovation en höjd 

kunskapsnivå och en ökad kompetens hos de medverkande intressenterna samt 

bidrar med bred kommunikation och nätverkande inom området. Sammantaget 

stärker verksamheten inom BRC utvecklingen inom biogasområdet i Sverige 

genom produktion av vetenskapligt baserad kunskap och kompetens.  
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Samhällsvision 
”Biogaslösningars potential realiseras och gör samhällen mer resurseffektiva” 

 

Programvision 

”BRC genererar och kommunicerar vetenskapligt baserad kunskap och bygger kompetens 

som bidrar till att uppfylla samhällsvisionen” 

 

Verktyg Programmål 

(2018-2022) 

Forsknings-

områden 

Effektmål 

(2025-2030) 
 

 1. Långsiktiga 

forskningsområden 

 

2. Korta projekt för 

förstudier och synteser  

 

3. Kommunikation och 

nätverksaktiviteter 

 

4. Internationalisering 

av kunskap och teknik 

 

5. Kursverksamhet för 

doktorander och parter 

 

 

1. Högsta vetenskapliga 

excellens;  >15 vetenskapliga 

publikationer per år 

Internationellt efterfrågade 

Framgångsrik 

forskarutbildning 

 

2. Utveckla kompetensen 

inom teknikområdet i form av 

kunniga personer som kan 

vara verksamma i företag, 

organisationer och akademi 

  

3. Åstadkomma innovation 

genom samverkan mellan 

forskare från olika discipliner 

samt mellan forskare och 

näringsliv 

 

4. Forskningen sker från ett 

användarperspektiv vilket 

säkerställer intresset från 

näringsliv och samhälle och 

aktörer kan få stöd inom 

biogasområdet 

 

5. Kommunikations-

verksamhet som syftar till att 

höja kunskapsnivån om 

biogaslösningar för att 

underlätta deras 

implementering  

 

 

1. Utveckling och 

utvärdering av 

effektivare 

rötningsprocesser  

 

2. Ökat värde ur rötrester 

 

3. Resurseffektiva 

värdekedjor för 

biogaslösningar  

 

4. Biogaslösningarnas 

roll i bioekonomin  

 

5. Kommuners och 

regioners roll i att 

utveckla hållbara 

biogaslösningar 

 

6. Utvärderingsscenarier 

för nationell och 

internationell policy  

 

7. Internationalisering av 

svenska biogaslösningar 

 

 

 

1. Mer lönsamma, 

resilienta och innovativa 

producenter av biogas. 

 

2. Hela Sverige har 

tillgång till biogas till 

fordon och industri   

 

3. Växande användning 

av biogas i transporter 

och industri 

 

4. Biogaslösningar har en 

betydande roll i 

konceptet ”Sverige -

permanent 

världsutställning av 

fossilfrihet” för 

internationella affärer 

 

5. Biogaslösningar bidrar 

till utveckling av 

resurseffektiv 

bioekonomi som uppnås 

genom 

sektorsövergripande 

samverkan 

 

6. Institutionella villkor 

för biogaslösningar 

tillräckligt gynnsamma 

för uppfyllande av 

visionen 

 

 

2.3 Framgångskriterier 

Sverige ska ha en globalt ledande roll i forskning, utveckling och implementering 

av biogaslösningar som bidrar till samhällelig resurseffektivitet. BRC är en central 

del av biogasens innovationssystem i Sverige och är både ett forskningsprogram 

och en innovationsarena där samproduktion av kunskap och kompetens sker i 
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utbytet mellan forskare och praktiker. För att programmet ska vara framgångsrikt 

behöver det därför finnas: 

  

• Ett nära samarbete mellan forskare och företag/myndigheter som utvecklas 

i kontinuitet för att bygga den sociala kapaciteten inom programmet som 

är en förutsättning  för att kunna åstadkomma resultat som avnämare har 

nytta av och som samtidigt leder till vetenskaplig meritering. 

 

• Världsledande FoU med stor bredd och stort djup som gör BRC till en 

stark samarbetspartner också för internationella aktörer som kan bidra i 

europeiska och globala program inom området resurseffektiva 

biogaslösningar. 

 

• En god förankring på de lärosäten som driver programmet i form av att 

området ingår i lärosätenas strategiska prioritering. Detta möjliggör ett bra 

stöd och goda förutsättningar för de involverade forskarna. 

 

• Fortlöpande processer som utvecklar integrationen och syntes av kunskap 

som ökar relevansen för företagen/myndigheterna. 

 

• Processer som tar hem internationellt tillgänglig kunskap och erfarenhet, 

för ut programmets och andra svenska aktörers kunskap internationellt för 

att skärpa kvalitet och nyttiggörande. 

 

• Aktiviteter och strategi som kommer att leda till att BRC fungerar som en 

viktig knutpunkt för kommunikation av vetenskapligt baserad kunskap om 

hållbara biogaslösningar. 

 

• Kapacitet och utrymme att bidra till att lösa relevanta problem som 

avnämarna upplever.  

 

Genom internationellt nätverkande stimuleras utvecklingen i Sverige av lärande 

utifrån samtidigt som svenska erfarenheter och affärsmöjligheter i andra länder 

kan tas tillvara bättre. 

 

Varje forskningsområde involverar forskare från flera olika discipliner samt 

partners och medlemmar. 

 

Långsiktighet kombineras med ett flexibelt och agilt förhållningssätt då 

forskningens inriktning kan ändras och utvecklas under etappens gång genom ett 

nära samarbete mellan de olika aktörerna. 

 

genom egna insatser och genom samverkan med andra aktörer kommer BRC att 

fungera som en viktig knutpunkt för kommunikation av vetenskapligt baserad 

kunskap om hållbara biogaslösningar. 
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En årlig kurs erbjuds doktorander och yrkesverksamma inom biogasområdet som 

vill fördjupa och uppdatera sin kunskap inom biogasområdet. 

 

 

2.4 Forsknings-, utvecklings- och teknikområden 

De långsiktiga forskningsområdena är ryggraden i BRCs verksamhet och de syftar 

alla till att bidra till program- och effektmålen. Programmets tyngdpunkt ligger på 

”Process- och teknikutveckling” avseende rötning av olika typer av substrat samt 

förädling av digestat/rötrester i olika biogastillämpningar. Eftersom visionen 

innefattar biogaslösningarnas resurseffektivitet, expansion och faktiska 

nyttiggörande av process- och teknikutvecklingen täcker programmet flera olika 

systemnivåer. Forskningsområdena adresserar således allt från de anaeroba 

rötningsprocesserna, över värdekedjor och sektorsövergripande samverkan i 

bioekonomi till lokal och regional utveckling samt nationell och internationell 

policy (figur 1). 

 

 
Figur 1. BRCs olika systemnivåer och forskningsområden. 

 

BRC bedriver forskningsverksamhet inom respektive breda transdisciplinära 

forskningsområden. Dessutom integreras kunskapen vilket leder till en ny 

forskningsframkant, den transdisciplinära integrationen av kunskap. 

Forskningsområdena hör främst hemma i en av två gränsytor; mellan 

process/teknik och systemnivån eller mellan system- och samhällsnivån. Detta 

innebär att forskningen som handlar om process- och teknikutveckling bedrivs 

integrerat med forskning om de studerade systemens prestanda. 

Samhällsforskningen som bland annat behandlar aktörer och marknads- och 
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institutionella villkor för biogaslösningar sker också integrerat med forskning om 

systemens prestanda och effekter. 

 

Forskningsområdena är olika stora där det laborativt inriktade FO1 utgör närmare 

hälften av BRCs forskningsverksamhet. 

 

2.4.1 FO1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser  

Resultat från tidigare forskning inom bland annat BRC visar att angelägna 

forskningsfrågor inom process- och teknikområdet omfattar för-, mellan- och 

efterbehandling av olika typer av organiskt material (framförallt material rika på 

proteiner och lignocellulosa) och optimering av näringsbalanser. Det är även 

viktigt att öka förståelsen för hur den hastighetsbegränsande hydrolysen kan 

regleras och optimeras för våtrötning respektive torrötning (Figur 2). Dessa 

områden är centrala för vidareutveckling av rötningsprocesser och realisering av 

outnyttjade biogaspotentialer från befintliga samt outnyttjade substrat. 

 

 
Figur 2. En översikt över centrala forskningsinsatser inom process- och 

teknikutveckling med syfte att vidareutveckla rötningsprocesser med olika 

processutformning. 

 

Storskalig produktion av biogas har en stor utvecklingspotential både vad gäller 

produktion per rötkammarvolym och per kg organiskt material i substraten. 

Därför är BRCs verksamhet inom FO1 även fokuserad på ökad nedbrytning av 

specifika substrat och substratblandningar, på ökad organisk belastning och på 

förbättrad processtabilitet. 

 

Forskning på systemnivå utgör ett viktigt komplement till process- och 

teknikfokuserad forskning för att studera hur process- och teknikutveckling är 
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motiverad utifrån breddade system- och kostnadsperspektiv. Vilka 

processförändringar som bidrar till resurseffektiva och kostnadseffektiva 

rötningsprocesser är exempel på en sådan övergripande forskningsfråga. 

Forskningsområdets huvudsakliga aktörer och avnämare är teknikleverantörer och 

de som har rötningsanläggningar inom avfalls-, avlopps-, jordbruks-, skogs- och 

akvatiska sektorerna. 

 

2.4.1.1 Lignocellulosarika substrat 

Forskningsinsatser innefattar utvärdering av effekter av olika för-, mellan- 

och/eller efterbehandlingstekniker och olika reaktordesigner (t ex tvåstegssystem, 

pluggflödesreaktor, slamrecirkulering mm) som potentiellt kan möjliggöra en 

effektivare rötning av lignocellulosa (t ex vall, halm, gödsel och bi-produkter från 

skogsindustri). Vilka mikronäringsämnen som är specifikt kopplade till 

hydrolysen är i dag i stort sett okänt och forskning riktad mot detta område har 

goda förutsättningar till stora processförbättringar.  

 

2.4.1.2 Enzymatisk (för)behandling  

Genom experimentella försök och litteraturstudier vid BRC finns nu en relativt 

god överblick över hur man kan modifiera kända/kommersiella hydrolytiska 

enzymer i syfte att öka deras livslängd, samt ett antal intressanta spår angående 

helt nya enzymer, alla möjliga att producera och testa i anaeroba processer. I BRC 

fortsätter studierna om hur enzymers stabilitet påverkar deras livstid i substrat i 

rötkammarmiljö samt enzymernas effekt på nedbrytning av olika substrat, i första 

hand proteiner och lignocellulosalika strukturer. 

 

2.4.1.3 Torrötning 

Forskningsområdet avser att ta fram information av vikt för möjliggörandet av 

bättre drift av redan etablerade anläggningar samt underlag för att förbättra 

förutsättningar för etablering av nya torrötningsanläggningar i Sverige. 

Källsorterat matavfall är i fokus, då det primära intresset i Sverige finns här, men 

även substrat rika på lignocellulosa inkluderas. Processkoncept som bidrar till en 

effektiv torrötning av matavfall och lignocellulosa identifieras. Vidare jämförs 

hållbarhetsnytta för torrötning med traditionell våtrötning. 

 

2.4.1.4 Mellan/efterrötning av rötrester från våtrötning 

I rötrester från traditionell våtrötning finns en hel del kvarvarande organiska 

reststrukturer som proteiner och lignocellulosa. För att öka utbytet av dessa 

reststrukturer utprovas flera metoder/processkoncept för mellan/efterbehandling 

av rötrester med syfte att realisera outnyttjade metanpotentialer. En ökad 

nedbrytningsgrad i rötningsprocessen kan även innebära synergier i form av 

minskade metansutsläpp vid lagring av rötrester.  

 

2.4.2 FO2 Ökat värde ur digestatet/rötresten  

Digestat eller vanligen kallade rötrester som blir kvar efter biogasproduktion har 

ett stort värde för jordbruket som ett organiskt gödselmedel. Ändå utgör 
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hanteringen av de näringsrika rötresterna en stor ekonomisk utmaning för 

biogasindustrin, och en påtaglig del av de totala kostnaderna för 

biogasproduktionen. Emissioner av metan från lagringen av rötresten kan 

dessutom försämra klimatprestandan för biogasanläggningarna, och spridning av 

plast, spårmetaller och sjukdomsalstrande organismer är potentiella problem. 

Samtidigt kan biogasanläggningar bidra till att organisk näring omfördelas till 

jordbruksområden där en hög andel importerad mineralgödsel används i dag, och 

på så sätt bidra till ett mer uthålligt och mindre importberoende jordbruk. 

 

Med detta som bakgrund är forskningen inom området FO2 inriktad på både 

system, teknikutvärdering och process- och teknikforskning där den senare är 

tydligt koordinerad med forskningen inom FO1 (Figur 2). Teknikutvärderingen 

sker i samarbete med BRCs partners. Avvattning, polymeranvändning och 

näringsseparation via olika processteg för förbättrat utnyttjande av näringsämnen i 

rötrester är en viktig del av området. Alternativa processvägar och produkter ur 

rötresten som innebär systemintegration med andra sektorer ingår också. Nya 

lösningar utvärderas i ett brett systemperspektiv. 

 

Forskningsområdets huvudsakliga aktörer och avnämare är teknikleverantörer och 

anläggningsägare, samt de som förmedlar/förädlar och använder rötresten som 

biogödsel eller i andra funktioner i trädgård, lant-, skogsbruk och industriella 

tillämpningar. 

2.4.3 FO 3 Resurseffektiva värdekedjor för biogas 

Biogasmarknaden väntas växa eftersom företagskunder och leverantörer allt oftare 

efterfrågar produkter med bättre miljöprestanda. Biogassystemens prestanda och 

effekter går emellertid inte att fånga upp helt med snävt definierade ekonomiska 

perspektiv eller genom att bara fokusera på en kategori av miljöpåverkan som till 

exempel klimatpåverkan. Forskningen syftar till att påverka hur beslutsunderlag 

tas fram och i förlängningen hur biogaslösningars prestanda uppfattas av olika 

samhällsaktörer. 

 

Fyra relaterade områden som delvis överlappar varandra ingår i forsknings-

området (i) Resurseffektivitet utifrån ett produktions- och distributionsperspektiv, 

(ii) Prestanda för biogasdrivna transporter, (iii) Marknadsutveckling och 

affärsstrategier för att bättre nyttiggöra biogaslösningarnas miljöprestanda (iv) och 

Perspektiv på biogaslösningars prestanda för bättre beslutsunderlag.  

 

Området innehåller en fördjupad studie av miljöprestanda för transportlösningar 

med biogas för olika transportsegment. Forskningsfrågorna innefattar effekter av 

skala, lokalisering, teknikval med mera av särskild relevans för 

producenter/distributörer. Multikriterieanalys och samhällsekonomiska analyser 

utförs för att beskriva resurseffektivitet jämte material- och energiflödesanalyser. 

De bredare samhällsekonomiska analyserna kompletteras med 

företagsekonomiska analyser. 
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Områdets huvudsakliga avnämare är de företag som producerar och distribuerar 

biogas samt de industriella användare som vill förbättra miljöprestandan hos sina 

produkter med hjälp av biogaslösningar. 

 

2.4.4 FO 4 Biogaslösningarnas roll i bioekonomin 

Området handlar om hur biogaslösningar kan vidareutvecklas inom skogs-, 

lantbruks- och akvatiska sektorerna antingen inom respektive sektor eller genom 

bredare sektorsövergripande regional samverkan. 

 

Analyser och utvärderingar av identifierade potentialer för produktion och 

användning genomförs tillsammans med en analys av utvalda tekniska, 

kunskapsmässiga och organisatoriska utmaningar. Sektorsövergripande 

samverkan, organisationsformer och affärsmodeller står i fokus för att utveckla 

värdeskapande och resurseffektiva biogaslösningar i regioner och städer. 

Områdets huvudsakliga avnämare är de aktörer som är kopplade till de primära 

näringarna inklusive lokala och regionala organisationer med flera.  

 

Forskningen är bland annat historisk/empirisk med studier av villkor för 

implementering i fall både där biogaslösningar utvecklats och där inledda initiativ 

inte genomförts. Dessutom genomförs prospektiva studier i samarbete mellan 

forskare och programmets övriga parter där potential, marknad och förutsättningar 

för implementering studeras i olika geografiskt baserade fall i samarbete med 

lokalt och regionalt baserade organisationer. Resultatet av forskningen bidrar till 

fördjupad kunskap om; (i) vad som är kännetecknande för de olika sektorerna när 

det gäller särskilda effekter och utmaningar av att ingå i en biogaslösning, (ii) hur 

stora biogaspotentialer som finns lokalt och regionalt och hur detta kan studeras 

sektorsövergripande, (iii) hur företag och offentliga organisationer på olika sätt 

kan facilitera utveckling av biogaslösningar i samverkan. 

 

2.4.5 FO 5 Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara 
biogaslösningar 

Inom detta forskningsområde studeras hur i första hand kommuner och regioner 

agerar i utvecklingen av biogaslösningar - vilken roll har de tagit och hur det har 

påverkat utfall och effekter. Dessa organisationer driver ofta strategiskt arbete för 

utveckling av biogaslösningar. Vissa aktörer tar mera koordinerande och 

faciliterande roller än andra. Detta analyseras för att klarlägga skillnader i 

verkningsfullhet. Här finns en tydlig koppling till forskningsområde 4, där lokala 

och regionala fallstudier genomförs. 

 

Biogasutvecklingen är vanligen nära kopplad till regionala innovationssystem 

eftersom biogaslösningar oftast har en stark regional dimension och med 

kopplingar mellan olika regionala infrastruktursystem. BRCs forskning i området 

klargör vilka faktorer som främst påverkar utvecklingen med hänsyn till 

betydelsefulla regionala/lokala förutsättningar. Olika typer av multi-
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kriteriemetoder som innehåller både kvantitativa och kvalitativa dimensioner är 

centrala. Vidare är syftet att bidra till ökad förståelse för hur man kopplar samman 

biogaslösningar med centrala mål som Agenda 2030, Sveriges miljömål, mål för 

utfasning av fossila bränslen, relevanta regionala och lokala mål och bidra till hur 

detta arbete kan utvecklas.  

 

Metoder för multikriterieanalys kan också vara relevanta för andra 

forskningsområden, där det är fördelaktigt med en bred analys/utvärdering av 

olika system och utvecklingsvägar. Därför är denna mer metodinriktade del av 

forskningsområdet avsedd att ingå i flera områden/projekt inom BRC. 

 

2.4.6 FO 6 Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy 

Området innehåller en översikt av olika aktuella och möjliga politiska åtgärder för 

att skapa goda förutsättningar för utveckling av biogaslösningar. Dessa kan 

innehålla olika typer av ekonomiska styrmedel, kvotplikter, tvingande lagstiftning 

med mera. För en del av dessa möjliga åtgärder tas olika scenarier för 

biogasutvecklingen fram i samverkan med olika branschaktörer. Även jämförande 

internationella studier används för kunskapsutvecklingen i området med fokus på 

att identifiera effekterna av olika policyinterventioner. Strategier som minskar 

policyrelaterade risker ingår också i forskningsområdet. 

 

Arbetet delas in fem moment:  

1. Inventering av aktuella och möjliga policies, lagar och regler av relevans för 

biogasutvecklingen i Sverige.  

2. Inventering och jämförande studier av politiska ramverk och åtgärder inom EU 

och utvalda länder I Europa.  

3. Jämförande utvärdering av olika policies i Sverige och utvalda länder i Europa.  

4. Konstruktion och analys av scenarier med utgångspunkt i utvalda åtgärder och 

policyinitiativ.  

5. Identifiering av strategier för reduktion av policyrelaterade risker för olika 

verksamheter. 

 

Huvudsakliga avnämare är bransch- och främjandeorganisationer jämte regionala 

och nationella offentliga organisationer.  

 

2.4.7 FO 7 Internationalisering av svenska biogaslösningar 

I forskningsområdet studeras hur andra länder stödjer internationaliseringen av sin 

biogassektor, till exempel i Danmark, Tyskland och Holland för att kunna 

identifiera goda exempel på aktiviteter och processer som stödjer företagens 

ambitioner. Det svenska existerande exportstödsystemets funktion studeras för att 

identifiera förbättringsområden specifikt för biogaslösningar. Andra 

forskningsbehov som har identifierats rör analys av olika målmarknaders 

förutsättningar vad gäller till exempel policies och infrastruktur och hur ”svenska” 

lösningar behöver anpassas för att vara relevanta på olika marknader. En viktig 
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framgångsfaktor för området är hur partnerskap mellan olika företag och andra 

aktörer kan utvecklas och stödjas. BRCs roll i det nationella sammanhanget är att 

bidra med långsiktiga partnerskap och kunskapsförsörjning om internationella 

marknader, verkningsfulla stödsystem med mera. 

Områdets avnämare är främst de som gör internationella affärer och de 

organisationer på regional och nationell nivå som har till uppgift att underlätta 

sådana.  

 

2.4.8 Projektgenomförare/projektdeltagare 

Forskningen inom BRC leds av projektledare som är forskare vid Linköpings 

universitet eller SLU i samarbete med centrumets deltagande organisationer. 

Forskningsutmaningen i form av process-/teknikutveckling och dennas 

nyttiggörande genom faktisk implementering ställer krav på en integration mellan 

olika vetenskapliga discipliner och god förmåga till samverkan med industriella 

aktörer. Denna har utvecklats under tidigare forskning och vilar på en god grund i 

LiUs och SLUs tradition som tvärvetenskapliga och samverkansinriktade 

excellensmiljöer. 
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3 Bakgrund 

BRC-programmet syftar till att utveckla kompetens och kunskap med relevans för 

teknikområdet anaerob rötning. Den anaeroba rötningen sker i 

biogasanläggningar, där olika typer av organiskt material (substrat) behandlas 

sekventiellt. Under rötningsprocessen samspelar olika typer av mikroorganismer 

för att bryta ner sammansatta organiska föreningar (såsom kolhydrater, fetter och 

proteiner) till metan, koldioxid och mindre mängder av andra föreningar (till 

exempel divätesulfid och ammoniak). Om biogasen skall utnyttjas som 

transportbränsle avlägsnas koldioxiden och de andra föroreningarna genom 

uppgradering, varmed metankoncentrationen höjs. En viktig fördel med biogas är 

att många olika typer av substrat kan nyttjas såsom avloppsslam, matavfall och 

gödsel. Biogasproduktionen i Sverige uppgick 2016 till cirka 2,0 TWh varav 1,2 

TWh användes som fordonsbränsle. Den största delen av biogasen kom från 

samrötningsanläggningar för matavfall och avloppsreningsverk. 

 

I och med avvecklingen av de fossila bränslena väntas efterfrågan på biomassa 

från skog, åker och hav öka för olika typer av produkter och material. I den 

biobaserade industrin kommer därmed även mängden restströmmar från 

beredningen av biomassan att öka. I pappers- och massaindustrin och andra 

processindustrier är dessa restströmmar till stor del blöta och syreförbrukande om 

de släpps till recipient. Anaeroba metoder för att behandla dessa restströmmar har 

redan visat sig vara instrumentella för att få tillstånd exempelvis för utökad 

produktion vid pappers- och massabruk.  

 

Ytterligare biomassa kan komma ifråga för biogasproduktion när nya 

produktionssystem för biomassa implementeras där tydliga miljönyttor premieras 

ekonomiskt. Inte minst i den marina sektorn finns exempel på produktion av 

biomassa (vass, musslor, alger, sjöpungar, etc.) som minskar eutrofieringen av 

havet. 

 

Även om de första biogasanläggningarna i Europa startades för mer än 100 år 

sedan finns fortfarande en tydlig potential för att effektivisera produktionen, 

förenkla implementeringen och minska produktionskostnaderna. Vidare är 

regelverk och styrmedel ännu inte helt anpassade för en långsiktig och strategisk 

utbyggnad och implementering av biogaslösningar i Sverige. Därför efterlyser 

aktörer inom branschen forsknings- och utvecklingsprojekt som sträcker sig från 

process- och anläggningsnivån till den samhälleliga nivån. 

 

Resultaten från BRC:s första etapp 2012-2014 visade att angelägna 

forskningsfrågor inom process- och teknikområdet omfattar för-, mellan- och 

efterbehandlingstekniker för substrat, optimering av näringsbalanser, ökad 

förståelse för mikrobiella nedbrytningsvägar och hastighetsbegränsande steg samt 

optimering av processlösningar vid våtrötning respektive torrötning. Dessa 

254



  15 (23)  

Datum  Dnr 2018-010740 
2018-10-25   

  

 

15 

 

områden är centrala för vidareutveckling av rötningsprocesser och realisering av 

outnyttjade biogaspotentialer från befintliga och nya substrat. 

 

Under etapp 2 i BRC adderades systemanalytiska och samhällsvetenskapliga 

studier till projekt projektportföljen för att öka förståelsen för icke-tekniska hinder 

för implementering av biogaslösningar i Sverige.  

 

Systemforskningen inom BRC handlar i stor utsträckning om att analysera 

resurseffektiviteten för tekniska system och produkter med koppling till 

biogaslösningar. Ofta handlar det om olika alternativs miljö- och energiprestanda, 

lönsamhet och värdeskapande för samhället. teknik som utvecklas är ett resultat 

av samhällets efterfrågan, aktörsintressen och affärsstrategiska överväganden, 

vilka alla påverkas starkt av samhällets institutionella ramar. Att utveckla 

förståelse för detta samspel är centralt för att identifiera möjligheter och hinder för 

biogasutvecklingen samt för att förstå hur aktörer på olika nivåer och inom olika 

sektorer i samhället kan underlätta utvecklingen. 

 

Den samhällsvetenskapliga forskningen utvecklar förståelse för hur aktörer på 

olika nivåer och inom olika sektorer i samhället kan underlätta utvecklingen och 

implementeringen av biogaslösningar. En viktig utgångspunkt är att teknik som 

utvecklas är ett resultat av samhällets efterfrågan, aktörsintressen och 

affärsstrategiska överväganden, vilka alla påverkas starkt av samhällets 

institutionella ramar. 

3.1 Forsknings-, utvecklings- och teknikområden som 
inte omfattas av programmet 

Programmets tyngdpunkt ligger på ”Process- och teknikutveckling” avseende 

rötning och förädling av rötrester i olika biogastillämpningar. Eftersom visionen 

innefattar biogaslösningarnas resurseffektivitet, expansion och faktiska 

nyttiggörande täcker programmet flera olika nivåer av system. 

Forskningsområdena adresserar således allt från de anaeroba rötningsprocesserna, 

över värdekedjor och sektorsövergripande samverkan i bioekonomi till lokal och 

regional utveckling samt nationell och internationell policy. 

 

• Programmet behandlar inte termisk förgasning annat än som bakgrund i 

system- och samhällsstudier. 

• Både tillförsel- och användning av biogas ingår i programmet, men den 

användning och de marknadsfrågor som är kopplad till privata 

slutanvändare av gas kommer inte specifikt att studeras. 

• När det gäller teknik- och processutveckling, ingår inte teknikutveckling 

kopplad till distribution eller fordon. Däremot ingår dessa områden i 

systeminriktade utvärderingar av biogaslösningar. 
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3.2 Andra anknytande satsningar  

Programmet anknyter till flera områden där Energimyndigheten stödjer forskning. 

Bränsleforskning, energisystemstudier samt industri- och transportforskning är 

områden som angränsar till programmet. Centrumets verksamhet utgör därigenom 

ett integrerande tvärsnitt inom biogasområdet över Energimyndighetens ordinarie 

forskningsstödjande verksamhet. 

 

f3 är ett kunskapscentrum för biodrivmedel som har en verksamhet som angränsar 

till BRC:s. Tyngdpunkten ligger på systemstudier och tvärvetenskaplig 

samverkan. Skillnader mot BRC är således att f3 arbetar med alla biodrivmedel 

och biogasen bara i tillämpning för transporter. Process-och teknikutveckling 

inom rötningsområdet är inte ett prioriterat område för f3. 
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4 Genomförande 

4.1 Tidplan 

 

Kompetenscentrum BRC löper under denna etapp från 2018-01-12 till 2022-11-30 

Verksamheten planeras till största delen från starten med utgångspunkt från sju 

forskningsområden dit doktorander kommer att rekryteras. Inom BRC planeras 

årliga konferenser och i slutet av programperioden ska BRCs framsteg och 

resultat sammanfattas i en syntes över området samt utvärderas.   

 

4.2 Budget och kostnadsplan 

För de olika delområdena i BRC budgeteras 40 miljoner kronor på fyra år från 

Energimyndigheten. Från industrins sida uppgår samfinansieringen till 40 

miljoner kronor och likaså finansierar universiteten (Linköpings universitet och 

SLU) verksamheten med 40 miljoner kronor. Störst del av kostnaderna kommer 

att gå in i de långsiktiga forskningsområden som identifierats för BRC Etapp 3. 

De korta projekten för förstudier, synteser och kunskapssammanställningar samt 

kommunikation och nätverksaktiviteter kommer att få ungefär motsvarande stor 

andel medan internationalisering och kursverksamhet blir något mindre i 

omfattning. 

 

BRC bygger på ett aktivt deltagande från företagen listade i tabellen nedan, där 

även företagens bidrag anges (kSEK). 

 

Företag/organisationer 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 

Norrköpings kommun 21  250  250  250  229  1 000  

Rena Hav Sverige AB 21  250  250  250  229  1 000  

Landstinget i Kalmar län 33  400  400  400  367  1 600  

Tekniska verken i Linköping AB 100  1 200  1 200  1 200  1 100  4 800  

Linköpings kommun 21  250  250  250  229  1 000  

Gasum AB 58  700  700  700  642  2 800  

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 21  250  250  250  229  1 000  

Puregas-Solutions AB 21  250  250  250  229  1 000  

E.ON Biofor Sverige AB 50  600  600  600  550  2 400  

Jönköping Energi Biogas AB 21  250  250  250  229  1 000  

Biototal Grön Resurs AB 29  350  350  350  321  1 400  

AB Borlänge Energi 21  250  250  250  229  1 000  

Härnösand Energi & Miljö AB 21  250  250  250  229  1 000  

Region Östergötland 33  400  400  400  367  1 600  

Scandinavian Biogas Fuels AB 42  500  500  500  458  2 000  

Econova AB 21  250  250  250  229  1 000  
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Övriga 300  3 600  3 600  3 600  3 300  14 400  

Summa 833  10 000  10 000  10 000  9 167  40 000  

 

Övrig finansiering kommer från Energimyndigheten och universiteten. 

 

Finansiär 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 

Energimyndigheten 833 10 000 10 000 10 000 9 167 40 000 

Linköpings Universitet 667  8 000  8 000  8 000  7 333  32 000  

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 167  2 000  2 000  2 000  1 833  8 000  

Summa 833  10 000  10 000  10 000  9 167  80 000  

 

Projektkostnaderna fördelar sig på följande kostnader: 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

FO1 875 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 9 625 000 42 000 000 

FO2 275 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 025 000 13 200 000 

FO3 450 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 4 950 000 21 600 000 

FO4 250 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 750 000 12 000 000 

FO5 300 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 300 000 14 400 000 

FO6 200 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 200 000 9 600 000 

FO7 150 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 650 000 7 200 000 

Summa 2 500 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 27 500 000 120 000 000 

  

4.3 Samverkans- och Kompetenscentrumsavtal 

BRC administreras av avdelningen för Industriell miljöteknik, IEI vid Linköpings 

universitet. Verksamheten bedrivs framför allt vid Institutionen för Fysik, Kemi 

och Biologi (IFM), Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI), 

Industriell miljöteknik vid IEI, IFM och Institutionen för Tema (TEMA) vid 

Linköpings universitet samt vid Institutionen för molekylära vetenskaper vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. 

 

Industripartnerna deltar aktivt i de projekt de ingår. Samarbetet regleras i 

kompetenscentrumavtal (Dnr 2018-0XXXXX) mellan Energimyndigheten, 

Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, AB Borlänge Energi 

Avfall Sverige, Biototal, E.ON, Econova, Gasnätet Stockholm/Stockholm Gas, 

Gasum, Härnösand Energi och Miljö AB, JES Management, Linköpings kommun, 

LRF, Nordvästra Skånes Renhållning, Norrköpings kommun, Region Gotland, 

Region Jönköpings län, Region Östergötland/Östgötatrafiken, Regionförbundet 

Kalmar län/Kalmar länstrafik, Rena Hav, Scandinavian Biogas Fuels, Scania, 

Tekniska Verken/Svensk Biogas, Uppsala Vatten och Avfall, Wärtsilä Puregas 

Solutions och Västerviks Kommun. 
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4.4 Jämställdhet 

Inom BRC betraktas jämställdhet som en mycket viktig fråga. Med utgångspunkt 

från våra medverkande parters egna handlingsplaner för jämställdhet kommer 

BRC kontinuerligt att arbeta med ökad jämställdhet på alla nivåer med målet att 

uppnå och bibehålla en god könsbalans inom programmet. I verksamhetet ska vi 

tillse att ledningsstrukturer inom BRC tar hänsyn till genus och jämställdhet i 

organisation och arbetsstruktur.  

 

BRC arbetar kontinuerligt för att stimulera jämställdhet och verkar för att 

genusperspektiv ska genomsyra och påverka utformningen av varje 

forskningsområde. Ledningsgruppen för respektive forskningsområde ska som ett 

led i arbetet med sin forskningsplan analysera denna ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Dessutom ska ledningsgruppen för respektive 

forskningsområde sörja för en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

forskare och praktiker som deltar i forskningsprojekten. De doktorandtjänster som 

tillsatts inom ramen för BRC är jämt fördelade på kvinnliga och manliga 

doktorander, och samma princip gäller för rekrytering av nya doktorander. I 

samband med konferenser, evenemang och nätverksaktiviteter initierade av BRC 

har vi som mål att inbjudna talare och debattörer reflekterar BRC:s 

jämställdhetstänkande och visar på mångfald och jämställdhet i biogassektorn.  

 

Under etapp 3 modifieras sammansättningen av programkommittén vilket 

möjliggör för BRC att efterfråga principen om jämställdhet när lärosäten och 

partners nominerar medlemmar till denna. Målet är att sammansättningen i 

programkommittén ska bestå av lika många kvinnor som män under de fyra år 

som BRC etapp 3 sträcker sig.  

 

Inom BRC är målsättningen att lägga vikt vid det som rör jämställdhet på riktigt, 

och att verka för att det implementeras där det är relevant. Flera av BRC:s 

kontextuella forskningsområden utgör sammanhang där jämställdhet är en naturlig 

del av utformning och genomförandet av forskningen. Till exempel är FO4 ett 

område där vi kommer att studera hur man får till saker i praktiken via analys av 

sektorsövergripande samverkan, organisationsformer och värdeskapande i 

regioner och städer. Här förutser vi att forskningen drivs av frågeställningar som 

naturligt även rör frågor om kulturella sammanhang, genusaspekter och 

jämställdhet. Även internationaliseringsdelarna i FO7 ser BRCs forskare på 

organisationer och strukturer vilket bidrar till att jämställdhetsfrågor analyseras i 

flera avseenden.  

  

 

Energimyndigheten strävar efter att integrera aspekter av jämställdhet i hela sin 

verksamhet samt att verka för jämställdhet inom och via de grupper och de 

projekt som Energimyndigheten finansierar.  

 

Inom forsknings- och innovationsfinansieringen är Energimyndighetens 

långsiktiga ambition att lika stor andel projektmedel ska tillfalla kvinnor 

respektive män. I dagsläget (2017) har dock en övervägande majoritet (75%) av 
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alla ansökningar till Energimyndigheten en man som projektledare, varför också 

en större andel av projektmedlen tillfaller projekt där en man är projektledare. 

Energimyndigheten ska aktivt arbeta för att andelen projektledare som är kvinnor 

ökar. 

 

Vid utformandet av ett program är det viktigt att man tänker efter hur man ska 

arbeta inom programmet för att främja jämställdhet. Dels finns ska-kravet om 

jämn könsrepresentationen inom programråd, strategiska råd och 

bedömargrupper. Dels bör man också fundera på andra sätt som programmets 

ämnesområden respektive energi- och samhällsutmaningar kan utformas på för 

att främja jämställdhet utifrån Energimyndighetens långsiktiga vision för 

jämställdhet inom forsknings- och innovationsområdet.  

 

Hur jämställdhetsarbetet integreras inom ett program kan man välja att beskriva 

under en separat rubrik under t.ex. avsnittet Genomförande eller så kan det 

integreras under de rubriker där en insats är relevant (t.ex. med en underrubrik). 

 

De delar av utformandet av ett program där jämställdhetsaspekter särskilt bör 

beaktas är vid utformningen av utlysningens mål och utmaningsområden, 

sammansättning av programråd och bedömargrupper, vid kommunikation av 

utlysningen, samt vid beredning och bedömning av ansökningarna. Nedan står 

Energimyndighetens krav och mål samt några förslag på insatser. Har du andra 

förslag att lägga till som exempel, hör gärna av dig till ansvarig för 

programbeskrivningsmallen. 

 

Programråd och bedömargrupper 

Energimyndigheten har ett internt krav om att inget kön ska vara representerat till 

mer än 60% i ett programråd eller en bedömargrupp.  

 

Beredning 

Energimyndigheten har som mål att beviljandegraden (baserat på sökt respektive 

beviljat belopp samt antalet sökta respektive beviljade projekt) normalt ska vara 

samma (± 10 procentenheter) för projekt med projektledare av kvinnligt 

respektive manligt kön. 

 

Utlysningar 

För att öka medvetenheten hos potentiella projektutförare och på sikt bidra till en 

jämnare fördelning av forskningsmedel kan specifika åtgärder vidtas vid 

utlysningar inom programmet, exempelvis genom att sökande får redogöra för 

jämställdheten i det projekt som hen söker för.   

 

Då referensgrupper efterfrågas bör det tydligt framgå att Energimyndigheten vill 

se en jämställd grupp. 
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4.5 Programspecifika anvisningar och hantering av 
ansökningar 

BRC är ett kompetenscentrum med LiU som värd samt ett antal deltagande 

företag och andra icke-akademiska organisationer. Verksamheten finansieras med 

en tredjedel från Energimyndigheten, en tredjedel från LiU och en tredjedel från 

övriga deltagande parter. Styrningen regleras i det av samtliga deltagande parter 

signerade kompetenscentrumavtalet. Rektor vid LiU har den högsta formella 

beslutsrätten och säkerställer att Energimyndighetens beslut avseende programmet 

följs. 

 

Sju långsiktiga forskningsområden har fastställts som utgör kärnan för forskning 

och aktiviteter inom BRC etapp 3. För att på bästa sätt beforska dessa områden 

tillämpas ett antal verktyg som utgör bryggan mellan BRCs vision och de uppsatta 

mål som leder forskningen inom BRC etapp 3.  

 

De långsiktiga forskningsområdena involverar forskare från flera olika discipliner 

samt partners och medlemmar. Varje område har en på förhand bestämd 

mötesagenda för samtliga fyra år som fastställer kontinuitet och aktivitet i 

projekten. Varje forskningsområde förväntas finnas under hela etappen, men 

inriktningen kan komma att ändras under etappens gång.  Linköpings universitets 

och SLUs rektor fastställer medelsfördelningen för sina respektive anställda 

mellan forskningsområdena och eventuella förändringar under etappens gång. Det 

är därför inte fråga om regelrätta ansökningsomgångar. 

 

Programmets korta projekt för förstudier, synteser och kunskaps-

sammanställningar eller teknikutvärderingsprojekt som förväntas kunna lösas 

inom 3-12 månader. Forskare från LiU/SLU och övriga parter organisationer kan 

föreslå ett projekt i form av en kortfattad projektbeskrivning och 

budgetuppskattning som presenteras i programkommittén. Sådana projekt beslutas 

av rektor för Linköpings universitet efter rekommendation av BRCs 

programkommitté. 

 

 

4.6 Programråd och programkommitté 

Varje deltagande part ingår i det programråd som har till roll att uttala sig om nya 

parters tillträde och att utse representanter till programkommittén. I praktiken 

vilar ett stort ansvar för BRC på programkommittén med representation från LiU 

(ordförande) och SLU, övriga deltagande parter och Energimyndigheten. 

Energimyndigheten eftersträvar mångfald i alla avseenden. Programkommittén 

leder det strategiska arbetet och följer upp verksamheten beaktande 

Energimyndighetens och deltagande parters intentioner. 

 

Den dagliga verksamheten leds och koordineras av en föreståndare och en 

koordinator som tillser att Energimyndighetens intentioner och av 
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programkommittén och LiU:s/SLU:s rektorer fattade beslut följs samt ansvarar för 

rapportering till Energimyndigheten. Föreståndaren är vetenskapligt ansvarig 

medan koordinatorn arbetar med genomförande och utveckling av verksamheten 

inklusive att organisera aktiviteter för att dra in ytterligare finansiering till 

programmets aktörer. 

 

Ledningsgruppen har följande sammansättning: 

Föreståndare Mats Eklund IEI Industriell miljöteknik 

Koordinator Anna Brunzell IEI Industriell Miljöteknik 

 

Forskningens inriktning, kvalitet och resultat granskas en gång per år av 

programkommittén. I övrigt sker relevans- och kvalitetskontroll fortlöpande 

genom de olika parternas medverkan i programmets olika forskningsområden. 

Medelsfördelningen mellan de olika forskningsområdena beslutas av rektorerna 

vid LiU och SLU för sina respektive anställda forskare efter rekommendation från 

programkommittén. 

 

4.7 Kommunikationsplan och resultatspridning 

Effektiv kommunikation och resultatspridning är avgörande för att centrumets 

resultat ska nå potentiella avnämare och leda till önskade effekter i form av 

innovationer, kommersialisering, ökad konkurrenskraft med mera. Det finns en 

mängd avnämare för de resultat som genereras vid BRC. Mest påtagliga är de 

forskare och intressenter som deltar i verksamheten, men även motsvarande 

grupper utanför centrumet kommer att ha stor nytta av resultaten, vilket bland 

annat säkerställs genom att forskningens resultat publiceras öppet i vetenskapliga 

sammanhang. 

 

Under etapp 2 har det blivit tydligt för BRCs ledning att den främsta flaskhalsen 

för att uppfylla visionen för BRC är de otillräckliga aktiviteterna och insatserna 

inom kommunikation och informationsspridning. Under etapp 3 kommer BRC att 

arbeta målmedvetet med både nätverkande och kommunikationsinsatser som 

bidrar till en mer verkningsfull implementering av biogaslösningar. BRC kommer 

att arrangera seminarier, workshops och konferenser på egen hand eller i 

samverkan med andra aktörer som mestadels kommer att vara öppna. Dessutom 

kommer interna stormöten, reseverksamhet och regionala workshopserier att 

genomföras. 

 

BRC ska verka för att uppfylla följande övergripande kommunikationsmål: 

1. Spridning av forskningsresultat, 

2. Kompetensuppbyggnad inom och utom BRC, 

3. Utökat samarbete mellan olika aktörer för att verka för visionen, 

4. Ökad kunskapsnivå bland beslutsfattare i offentlighet och industri. 

Kommunikation av resultat och projektstatus kommer att ske löpande. För att 

underlätta en effektiv kommunikation inom och mellan projekten används ett 
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webbaserat intranät med kalendarium, anslagstavla, diskussionsforum och 

filarkiv. Intranätet är tillgängligt för centrumets alla parter. Utöver intranätet, som 

används som intern samarbetsplattform, använder BRCs forskare bland annat den 

externa hemsidan för att sprida resultat, www.brc.se. 

 

I BRC deltagande parter har även utanför BRC en rad kommunikationskanaler 

som lämpar sig för kommunikation av BRC:s aktiviteter och rapporter, bl.a. 

hemsidor, vetenskapliga forum, internationella konferenser, egna konferenser, 

mässor och nyhetsbrev, vilka om möjligt bör utnyttjas. Flera av dessa kanaler 

bevakas av lokala och nationella media. 

 

Vid all kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, ska det framgå att 

verksamheten delvis finansieras av Energimyndigheten. BRC ska presenteras i de 

sammanhang där Energimyndigheten så begär.  

4.8 Syntes 

Programmet syftar att fortlöpande bidra med syntes av egen och andras pågående 

forskning för att bidra till ökat nyttiggörande av forskningen. Denna kommer att 

kommuniceras på traditionellt sätt genom vetenskaplig publicering men också via 

medverkan i olika möten och konferenser i sammanhang där samhällets avnämare 

finns. Som en del av syntesarbetet kommer under 2022 en större konferens att 

arrangeras, en populärvetenskaplig bok att ges ut och en traditionell syntesrapport 

att sammanställas. 

4.9 Utvärdering 

 

En oberoende utvärdering av BRC ska utföras våren 2022 för att utgöra underlag 

för beslut om den fortsatta satsningens inriktning och nivå. Energimyndigheten 

initierar utvärderingen, bestämmer hur den ska ske, vilka experter som ska utföra 

den och vilka utvärderingskriterier som ska användas. 

 

Utvärderingen görs genom dokumentstudier, studiebesök och intervjuer för att 

bedöma BRC:s organisation samt uppfyllelsen av uppsatta mål och 

framgångskriterier. Som underlag för utvärderingen ska BRC tillhandahålla 

programbeskrivningen, projektplaner, protokoll och annat skriftligt material från 

stämmor och programrådsmöten, en sammanställning över uppfyllda mål samt 

publicerade rapporter. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 125  
 
Årsredovisning stiftelser 
Diarienummer: RJL 2021/138 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning till 
länsstyrelserna årsredovisningar och revisionsberättelse för år 
2020. 

2. lägger revisionsberättelse för regionens stiftelseförvaltning till 
handlingarna 

Sammanfattning  
Regionen förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser (bilaga). Det 
samlade stiftelsekapitalet uppgår till ca.13,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisningar 2020 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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INFORMATION 1(1) 

 2021-04-27 RJL 2021/138 

 
Regionledningskontoret 
 

 
Mattias Olsson  

Regionstyrelsen 

Revision av stiftelser 2020 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

1. överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning till länsstyrelserna 
årsredovisningar och revisionsberättelse för år 2020. 

2. lägger revisionsberättelse för regionens stiftelseförvaltning till 
handlingarna 

Sammanfattning  
Regionen förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser (bilaga). Det samlade 
stiftelsekapitalet uppgår till ca.13,1 miljoner kronor. 

Information i ärendet 
För tre stiftelser (Vårdutvecklingsfonden Värnamo sjukhus, Sixten Norheds 
donationsfond och Paul Petersons stiftelse) ska årsredovisning och 
revisionsberättelse lämnas till länsstyrelsen då stiftelserna förfogar över ett kapital 
som överstiger 10 basbelopp. 
 
Stiftelsernas revisorer har 2021-04-18 inkommit med revisionsberättelse för  
2020 års verksamhet. Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar vad 
avser stiftelsernas förvaltning. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisningar 2020 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret, ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 126  
 
Remiss -   Struktur för ökad motståndskraft 
Diarienummer: RJL 2021/507 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet med 
följande tillägg i yttrandet -” förutsätter att finansieringsprincipen 
gäller”. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
Struktur för utökad motståndskraft, slutbetänkande av utredningen om civilt 
försvar SOU 2021:25.  
 
I stora delar tillstyrker Region Jönköpings län de förändringar som utredningen 
föreslår. Uppfattningen är dock att förslagen är genomarbetade på nationell 
nivå men för kommuner och regioner behöver vissa delar utredas vidare, det 
gäller till exempel lagstiftningen om kommuner och regioners beredskap.  

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19 
 Förslag till yttrande daterad 2021-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att en avstämning görs mot SKR:s yttrande samt att det i 
remissvaret läggs till ” förutsätter att finansieringsprincipen gäller”.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag med ovanstående tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2021-05-18 RJL 2021/507 

 
  
  

Regionstyrelsen 

Struktur för utökad motståndskraft, 
slutbetänkande av utredningen om 
civilt försvar SOU 2021:25 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
Struktur för utökad motståndskraft, slutbetänkande av utredningen om civilt 
försvar SOU 2021:25.  
 
I stora delar tillstyrker Region Jönköpings län de förändringar som utredningen 
föreslår. Uppfattningen är dock att förslagen är genomarbetade på nationell nivå 
men för kommuner och regioner behöver vissa delar utredas vidare, det gäller till 
exempel lagstiftningen om kommuner och regioners beredskap.  

Information i ärendet 
Sveriges planering för totalförsvaret har sedan 2015 återupptagits på grund av en 
förändrad hotbild i närområdet och Europa. I inriktningen för totalförsvaret 2021-
2025 ingår att stärka och vidareutveckla det civila försvaret. Utredningens 
uppdrag har varit att ge förslag på en struktur för ansvar ledning och samordning 
av det civila försvaret. Den så kallade ansvarsprincipen ska fortsatt gälla.  
Brister i nuvarande struktur har identifierats i försvarsberedningens rapport 
Motståndskraft.  
 
Utredningen lägger förslag inom fyra olika områden, nuvarande 
samverkansområden inom krisberedskap avvecklas och ersätts av tio 
beredskapssektorer med en sektorsansvarig myndighet samt fyra särskilda 
beredskapsområden. Större geografiska områden, civilområde, inrättas för att 
underlätta civil ledning och samordning, landshövdingen i civilområdet blir 
civilområdeschef. Nya och förtydligade uppgifter för myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt en ny lagstiftning för kommuner och 
regioner inom området krisberedskap och civilt försvar, Lagen om kommuners 
och regioners beredskap, föreslås ersätta nuvarande lag om kommuners och 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2021/507 

 

regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd 
beredskap. 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19 
 Förslag till yttrande daterad 2021-05-25 

Beslut skickas till 
Justitiedepartementet 
Folkhälsa och sjukvård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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YTTRANDE 1(3) 

 2021-06-11 RJL 2021/507 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Justitiedepartementet 
      
            
 

YTTRANDE Struktur för utökad 
motståndskraft, slutbetänkande av 
utredningen om civilt försvar SOU 
2021:25 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Struktur 
för utökad motståndskraft, slutbetänkande av utredningen om civilt försvar SOU 
2021:25. 

Sammanfattning 
Övergripande uppfattning är att området planering för fredstida kriser och civilt 
försvar förtydligas i utredningens lagförslag, dock kommer mer resurser inom 
området att krävas än idag då planeringen ska sträcka sig från krisberedskap till 
höjd beredskap.  

Synpunkter på förslaget 
Utredningen berör och föreslår förändringar för regioners arbete med beredskap 
men inga möten med regioner har skett.  
 
Den föreslagna definitionen av fredstida kriser har kriterier som innefattar 
omfattande händelser som allvarligt påverkar verksamheten. Begreppet är bättre 
överensstämmande och bejakas av Region Jönköpings län.   
 
Kopplingen till kriterier för risk och sårbarhetsanalyser är inte samstämmig och 
behöver anpassas då analysen samt erfarenhet av tidigare inträffade fredstida 
kriser ska utgöra underlag till nya styrdokument med mål och riktlinjer för 
minskad sårbarhet och ökad förmåga att hantera fredstida krissituationer i 
verksamheten.   
 
Det finns inte heller samstämmighet till ersättningen för 
krisberedskapsplaneringen, då den berättigar till ersättning endast i den mån 
verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket omfattande och svåra kriser 
eller civilt försvar. Allt arbete med krisberedskap och planering för civilt försvar 
bygger på att det finns en robusthet och god krisberedskap i grunden.   
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YTTRANDE 2(3) 

  RJL 2021/507 

 

Remissens förlag innebär förändringar i hela det nuvarande 
krisberedskapssystemet. Verksamhetsansvar poängteras vilket är bra. Den nya 
indelningen i beredskapssektorer tillstyrks, den behövs för att göra planeringen av 
civilt försvar tydlig och mer effektiv. För hälso- och sjukvårdens del innebär det 
att Socialstyrelsen blir sektorsansvarig myndighet och ansvarig för sektorns 
utveckling och uppföljning på ett strukturerat sätt genom att samverka och 
övervaka beredskapsplaneringen. Sektorsansvariga myndigheters roll kopplat till 
regionernas planeringsarbete behöver vara tydlig. Region Jönköpings län 
instämmer i utredningens bedömning att Trafikverkets roll gällande kollektivtrafik 
och beredskapsfrågor behöver utredas vidare.  
 
Den geografiska indelningen i civilområden följer hälso- och sjukvårdens 
samverkansregioner.  Enligt förslaget blir Landshövdingen i Östergötland då 
civilområdeschef i sydöstra civilområdet dit Region Jönköpings län tillhör. Detta 
gör att Försvarsmakten behöver anpassa sig till sex militärregioner istället för de 
fyra nuvarande. Idag finns ingen övergripande ledning för regionerna utöver 
samverkan, vilket gör att civilområdet måste samverka med tre regioner. En 
beskrivning gällande detta saknas i utredningen.   
 
För att kunna planera och samverka inom totalförsvaret är det en helt nödvändig 
förändring att ha en gemensam ledningsnivå för civil och militär ledning så som 
utredningen föreslår. Utredningen föreslår dock också att även fredstida kriser 
skall hanteras på en högre regional nivå, civilområdet, detta är något som Region 
Jönköpings län inte delar då fredstida kriser i första hand behöver planeras för och 
hanteras på länsnivå där de ordinarie samverkansytorna finns med övriga aktörer 
inom krisberedskapssystemet. Detta gäller även rapportering av förberedelser för 
fredstida kriser.  
 
Förslag förordning civilområdeschef; specifika uppgifter under höjd beredskap 
som påverkar hälso- och sjukvården är att efter hörande av Socialstyrelsen besluta 
om de civila hälso- och sjukvårdsresurserna, utnyttjande av vårdplatser, förflytta 
personal, patienter och förnödenheter. Alla dessa delar är mycket komplexa och 
utan medverkan av regionerna kan förslaget komma att leda till att enskilda 
regioner inte kan bedriva vård som inte kan anstå.  
 
Nytt lagförslag, lagen om kommuners och regioners beredskap. Flera delar i lagen 
är liknande det som idag finns i nuvarande lag, men perspektivet fördjupas med 
planering för höjd beredskap. Till exempel gäller det risk- och sårbarhetsanalys 
ska också innefatta krig vilket förtydligar området, dock att kräva ett mer 
omfattande och tidskrävande arbete då perspektivet blir mycket större. 
  
Den problematik som idag finns i den uppdelade lagstiftningen har beaktats i 
utredningen. Region Jönköpings län anser att det är oklokt att inte utreda även 
lagstiftningen inom det katastrofmedicinska området och tillskapa en samlad 
lagstiftning för regionernas beredskap istället för som nuvarande lagförslag lyder, 
lagen om kommuner och regioners beredskap. Fortsatt utredning föreslås.  
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  RJL 2021/507 

 

Region Jönköpings län stödjer att vissa uppgifter flyttas från nuvarande 
tidsbegränsade överenskommelser till lag och förordning. 
 
Förslag till förordning om kommuners och regioners beredskap; att rapportering 
av planering för fredstida kriser skall ske till tre nivåer, länsstyrelse, civilområde 
samt socialstyrelsen innebär merarbete och svårigheter med koordinering. Om 
lägesrapporter under en pågående kris skall ges till tre olika instanser behövs ett 
enhetligt rapporteringssystem. Det är inte rimligt att tre olika rapporter skall ges. 
 
Region Jönköpings län förutsätter även att finansieringsprincipen gäller.  
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Maria Frisk 
Regionstyrelsens ordförande 

Jane Ydman  
Regiondirektör 
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Till statsrådet Mikael Damberg 

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning 
som ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och 
samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå 
(dir. 2018:79). Till särskild utredare förordnades den 6 maj 2019 f.d. 
landshövding Barbro Holmberg. 

Som sakkunniga förordnades den 10 september 2019 kansliråd 
Adrienne Coyet Folke (Försvarsdepartementet), kansliråd Henrik 
Engvall (Justitiedepartementet), kansliråd Fredrik Friberg 
(Finansdepartementet), ämnesråd Stefan Karlsson 
(Socialdepartementet), kansliråd Sofia Knapp 
(Infrastrukturdepartementet), kansliråd Karolina Lemoine 
(Justitiedepartementet), kansliråd Erik Lenntorp 
(Finansdepartementet), kansliråd Åsa Persson 
(Infrastrukturdepartementet) och ämnesråd Kierstin Petersson 
Grawé (Näringsdepartementet). Som sakkunniga förordnades 
ämnesråd Anita Wetterlöf Ajaxon (Infrastrukturdepartementet) 
fr.o.m. den 6 november 2019 och kansliråd Julia Hagberg 
(Finansdepartementet) fr.o.m. den 17 augusti 2020. Kanslirådet 
Kristina Bram (Justitiedepartementet) förordnades som sakkunnig 
fr.o.m. den 20 augusti 2020. Kansliråd Håkan Eriksson 
(Finansdepartementet) var förordnad som sakkunnig under 
perioden den 27 september 2019–10 maj 2020 och ämnesråd Sara 
Jendi Linder (Finansdepartementet) den 10 september 2019–26 maj 
2020. Kansliråd Daniel Bergvall (Justitiedepartementet) var 
förordnad som sakkunnig under perioden den 10 september 2019–
16 augusti 2020 och departementssekreterare Karolina Gustafsson 
(Finansdepartementet) den 11 maj 2020–29 oktober 2020.  

Som experter i utredningen förordnades den 10 september 2019 
avdelningschef Camilla Asp (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap), sektionschef Ann-Sofie Eriksson (Sveriges kommuner 
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och regioner), landshövding Carl Fredrik Graf (Östergötlands län) 
och avdelningschef Gabor Nagy (Försvarsmakten). 

Till referensgrupp förordnades den 10 september 2019 stf. 
krisberedskapschef Taha Alexandersson (Socialstyrelsen), 
enhetschef Joakim Evertson (Svenska kraftnät), avdelningschef 
Mikael Holmer (Finansinspektionen), enhetschef Catrin Molander 
(Jordbruksverket), kommissarie Göran Nyqvist (Säkerhetspolisen), 
nationell dricksvattensamordnare Per-Erik Nyström 
(Livsmedelsverket), projektledare Anna Wibom (Post- och 
telestyrelsen) och handläggare Åsa Åhlén Hagman 
(Energimyndigheten). Till referensgruppen förordnades 
polismästare Stefan Hector (Polismyndigheten) fr.o.m. den 7 
november 2019 och avdelningschef Minna Nyman (Trafikverket) 
fr.o.m. den 27 maj 2020. Kommissarie Martin Lundin 
(Polismyndigheten) var förordnad till referensgruppen under 
perioden den 10 september 2019–6 november 2019 och tf. 
avdelningschef Christer Sandell (Trafikverket) den 10 september 
2019–26 maj 2020. 

F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt har medverkat i 
arbetet med rättsutredningen som i huvudsak gäller frågor om 
utredningens uppdrag och gränsdragningen till grundlagen. 

Utredaren har biståtts av ett sekretariat. Som sekreterare i 
utredningen anställdes samordningsansvarige Magnus Dyberg-Ek 
från den 6 maj 2019, utvärderaren Liv Hammargren och 
föredraganden Maria Kaiser från den 12 augusti 2019 samt 
utskottshandläggaren Tommy Forsell från den 1 april 2020. Under 
perioden den 1 april 2020–31 oktober 2020 var f.d. länsexperten Leif 
Isberg anställd på deltid som sekreterare. 

Den 12 december 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv 
för utredningen vilket innebar att utredningstiden förlängdes till den 
1 mars 2021 (dir. 2019:98). 

Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om civilt 
försvar, överlämnar härmed betänkandet Struktur för ökad 
motståndskraft. 
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Stockholm i februari 2021 
 
 
 
 

Barbro Holmberg 
 

/Liv Hammargren 
Magnus Dyberg-Ek 

Maria Kaiser 
Leif Isberg 

Tommy Forsell
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Sammanfattning 

Fram till kalla krigets slut bedrevs i Sverige ett omfattande arbete 
inom ramen för det civila försvaret. Som en konsekvens av det 
förbättrade säkerhetspolitiska läget i slutet av 1980-talet började det 
civila försvaret under 1990-talet att avvecklas liksom stora delar av 
planeringen för höjd beredskap och då ytterst krig. Resurser som 
tidigare lagts på det nationella försvaret omdirigerades till 
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och till att 
stärka förmågan att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 
samhället i fred. 

I dag präglas det globala säkerhetsläget åter av instabilitet och 
oförutsägbarhet och det säkerhetspolitiska läget i Sveriges 
närområde och i Europa har försämrats. Planeringen för 
totalförsvaret har därför sedan det försvarspolitiska 
inriktningsbeslutet 2015 återupptagits och i Riksdagens beslut om 
inriktningen för totalförsvaret åren 2021–2025 betonas vikten av att 
arbetet med att stärka det civila försvaret vidareutvecklas. 

En viktig del av att stärka det civila försvaret är att skapa tydliga 
lednings- och ansvarsförhållanden för att åstadkomma samordning 
såväl inom det civila försvaret som mellan det civila och det militära 
försvaret. Detta betonades av Försvarsberedningen i rapporten 
Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen 
av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66). I regeringens 
direktiv till utredningen gavs så uppdraget att lämna förslag på en 
struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. 
Denna struktur ska också stärka samhällets krisberedskap. 

Enligt direktiven ska utredningen utgå från 
Försvarsberedningens rapport Motståndskraft där en rad brister i 
dagens struktur lyfts fram: De nuvarande samverkansområdena är 
alltför breda och omfattar så diversifierade verksamheter att det är 
svårt att hitta en gemensam bas för arbetet. Ingen myndighet har ett 
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utpekat ansvar för att hålla samman planeringen, utan ansvaret delas 
av myndigheterna. Till det kan läggas svårigheten att åstadkomma en 
effektiv samordning på den regionala nivån då statliga myndigheter 
med en regional organisation har olika geografiska indelningar. 
Försvarsberedningen pekar särskilt på det faktum att 
Försvarsmakten har fyra militärregioner medan länsstyrelserna, som 
är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom respektive län, är 21 till 
antalet. 

Utredningens utgångspunkter 

Förutom Försvarsberedningen har ytterligare en utgångspunkt i 
utredningsarbetet varit att det civila försvaret så långt möjligt ska 
bygga på strukturer och processer som används inom 
krisberedskapen. Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid 
ger en grundläggande förmåga att hantera situationer under höjd 
beredskap och då ytterst krig. Ett trovärdigt totalförsvar som är 
integrerat med den fredstida krisberedskapen är en viktig faktor som 
verkar både förebyggande och avhållande på en angripare. 

I utredningens direktiv betonas vidare att utredningen inte får 
lämna förslag som innebär ändring av grundlagen. Utgångspunkten 
har således varit den svenska förvaltningsmodellen, med kommunalt 
självstyre och fristående myndigheter. Regeringen understryker 
också i direktiven vikten av att den så kallade ansvarsprincipen 
fortsatt ska gälla inom civilt försvar. Ansvarsprincipen innebär att 
strukturer och ansvarsförhållanden som gäller i fred så långt möjligt 
ska upprätthållas vid kris och under höjd beredskap och då ytterst 
krig. Det som är väl inarbetat i vardagen har de bästa 
förutsättningarna att också fungera under ansträngda förhållanden. 

Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna 
möta ett väpnat angrepp, inklusive krigshandlingar på svenskt 
territorium. Enligt utredningens mening behövs därutöver en ökad 
förmåga och planering för att kunna hantera den breddade hotbilden 
från främmande makt. Säkerhetspolisen har konstaterat att hoten 
mot Sverige är mer omfattande än på flera år. Andra stater agerar i 
en gråzon mellan fred och väpnad konflikt och denna typ av 
säkerhetshotande verksamhet måste kunna hanteras av samhällets 
fredstids beredskap. En utgångspunkt för att skapa en struktur för 
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ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar har därmed även 
varit att beakta de krav som kan föranledas av en breddad hotbild. 

Utredningens förslag i korthet 

Utredningen föreslår att samverkansområdena avvecklas och ersätts 
av tio beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden. I 
dessa ingår myndigheter med ansvar för verksamheter och 
funktioner som är särskilt viktiga att upprätthålla under kris, höjd 
beredskap och ytterst i krig. En myndighet i varje beredskapssektor 
föreslås få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn, 
en sektorsansvarig myndighet. 

Vidare föreslås att landet delas in i större geografiska områden för 
civil ledning och samordning, civilområden. Dessa ska ledas av en 
civilområdesansvarig länsstyrelse benämnd civilområdeschef. 
Civilområdena ska följa samma gränser som de nuvarande 
samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna). För att skapa 
ökade förutsättningar för regional samordning mellan det civila och 
det militära försvaret föreslås också att Försvarsmakten anpassar sin 
regionala organisation så att militärregionerna sammanfaller med 
civilområdena och att två nya militärområden och regionstaber 
därmed inrättas. 

Vidare föreslår utredningen nya uppgifter för Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt förtydliganden av MSB:s 
roll och fördelningen av ansvar och uppgifter inom civilt försvar och 
krisberedskap. 

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. 

En ny struktur för statliga myndigheter 

Utredningens definition av begreppet samhällsviktig verksamhet är 
att med detta avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är 
nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller 
säkerhet. Med stöd av definitionen har utredningen identifierat vilka 
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statliga myndigheter som ansvarar för samhällsviktig verksamhet 
och därefter klustrat myndigheter med ansvar inom samma 
samhällssektor. Utredningen föreslår att tio sådana 
beredskapssektorer inrättas med var sin sektorsansvarig myndighet: 

• Ekonomisk säkerhet (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter) med 
Försäkringskassan som sektorsansvarig myndighet. 

• Elektroniska kommunikationer och post (Post- och 
telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Trafikverket, Svenska kraftnät) med Post- och telestyrelsen som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Energiförsörjning (Statens energimyndighet, Svenska kraftnät, 
Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Finansiella tjänster (Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och 
där Riksbanken ingår som adjungerad) med Finansinspektionen 
som sektorsansvarig myndighet. 

• Försörjning av grunddata (Skatteverket, Lantmäteriet, 
Myndigheten för digital förvaltning, Bolagsverket, 
Försäkringskassan) med Skatteverket som sektorsansvarig 
myndighet. 

• Hälsa, vård och omsorg (Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, 
Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten) med 
Socialstyrelsen som sektorsansvarig myndighet. 

• Livsmedelsförsörjning och dricksvatten (Livsmedelsverket, 
Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, 
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket) med Livsmedelsverket som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Ordning och säkerhet (Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, 
Kriminalvården) med Polismyndigheten som sektorsansvarig 
myndighet. 

• Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, 
Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SMHI, 
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strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen) med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap som sektorsansvarig myndighet. 

• Transporter (Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, 
Luftfartsverket) med Trafikverket som sektorsansvarig 
myndighet. 

Med en indelning av statliga myndigheter i sektorer skapas en 
organisatorisk plattform för såväl planering som operativ hantering 
av fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Arbetet i 
respektive beredskapssektor ska skapa förutsättningar för att kunna 
upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten under svåra 
påfrestningar och därigenom stärka samhällets säkerhet. Det 
gemensamma arbetet i sektorerna ska bidra till ökad försvarseffekt i 
händelse av ett väpnat angrepp och en god förmåga att hantera 
fredstida kriser. 

Myndigheterna inom beredskapssektorerna ska arbeta 
tillsammans. Samtidigt betonar utredningen vikten av samverkan 
mellan sektorerna. Sektorerna är ömsesidigt beroende av varandra. I 
princip samtliga viktiga samhällsfunktioner är direkt beroende av el, 
vatten och elektroniska kommunikationer. På samma sätt är de flesta 
beroende av transporter och fungerande betalningssystem. 
Grundläggande är att såväl livsmedelsförsörjningen som ordning 
och säkerhet fungerar. Sektorerna ska således inte ses som isolerade 
enheter utan som delar av ett samlat system där samverkan är 
nödvändig för att kunna bidra till den samlade förmågan. 

Vidare understryks vikten av sektorernas samverkan med andra 
aktörer. Sektorerna utgörs av statliga myndigheter. Samtidigt 
bedrivs mycket av den konkreta verksamheten av såväl kommuner 
och regioner som statliga bolag och privata företag. Sektorerna 
måste därför utveckla en strukturerad samverkan, knyta till sig andra 
aktörer med verksamhet inom sektorn och verka för samordning 
inom hela samhällssektorn. 

Utöver de tio föreslagna sektorerna med sektorsansvariga 
myndigheter har utredningen identifierat fyra särskilda 
beredskapsområden som ska ses som en del av beredskapssystemet. 
Verksamheterna är av en sådan karaktär att de inte kan utgöra 
beredskapssektorer med en sektorsansvarig myndighet. Några av 
dessa områden omfattar enbart en myndighet och i några av 
verksamheterna ingår myndigheter utanför det civila försvaret, 
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såsom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA). 
Samtidigt fyller dessa verksamheter en viktig funktion i 
beredskapssystemet som helhet: 

• Cybersäkerhet (ett samarbete mellan Säkerhetspolisen, MSB, 
Försvarsmakten och FRA) 

• Psykologiskt försvar (ny planerad myndighet för psykologiskt 
försvar) 

• Skola och förskola (Skolverket) 

• Migration (Migrationsverket). 

En ansvarstrappa 

En ny förordning, beredskapsförordningen, ersätter förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Därmed finns 
bestämmelserna om statliga myndigheters ansvar och uppgifter för 
krisberedskap, inför och under höjd beredskap samlade i en 
förordning, med komplettering i förordningen (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd 
beredskap när det gäller länsstyrelserna. Förordningen (2015:1053) 
om totalförsvar och höjd beredskap renodlas och bör, enligt 
utredningens förslag, enbart innehålla bestämmelser om hur höjd 
beredskap tillkännages och åtgärder under höjd beredskap samt 
bestämmelser om säkra kryptografiska funktioner.  

Den nya beredskapsförordningen ska på samma sätt som den nu 
gällande krisberedskapsförordningen gälla för samtliga statliga 
myndigheter under regeringen med undantag för Regeringskansliet, 
kommittéväsendet och Försvarsmakten. Det ansvar som statliga 
myndigheter har, från förberedelse för kris till åtgärder vid höjd 
beredskap, kan beskrivas som en trappa. 

På första trappsteget finns bestämmelser som gäller samtliga 
statliga myndigheter – oavsett vilken verksamhet som bedrivs. Alla 
statliga myndigheter ska identifiera samhällsviktig verksamhet och 
ansvara för att upprätthålla kontinuitet i den verksamheten. Varje 
myndighet ska vidare analysera om det finns sådan sårbarhet eller 
sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som i 
fredstid eller under krig allvarligt kan hota eller skada verksamheten. 
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Detta ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys vartannat år 
som också ska redovisa vilka åtgärder som krävs för att minska 
sårbarheten. Vidare finns bestämmelser om rapportering av it-
incidenter samt planering inför och vid höjd beredskap. 

På andra trappsteget finns bestämmelser som gäller myndigheter 
med ansvar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla vid kris, 
under höjd beredskap och ytterst i krig. Utredningen föreslår att 
dessa myndigheter, som i dag benämns bevakningsansvariga 
myndigheter, ska benämnas beredskapsmyndigheter. Samtliga 
myndigheter som i dag är bevakningsansvariga myndigheter föreslås 
bli beredskapsmyndigheter. Därutöver föreslår utredningen att 
också Energimarknadsinspektionen, Statens servicecenter, 
Arbetsförmedlingen, Åklagarmyndigheten, Myndigheter för digital 
förvaltning (DIGG), Bolagsverket, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, 
SMHI, Kriminalvården och Skolverket blir beredskapsmyndigheter. 

Samtliga dessa föreslagna beredskapsmyndigheter ingår i den 
struktur med sektorer och särskilda beredskapsområden som 
föreslås. Dessa har, förutom det grundansvar som alla myndigheter 
har, ansvar att planera, öva och utbilda personal för att under höjd 
beredskap kunna övergå till krigsorganisation. 
Beredskapsmyndigheterna ska också, utifrån risk- och 
sårbarhetsanalysen, göra en bedömning av vilka åtgärder och 
investeringar som krävs för att säkerställa den samhällsviktiga 
verksamheten. Vidare ska beredskapsmyndigheterna bidra till att 
övriga myndigheter, kommuner, regioner, näringsidkare och 
organisationer med verksamhet inom verksamhetsområdet har god 
förmåga att hantera såväl krissituationer som ett läge med höjd 
beredskap. 

På tredje trappsteget återfinns de sektorsansvariga myndigheternas 
ansvar och uppgifter. Dessa myndigheter ska vara ”motorn” inom 
beredskapssektorn; hålla ihop planeringen för höjd beredskap likväl 
som för fredstida kriser som kan drabba sektorn. I detta ingår också 
att sammanställa och lämna förslag på åtgärder och investeringar 
som behövs för att öka förmågan att upprätthålla den 
samhällsviktiga verksamheten inom sektorn. Den sektorsansvariga 
myndigheten ska vidare se till att det byggs upp en kapacitet inom 
sektorn för att operativt kunna hantera såväl krissituationer som 
höjd beredskap. Myndigheten ansvarar vidare för att samverkan sker 
mellan sektorn och t.ex. Försvarsmakten, MSB, andra 
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sektorsansvariga myndigheter, civilområdescheferna och 
näringslivet. Den sektorsansvariga myndigheten får således en 
inriktande och ledande roll inom beredskapssektorn och föreslås 
under höjd beredskap få föreskriftsrätt i förhållande till andra 
myndigheter inom sektorn vad gäller prioriteringar och 
omfördelning av resurser. 

Sex civilområden 

Under planering och förberedelse inför höjd beredskap och ytterst i 
krig har Försvarsmaktens militärregioner ett stort behov av att 
samordna det militära försvaret med civila aktörer regionalt. Behovet 
av att koordinera det militära och civila försvaret blir än större vid 
ett väpnat angrepp mot Sverige eller delar av Sverige. En 
omständighet som försvårar en effektiv samordning både inom det 
civila försvaret och mellan det civila och militära försvaret på 
regional nivå är att flertalet statliga myndigheter antingen saknar en 
regional organisation eller, om en sådan finns, att indelningen inte 
följer vare sig militärregionernas eller länens indelning. 
Länsstyrelserna är numera de enda statliga myndigheter som har 
länet som indelningsgrund. 

Som inledningsvis nämnts är ytterligare en försvårade 
omständighet att länsstyrelserna är 21 till antalet medan antalet 
militärregioner uppgår till fyra. Det innebär att varje militärregion 
behöver samverka och samordna sin verksamhet med flera 
länsstyrelser parallellt, vilket är ineffektivt vid planering och 
förberedelser och kan utgöra ett betydande hinder vid koordinering 
under en väpnad konflikt. Även om enbart delar av Sverige blir 
angripet kommer med stor sannolikhet fler än ett av de 21 länen att 
beröras. Också när det gäller försörjningsfrågor, t.ex. avseende 
livsmedel, transporter samt bränsle och drivmedel, är många län för 
små geografiskt för att effektivt kunna planera för hur försörjningen 
ska upprätthållas under höjd beredskap. Flöden och noder har ofta 
en nationell, eller åtminstone länsöverskridande, funktion. En 
oljedepå, ett livsmedelslager, en flygplats eller hamn försörjer och 
tillhandahåller i de flesta fall tjänster för större regionala områden än 
län. 
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Utredningen föreslår att landet delas in i större geografiska 
områden för civil ledning och samordning, civilområden. 
Civilområdena föreslås följa samma gränser som de nuvarande 
samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna) med undantag 
för Halland. I samverkansregionerna är Halland delat. Utredningen 
bedömer att länen bör hållas samman. Följande civilområden 
föreslås därmed inrättas: 

• Norra civilområdet (Jämtlands län, Norrbottens län, 
Västerbottens län, Västernorrlands län) 

• Mellersta civilområdet (Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala 
län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, 
Värmlands län) 

• Östra civilområdet (Stockholms län, Gotlands län) 

• Sydöstra civilområdet (Östergötlands län, Jönköpings län, 
Kalmar län) 

• Västra civilområdet (Västra Götalands län, Hallands län) 

• Södra civilområdet (Skåne län, Kronobergs län, Blekinge län). 

Med en indelning som knyter an till regionernas indelning för den 
högspecialiserade vården skapas förutsättningar för en samverkan i 
sjukvårdsfrågor på en högre regional nivå. Avgörande för en effektiv 
planering och koordinering vid höjd beredskap är att civilområdena 
sammanfaller med militärregionernas indelning. Det betyder att 
Försvarsmaktens regionala indelning kommer att behöva förändras 
och att två nya militärregioner och regionstaber måste inrättas. 

En högre regional ledning – civilområdeschef 

I varje civilområde ska en av länsstyrelserna vara 
civilområdesansvarig och därmed civilområdeschef. 
Landshövdingen i de aktuella länen leder arbetet och ska stödjas av 
ett beredskapskansli som ska ledas av en kanslichef.  

Civilområdeschefen – som ska ha geografiskt områdesansvar för 
sitt civilområde när det gäller civilt försvar – ska ansvara för att 
planeringen inför höjd beredskap är samordnad inom det civila 
försvaret samt mellan det militära försvaret och civila aktörer inom 
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civilområdet. Den verksamhet som drivs under fredstid ska syfta till 
att totalförsvaret får en enhetlig inriktning under höjd beredskap 
och då ytterst krig. Det innebär att olika verksamheter behöver 
prioriteras så att de på ett effektivt sätt bidrar till att försvara landet 
vid krig eller krigsfara. 

Civilområdeschefen ska, utifrån sin samverkan med sin militära 
motsvarighet, ge länsstyrelserna inom civilområdet 
planeringsförutsättningar för arbetet på länsnivå. Tillsammans med 
Socialstyrelsen ska civilområdeschefen ta fram 
planeringsförutsättningar för regionerna inom civilområdet och 
förbereda civila aspekter av värdlandsstöd. 

Under höjd beredskap ska civilområdeschefen, som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet inom civilområdet, samordna de civila 
aktörerna och koordinera dessa i förhållande till Försvarsmakten. 
Vidare kan civilområdeschefen t.ex. fatta beslut om bistånd mellan 
regioner och (efter hörande av Socialstyrelsen) omfördelning av 
sjukvårdsresurser mellan regioner inom civilområdet. 
Civilområdeschefen ska således under höjd beredskap ha ett mandat 
att inrikta och samordna. Som stöd för detta föreslås 
civilområdeschefen få föreskriftsrätt i förhållanden till 
länsstyrelserna inom civilområdet. 

Civilområdeschefen föreslås vidare verka för samordning av 
länsstyrelserna vid fredstida krissituationer. Det innebär att 
civilområdeschefen kan utgöra en gemensam funktion, ett 
samordningskansli, för stöd till länsstyrelsernas hantering av en kris 
som omfattar fler än ett län. Det kan också finnas skäl att hålla 
samman relationerna till MSB i gemensamma utvecklingsfrågor. 
Utredningen föreslår också att de länsstyrelser som är 
civilområdesansvariga ska kunna överta ansvaret för 
räddningstjänsten, dvs. att möjligheten för staten att vid vissa 
räddningsinsatser ta över kommunal räddningstjänst koncentreras 
till dessa länsstyrelser. 

De länsstyrelser som föreslås bli civilområdesansvariga och 
därmed civilområdeschefer är länsstyrelsen i Norrbotten (Norra 
civilområdet), länsstyrelsen i Örebro län (Mellersta civilområdet), 
länsstyrelsen i Stockholm (Östra civilområdet), länsstyrelsen i 
Östergötlands län (Sydöstra civilområdet), länsstyrelsen i Västra 
Götalands län (Västra civilområdet) och länsstyrelsen i Skåne län 
(Södra civilområdet). 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en 
myndighet med ett brett uppdrag med ansvar för en lång rad frågor 
som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 
Utredningen föreslår vissa nya uppgifter liksom förtydliganden av 
MSB:s roll i beredskapssystemet. Vissa förändringar sker som ett 
resultat av förslagen på en ny struktur. 

Precis som i dag kommer MSB att ha uppgifter på i stort sett alla 
nivåer i det föreslagna beredskapssystemet. MSB ingår i det särskilda 
beredskapsområdet Cybersäkerhet och i beredskapssektorn 
Elektroniska kommunikationer. I sektorn Räddningstjänst och 
skydd av civilbefolkningen har MSB rollen som sektorsansvarig 
myndighet, vilket innebär att myndigheten ansvarar för inriktning 
och samordning av planering av verksamheten inom sektorn, liksom 
operativ hantering av krissituationer som berör sektorn. Som 
sektorsansvarig myndighet kommer MSB under höjd beredskap att 
få föreskriftsrätt vad gäller prioriteringar och omfördelning av 
resurser i förhållande till andra myndigheter inom sektorn. 

Parallellt med detta har MSB i dag, och kommer enligt 
utredningens förslag även i fortsättningen att ha, ett ansvar på en 
övergripande nivå. MSB:s funktion för nationell beredskap med 
uppgift att dygnet runt kunna ta fram en samlad lägesbild och larma 
andra är central för att samhället skyndsamt ska kunna hantera kriser 
och mobilisera resurser. Likaså ska MSB fortsätta att utveckla och 
förvalta beredskapssystemet och ha förmåga att tillhandahålla stöd 
till den sektorsövergripande samverkan. MSB:s roll kommer delvis 
att förändras när de sektorsansvariga myndigheterna får ett större 
ansvar inom respektive sektor och civilområdescheferna får ett 
samordnande uppdrag gentemot länsstyrelserna inom 
civilområdena. MSB:s roll blir att hålla samman helheten och se till 
att inte viktiga frågor faller mellan stolarna. 

Utöver detta föreslås MSB:s ha en övergripande roll inom 
följande områden: 

– Övergripande ansvar för planeringen för civilt försvar. 
Utredningen tydliggör MSB:s roll att tillsammans med 
Försvarsmakten utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. I detta ingår att hålla ihop planeringen och precis 
som i dag samla ihop den sektorsvisa och områdesvisa 
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planeringen utifrån ett nationellt perspektiv, liksom att bevaka att 
nya frågor som ingen beredskapssektor har ansvar för tas om 
hand. Vidare ska MSB såväl sektorsvis som geografiskt 
områdesvis följa upp och utvärdera att vidtagna åtgärder inom 
området fått önskad effekt. 

– Ansvara för att sammanställa resursbehov inom civilt försvar och 
krisberedskap. MSB ska enligt utredningens förslag, som ett 
underlag till regeringen i budgetprocessen, göra en 
helhetsbedömning av de resursbehov som finns inom civilt 
försvar och krisberedskap. Eftersom civilt försvar normalt är en 
liten verksamhet i förhållande till de övriga myndigheternas 
kärnverksamhet finns en risk att behov av olika satsningar inom 
civilt försvar inte värderas samlat. Om MSB tillsammans med 
myndigheterna inom sektorerna och civilområdescheferna tar 
fram ett samlat underlag kan regeringen bedöma helheten och få 
en uppfattning om hur olika behov ska vägas mot varandra. 
Denna process bör vara sammankopplad med den 
sammanhängande planeringen för totalförsvaret. Mot bakgrund 
av myndighetens olika roller i beredskapssystemet måste MSB 
utveckla en transparant och objektiv process för detta. 

– Stödja andra aktörer vid nationella kriser. Utredningen tydliggör 
att ansvaret för den operativa hanteringen av kriser ska ligga på 
de myndigheter som krisen berör. Den sektorsansvariga 
myndigheten ansvarar för att den operativa krishanteringen 
samordnas inom sektorn. Det innebär att vid en pandemi så 
ansvarar myndigheter inom sektorn Hälsa, vård och omsorg för 
krishanteringen, vid en energikris är det myndigheterna inom 
sektorn Energiförsörjning och vid en finanskris är det sektorn 
Finansiella tjänster som är ansvariga. MSB:s roll är att stödja 
myndigheterna och detta stöd ska utgå från aktörernas behov, 
vilket förtydligas i MSB:s instruktion. 

– Stödja regeringen och myndigheterna vid höjd beredskap. Vid höjd 
beredskap ska MSB ha förmåga att stödja regeringen och 
Regeringskansliet med samordningsuppgifter på central nivå. 
Utredningen har övervägt om MSB ska ges en mer samordnande 
roll under höjd beredskap med mandat att bestämma över andra 
myndigheters verksamhet. Det finns, som utredningen bedömer 
det, inte skäl för att MSB eller någon annan myndighet ska ha 
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denna uppgift så länge som regeringen kan fullgöra sina uppgifter 
och hantera händelseutvecklingen. I ett allvarligt läge kan det 
dock finnas ett behov av att delegera beslutsfattande och 
samordning till MSB. Vilket mandat MSB då skulle få i 
förhållande till andra myndigheter avgörs av regeringen. 
Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag att MSB:s 
samordningsuppgifter under höjd beredskap i vissa delar 
förändras så att regeringen och Regeringskansliets behov av stöd 
i samordningen blir styrande för vilken roll som MSB ska ha. 

– Utökad föreskriftsrätt. MSB får precis som i dag meddela 
föreskrifter som behövs för verkställigheten av arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalyser. Därtill ska MSB, enligt utredningen, få 
meddela föreskrifter för rapportering för 
beredskapsmyndigheter samt kommuner och regioner för att 
skapa tydlighet och enhetlighet. Vidare föreslås att MSB ska få 
meddela föreskrifter för verkställighet av vissa krigsförberedande 
uppgifter som gäller beredskapsmyndigheter. 

Ett centralt beredskapsråd håller ihop systemet 

Utredningen föreslår att regeringen ska ge MSB i uppdrag att bilda 
och administrera ett centralt beredskapsråd. I beredskapsrådet bör 
företrädare för de sektorsansvariga myndigheterna och 
civilområdescheferna ingå. Rådet ska ledas av MSB:s generaldirektör 
och Överbefälhavaren gemensamt. Även andra företrädare för 
myndigheter och organisationer med betydelse för totalförsvaret ska 
kunna adjungeras och vid behov delta i rådet. 

Bakgrunden till förslaget är att utredningen bedömer att den 
struktur för ansvar, ledning och samordning som utredningen 
föreslår medför ett behov av ett samarbetsforum. I beredskapsrådet 
ska samarbete ske mellan de aktörer som föreslås få en inriktande 
och samordnande roll; de sektorsansvariga myndigheterna, 
civilområdescheferna, MSB och Försvarsmakten. Det centrala 
beredskapsrådet ska vara ett forum för information, dialog och 
samordning av gemensamma frågor. Med ett sådant forum skapas 
möjlighet att kontinuerligt stämma av pågående planering, 
beredskapsläget inom olika sektorer och civilområden. I rådet kan 
även eventuella målkonflikter som uppmärksammas i 
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planeringsarbetet tas upp för att se om samförstånd kan uppnås. Om 
inte, bör sådana frågor lyftas till regeringen för avdömning. 

I rådet kan såväl samordning som utveckling av förmågor inom 
olika sektorer åstadkommas och blir på så sätt centralt för att hålla 
samman det föreslagna beredskapssystemet. 

En ny lag för kommuners och regioners beredskap 

Kommuner och regioner ansvarar för en stor del av den 
samhällsservice som finns där vi bor och för viktiga 
samhällsfunktioner. I kommunernas och regionernas grundläggande 
verksamhetsansvar ingår att hantera störningar och mindre kriser 
som inträffar. Det särskilda ansvar som rör beredskapen för mer 
allvarliga kriser har sin bakgrund i tidigare bestämmelser om 
kommuners och regioners uppgifter inom totalförsvaret. 

Utredningen föreslår att en ny lag, lagen om kommuner och 
regioners beredskap, ska ersätta lagen (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. En stor del av de nu gällande 
bestämmelserna överförs till den nya lagen men inordnas i en ny 
struktur. Syftet med den nya strukturen är att öka enhetligheten i 
arbetet med den fredstida krisberedskapen och det återupptagna 
arbetet med civilt försvar. Dessutom ersätter fredstida 
krissituationer begreppet extraordinär händelse, eftersom det finns 
brister i det nuvarande begreppet. 

Flera av de nuvarande uppgifterna för kommuner och regioner 
förtydligas och utökas. Exempelvis gäller det arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser, rapportering samt kommunernas geografiska 
områdesansvar. 

I kommuner och regioner ska det i dag finnas en 
krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid. Utredningens förslag är att kommunstyrelsen, 
respektive regionstyrelsen, i första hand ska fullgöra uppgiften som 
krisledningsnämnd. Därmed ökar enhetligheten mellan ledningen 
under fredstida krissituationer och ledningen under höjd beredskap 
då kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen leder verksamheten. 

Den återupptagna planeringen för höjd beredskap innebär att 
kommuner och regioner åter ska vidta de förberedelser som behövs 
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för verksamheten under höjd beredskap. Utredningens förslag 
innebär att kommuner och regioner ska beakta totalförsvarets krav 
och att förberedelser ska genomföras i samverkan med berörda 
statliga myndigheter, andra kommuner och regioner. Därmed skapas 
enhetlighet i förhållande till de bestämmelser som gäller för statliga 
myndigheter. 

Om rapportering i en ny struktur 

För att en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt 
försvar ska bli effektiv krävs en tydlighet i hur rapportering och 
informationsdelning mellan statliga myndigheter, kommuner och 
regioner ska fungera. Det handlar om rapportering av hur 
beredskapsförmågan ser ut (beredskapsläget), rapportering vid 
fredstida krissituationer samt rapportering under höjd beredskap 
och då ytterst krig. Hur information delas, rapporteras och 
aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning och 
underlag för beslut är centralt både inom krisberedskap och för civilt 
försvar. 

Med utgångspunkt i den nya struktur som utredningen föreslår 
handlar det om i första hand två förändringar i förhållande till 
nuvarande rapportering. Med införandet av en civilområdeschef 
kommer viss rapportering från länsstyrelsen att gå via 
civilområdeschefen och rapportering från regionerna ska i första 
hand gå till civilområdeschefen och Socialstyrelsen. För det andra 
innebär införandet av sektorsansvariga myndigheter att viss 
rapportering även ska eller kan ske till dessa från de myndigheter 
som ingår i beredskapssektorerna. 

Utredningen föreslår också att MSB ska få meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för verkställigheten av rapportering vid 
fredstida krissituationer och under höjd beredskap. Det finns skäl 
att hålla samman systemet för rapportering från lokal via regional till 
central nivå på samma sätt som för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser. Erfarenheter från inträffade krissituationer, 
inklusive hanteringen av coronapandemin, och från övningar som 
rör totalförsvaret ska beaktas när sådana föreskrifter tas fram.

438



439



 

39 

1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om kommuners och regioners 
beredskap 

1 kap. Inledande bestämmelser  

Lagens syfte 

1 §   Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och 
regioner ska 

   1. minska sårbarheten i sin verksamhet, 
   2. ha en god förmåga att hantera fredstida krissituationer, och 
   3. kunna lösa sina uppgifter inför och under höjd beredskap.  
 

2 §   Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner 
som inte ingår i någon region.  

 
3 §   Vad som sägs i denna lag gäller inte om annat följer av 
elberedskapslagen (1997:288). 

 
4 §   Med fredstida krissituation avses i denna lag situationer som 
kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att 
förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, 
hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. 
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2 kap. Förberedelser inför fredstida krissituationer och 
höjd beredskap 

Analys 

1 §   Kommuner och regioner ska analysera om det inom deras 
ansvarsområde finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker som 
i fredstid eller under krig allvarligt kan hota eller skada det som ska 
skyddas i samhället eller försämra förmågan till verksamhet inom 
området. 

Vid analysen ska kommunen respektive regionen särskilt beakta 
händelser som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den 
egna organisationen. 

Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter 
om risk- och sårbarhetsanalyser. 

Förberedelser 

2 §   Kommuner och regioner ska, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, och erfarenheter från hanteringen av tidigare 
fredstida krissituationer, för varje ny mandatperiod besluta om  

   1. mål och riktlinjer för arbetet med minskad sårbarhet i den 
egna verksamheten och ökad förmåga att hantera fredstida 
krissituationer, och 

   2. en plan för hur fredstida krissituationer ska hanteras. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om 
planen för hanteringen av fredstida krissituationer.  

 
3 §   Kommuner och regioner ska i sin verksamhet beakta 
totalförsvarets krav. 

441



SOU       Författningsförslag 

41 

Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs 
för verksamheten under höjd beredskap. Förberedelserna ska 
genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter, 
kommuner och regioner. 

Utbildning och övning 

4 §   Kommuner och regioner ska ansvara för att förtroendevalda och 
anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att 
de ska kunna lösa sina uppgifter vid fredstida krissituationer samt 
under höjd beredskap.  

Rapportering av förberedelser 

5 §   Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som 
regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits 
när det gäller förberedelser för fredstida krissituationer och höjd 
beredskap och hur åtgärderna påverkat kommunen eller regionens 
förmåga att hantera fredstida krissituationer samt uppgifterna under 
höjd beredskap. Information om de övriga förhållanden som har 
betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive regionen 
ska också lämnas.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
enligt 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om 
rapportering. 
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3 kap. Ledning vid fredstida krissituationer samt under 
höjd beredskap 

Ledningsansvar vid fredstida krissituationer 

Krisledningsnämnd 

1 §   I kommuner och regioner ska det finnas en krisledningsnämnd 
med uppgifter under fredstida krissituationer. Närmare 
bestämmelser om krisledningsnämnden finns i kapitlet. I övrigt 
tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Kommunstyrelsen, respektive regionstyrelsen, ska fullgöra 
uppgiften som krisledningsnämnd. Om det finns särskilda skäl får 
kommunfullmäktige, respektive regionfullmäktige, besluta att 
någon annan nämnd ska vara krisledningsnämnd. 
 
2 § Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en fredstida 
krissituation medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att detta ska ske.     

Vid bedömningen ska särskilt beaktas behovet av att vidta 
effektiva åtgärder för att 

   1. förhindra eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner, eller 

   2. skydda människors liv eller hälsa, utöver insatser inom statlig 
eller kommunal räddningstjänst. 

Krisledningsnämndens verksamhet 

3 §   Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till 
nämnden. 

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice 
ordföranden i dennes ställe. 
 
4 §   Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller 
delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller 
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regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
fredstida krissituationens art och omfattning.  

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta 
att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska 
återgå till ordinarie nämnd.  

 
5 §   Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av 
redovisningen och formerna för denna. 

 
6 § Kommun- respektive regionstyrelsen får, när 
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en fredstida 
krissituation inte längre behövs, besluta att verksamheten ska 
upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till 
ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens 
verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.   

Ledningsansvar under höjd beredskap 

7 §   Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen 
av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  

Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av 
den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det 
civila försvaret som regionen ska bedriva. 

I lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 
krigsfara m.m. finns ytterligare bestämmelser om 
kommunstyrelsens respektive regionstyrelsens befogenheter under 
höjd beredskap. 

Rapportering vid fredstida krissituationer samt under höjd 
beredskap 

8 §   Kommunen och regionen ska vid fredstida krissituationer samt 
under höjd beredskap ge den myndighet som regeringen bestämmer 
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och 
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planerade åtgärder. Information om de övriga förhållanden som har 
betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive regionen 
ska också lämnas. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter 
om rapportering. 

4 kap. Geografiskt områdesansvar och 
kristidsverksamhet för kommuner 

Geografiskt områdesansvar  

1 §   Kommuner ska inom sitt geografiska område verka för att 
berörda aktörer samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet avseende fredstida krissituationer samt inför 
höjd beredskap. 

Vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap ska 
kommuner verka för att berörda aktörer samverkar, att de åtgärder 
som vidtas av olika aktörer samordnas och att informationen till 
allmänheten samordnas.  

Lokal kristidsverksamhet 

2 §   Kommunen ska under höjd beredskap eller när 
ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning 
som regeringen i särskilda fall beslutar, 

   1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med 
nödvändiga varor, 

   2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och 
   3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är 

viktiga för landets försörjning. 
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5 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd 
till enskilda  

Bistånd mellan kommuner och regioner 

1 § En kommun eller region som drabbats av en fredstida 
krissituation får begära hjälp av andra kommuner eller regioner om 
de egna resurserna visat sig otillräckliga. Andra kommuner och 
regioner får lämna sådan hjälp och har för detta rätt till skälig 
ersättning av den drabbade kommunen eller regionen. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en 
fredstida krissituation, har vistelsekommunen rätt till ersättning från 
den kommun som drabbats av krissituationen. 

 
2 §   Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig 
uppgift och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada 
eller andra utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller 
krigsfara, är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp. 

Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer.  

Stöd till enskilda 

3 §   Kommuner och regioner får under en fredstida krissituation 
lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av 
händelsen.  

6 kap. Statlig ersättning  

1 §   Kommunerna och regionerna har rätt till ersättning från staten 
för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2, 3 
och 4 kap. Uppgifter som rör fredstida krissituationer berättigar till 
ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta för 
hanteringen av mycket omfattande och svåra fredstida 
krissituationer som allvarligt kan påverka samhällsviktig verksamhet 
i kommunen eller regionen, eller uppgifterna inom civilt försvar. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om ersättningens storlek. 

7 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade personer  

1 §   Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande 
skydd för offren i internationella väpnade konflikter och 
tilläggsprotokollen till konventionerna ska uppgifter om identitet, 
vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser 
krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld 
lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå.  

Varje kommun och region som har sådana uppgifter som anges i 
första stycket ska, under tid när den nationella upplysningsbyrån är 
upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till 
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och i fråga om andra 
skyddade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets plikt- och 
prövningsverk och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna 
till den nationella upplysningsbyrån. 

Varje kommun och region ska också till Totalförsvarets plikt- 
och prövningsverk respektive Migrationsverket lämna uppsamlade 
värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade 
personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om 
värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. 
Uppgift ska även lämnas om var avlidna skyddade personers gravar 
är belägna.  

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Migrationsverket 
ska lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt 
vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella 
upplysningsbyrån. 
 
2 §   På begäran av Svenska Röda Korset ska varje kommun och 
region, som i krig eller under neutralitet kan få sådan information 
som avses i 1 §, i fred hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda 
den nationella upplysningsbyråns verksamhet. 
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8 kap. Tystnadsplikt  

1 §   Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller en regions 
verksamhet med beredskap för eller åtgärder under fredstida 
krissituationer och höjd beredskap får inte obehörigen röja eller 
utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta om 

   1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera 
fredstida kriser,  

   2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets 
säkerhet i övrigt,  

   3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller  
   4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden. 

I fråga om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet gäller 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
2 §   Den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella 
upplysningsbyrå som avses i 7 kap. 1 § får inte obehörigen röja vad 
han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en krigsfånge eller 
annan skyddad person som avses i Genèvekonventionerna den 12 
augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade 
konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna, såvitt gäller 
vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. 

Trots tystnadsplikten får den som deltar i verksamhet hos den 
nationella upplysningsbyrån till Central Tracing Agency vid 
Internationella rödakorskommittén i Genève vidarebefordra sådana 
uppgifter som avses i 7 kap. 1 § och motsvarande uppgifter som 
lämnats till den nationella upplysningsbyrån av statliga myndigheter. 

9 kap. Överklagande av beslut  

1 §   En statlig myndighets beslut om ersättning enligt 6 kap. 1 § 
får överklagas hos regeringen. 

2 §   Beslut som meddelats i frågor enligt 4 kap. 2 § får inte 
överklagas. 
                       

   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
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   2. Genom lagen upphävs lagen (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 
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1.2 Förslag till förordning om kommuners och 
regioners beredskap 

Inledande bestämmelse 

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till 
lagen (0000:0000) om kommuners och regioners beredskap och 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Analys 

2 §   I analysen enligt 2 kap. 1 § lagen (0000:0000) om kommuners 
och regioners beredskap ska ingå att identifiera samhällsviktig 
verksamhet i den egna verksamheten.  

Förberedelser 

3 § Mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap ska framgå av 
ett styrdokument. Kommuner och regioner beslutar själva om de 
övriga planer som behövs. 
 
4 §   Varje kommun och region ska, med beaktande av de 
förberedelser som görs för fredstida krissituationer, ha de planer 
som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Dessa ska 
innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas 
under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå 
krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna och 
vad som i övrigt behövs för att kommunen eller regionen ska kunna 
höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap. 
 
5 § Kommuner respektive regioner ska vid behov samråda med 
länsstyrelsen respektive den länsstyrelse som är civilområdeschef i 
frågor av betydelse för totalförsvaret.  
 
6 §   Planeringen för höjd beredskap ska avse såväl 
beredskapshöjningar efter hand som omedelbart intagande av högsta 
beredskap. 
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Rapportering 

7 §   Varje kommun ska hålla länsstyrelsen underrättad om vilka 
förberedelser som vidtagits i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 
5 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners beredskap.  

Varje region ska hålla Socialstyrelsen (hälso- och sjukvård) och 
den länsstyrelse som är civilområdeschef underrättad om vilka 
förberedelser som vidtagits i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 
5 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners beredskap. 
 
8 §   Vid en fredstida krissituation samt under höjd beredskap ska 
kommunen ge länsstyrelsen lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. 8 § 
lagen (0000:0000) om kommuners och regioners beredskap. 

Kommunerna ska lämna lägesrapporter och information till 
länsstyrelserna även vid andra tillfällen, om detta behövs för att 
länsstyrelsen ska kunna fullgöra sitt geografiska områdesansvar. 

 
9 §   Vid en fredstida krissituation i regionen samt under höjd 
beredskap ska regionen ge Socialstyrelsen (hälso- och sjukvård), den 
länsstyrelse som är civilområdeschef och länsstyrelsen 
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen i enlighet 
med vad som föreskrivs i 3 kap. 8 § lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners beredskap. 

Regionerna ska lämna lägesrapporter och information till 
länsstyrelserna respektive den länsstyrelse som är civilområdeschef 
även vid andra tillfällen, om detta behövs för att länsstyrelsen 
respektive civilområdeschefen ska kunna fullgöra sitt geografiska 
områdesansvar. 

Lokal kristidsverksamhet 

10 §   När 4 kap. 2 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners 
beredskap tillämpas ska kommunen 

   1. lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för 
att trygga befolkningens och produktionens försörjning med 
nödvändiga varor, 

   2. övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor 
och lämna allmänheten behövlig hjälp vid inventeringen, 
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   3. se till att varor som ska lämnas till staten, kommunen eller 
regionen noggrant vårdas och i föreskriven omfattning kommer 
staten, kommunen eller regionen till del, 

   4. medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,  
   5. dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter 

utfärdade inköpstillstånd samt övervaka att föreskrifter i 
konsumtionsreglerande syfte efterlevs, och  

   6. sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om 
medel att undvika eller lindra rådande svårigheter. 

Bistånd mellan kommuner och regioner 

11 §   Omfattningen av hjälpen enligt 5 kap. 2 § lagen (0000:0000) 
om kommuners och regioners beredskap beslutas av länsstyrelsen i 
det län där den kommun som ska lämna hjälpen ligger. Kommuner 
som har fått hjälp med personal, ska svara för personalens avlöning 
och andra anställningsförmåner.  

Omfattningen av hjälpen enligt 5 kap. 2 § lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners beredskap beslutas av den länsstyrelse 
som är civilområdeschef i det civilområde där den region som ska 
lämna hjälpen ligger. Regioner som har fått hjälp med personal, ska 
svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. 

Verkställighetsföreskrifter 

12 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får  
   1. meddela närmare föreskrifter om sådana risk- och 

sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. 1 § lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners beredskap,  

   2. meddela föreskrifter om den ersättning som kommunerna får 
enligt 6 kap. 1 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners 
beredskap, 

   3. meddela föreskrifter om den ersättning regionerna får enligt 
6 kap. 1 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners 
beredskap och som inte avser verksamheter inom Socialstyrelsens 
ansvarsområde, och 
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   4. meddela föreskrifter om den rapportering som kommuner 
och regioner ska lämna enligt 2 kap. 5 § och 3 kap. 8 § lagen 
(0000:0000) om kommuners och regioners beredskap. 
 
13 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om den ersättning som 
regionerna får enligt 6 kap. 1 § lagen (0000:0000) om kommuners 
och regioners beredskap och som avser verksamheter inom 
Socialstyrelsens ansvarsområde.  

Utbetalning av ersättning  

14 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Socialstyrelsen ska betala ut ersättning som avses i 12 § 2 och 3 och 
13 §, inom ramen för vad regeringen årligen beslutar. 

Länsstyrelsen får föreslå att del av ersättningen ska reduceras eller 
falla bort för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att så ska 
ske. 

Den länsstyrelse som är civilområdeschef får föreslå att del av 
ersättningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
föreskrivit om enligt 12 § 3 p. ska reduceras eller falla bort för en 
region som inte fullgjort sina uppgifter. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap får besluta att så ska ske. 

 
                       

   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:637) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 
   

453



SOU       Författningsförslag 

53 

1.3 Förslag till beredskapsförordning 

Inledande bestämmelser 

1 §   Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga 
myndigheter under regeringen genom sin verksamhet ska minska 
sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd 
beredskap.  

 
2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 
regeringsformen och innehåller föreskrifter som dels reglerar 
krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil 
verksamhet (civilt försvar).  
 
3 § I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och regioner ska 
vidta inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. I 
lagen regleras det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. 

I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
finns bestämmelser om hur höjd beredskap tillkännages, vilka 
författningar som då omedelbart ska tillämpas, om 
beredskapsmyndigheters skyldighet att lämna underlag och 
information till Försvarsmakten samt om säkra kryptografiska 
funktioner. 

I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter inför och vid höjd beredskap finns ytterligare 
bestämmelser om länsstyrelsernas skyldigheter samt bestämmelser 
om det geografiska områdesansvaret för länsstyrelsen på regional 
nivå. 

I förordning (0000:0000) om de länsstyrelser som är 
civilområdeschefer finns bestämmelser om civilområdeschefens 
ansvar för planering och förberedelse av beredskapen i fred inom 
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civilområdet, vid en fredstida krissituation och under höjd 
beredskap. 
 
4 §   Bestämmelserna i denna förordning gäller, om inte annat anges 
särskilt, för statliga myndigheter under regeringen med undantag av 
Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten.  

Bestämmelsen i 14 § gäller för samtliga statliga myndigheter 
under regeringen. Bestämmelsen i 15 § gäller för statliga 
myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskansliet, 
kommittéväsendet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets 
materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets 
forskningsinstitut. Bestämmelsen i 10 § 1 gäller för statliga 
myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskansliet, 
kommittéväsendet och Försvarsmakten. Bestämmelsen i 10 § 2 
gäller för statliga myndigheter under regeringen med undantag av 
Regeringskansliet, kommittéväsendet, Försvarsmakten, 
Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt. 

För utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna endast i den 
utsträckning som bestäms i föreskrifter som meddelas av 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något 
annat inte följer av lag eller annan förordning 
 
5 §   Med krisberedskap avses i denna förordning förmågan att 
genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en 
kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

Med samhällsviktig verksamhet avses i denna förordning 
verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
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Statliga myndigheters grundläggande beredskapsansvar 

Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet och risk- och 
sårbarhetsanalyser 

6 § Varje myndighet ska  

– identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten 
och bedriva ett systematiskt arbete för att upprätthålla den egna 
samhällsviktiga verksamheten (kontinuitet) i fredstida 
krissituationer och under höjd beredskap.  

– verka för att samhällsviktig verksamhet inom ansvarsområdet 
identifieras och verka för att densamma upprätthålls i fredstida 
krissituationer och under höjd beredskap. 

 
7 § Varje myndighet ska  

– kontinuerligt analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana 
hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som i fredstid 
eller under krig allvarligt kan hota, skada eller försämra förmågan 
till verksamhet inom området eller inom samhället i stort.  

– minst vartannat år utifrån analysen värdera och sammanställa 
resultatet i en risk- och sårbarhetsanalys som också ska innefatta 
vilka åtgärder som krävs för att minska sårbarheten mot sådana 
hot och risker som identifierats. 
 
Vid analysen ska myndigheten särskilt beakta händelser som 

kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att 
förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, 
hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. 

Bestämmelser om beredskapsmyndigheters skyldighet att lämna 
risk- och sårbarhetsbedömningar finns i 18 §. 
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Planering och förberedelser inför fredstida krissituationer 

8 §    Varje myndighet ska ansvara för att personalen vid 
myndigheten får den utbildning och övning som behövs för att den 
ska kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer. En 
planlagd utbildnings- och övningsverksamhet i syfte att uppnå detta 
mål ska genomföras. 

Åtgärder vid fredstida krissituationer 

9 §    Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en 
krissituation, ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera den 
uppkomna situationen och konsekvenserna av denna. 
Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan 
krissituation. 
 
10 §    Varje myndighet ska lämna den information som behövs för 
samlade lägesbilder efter förfrågan från 

   1. Regeringskansliet, eller 
   2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Planering och förberedelser inför höjd beredskap  

11 §    Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets 
krav. 
 
12 §    I myndigheternas planering för totalförsvaret ska det ingå att 
myndigheten under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så 
långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och 
förhållandena i övrigt. 

Myndigheternas planering för totalförsvaret ska ske i samverkan 
med de statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
sammanslutningar och näringsidkare som är berörda. 
 
13 §    Personal som är anställd hos en myndighet och som inte tas i 
anspråk i totalförsvaret i övrigt får, med stöd av anställningsavtalet, 
krigsplaceras vid myndigheten. 
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Personal som är krigsplacerad vid myndigheten med stöd av 
anställningsavtalet och personal som kan komma att beordras att 
tjänstgöra hos någon annan myndighet än den där den är anställd, 
ska genom myndighetens försorg ges skriftligt besked om sin 
krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet ska innehålla 
uppgift om inställelseplats. 

Personalen ska få den utbildning och övning som behövs för att 
den ska kunna lösa sina uppgifter under höjd beredskap. 

Informationssäkerhet 

14 §    Varje myndighet ansvarar för att egna 
informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och 
särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på 
ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av säkra 
ledningssystem särskilt beaktas. 
 
15 §    Till stöd för arbetet med samhällets informationssäkerhet ska 
en myndighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i den 
rapporterande myndighetens informationssystem och som allvarligt 
kan påverka säkerheten i den informationshantering som 
myndigheten ansvarar för, eller som inträffat i tjänster som 
myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.  

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan 
organisation ska i samband med rapportering enligt första stycket 
informera och vid behov samråda med den eller de uppdragsgivare 
som berörs av incidenten.  

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte sådana incidenter som 
ska anmälas enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).  

Om det kan antas att en incident som rapporterats till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt första stycket 
har sin grund i en brottslig gärning, ska Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap skyndsamt uppmana den 
rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till 
Polismyndigheten.  
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Beredskapsmyndigheternas särskilda ansvar för fredstida 
krissituationer och inför och vid höjd beredskap 

Beredskapsmyndigheter 

16 §    Statliga myndigheter med ansvar inom en eller flera viktiga 
samhällsfunktioner och vars verksamhet har särskild betydelse för 
krisberedskapen och totalförsvaret ska vara beredskapsmyndigheter. 
Dessa myndigheter har uppgifter utöver de som framgår av 6-15 §§. 
 
17 §    Av bilagan till denna förordning framgår vilka myndigheter 
som är beredskapsmyndigheter. 

Beredskapsmyndigheternas uppgifter 

18 § Beredskapsmyndigheter enligt 16 § och de myndigheter som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i enskilda 
fall, ska lämna en sammanfattande redovisning (risk- och 
sårbarhetsbedömning) baserad på sammanställningen (risk- och 
sårbarhetsanalysen) i 7 § till Regeringskansliet och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Beredskapsmyndigheter som ingår i 
en beredskapssektor ska även lämna en sammanfattande redovisning 
till den sektorsansvariga myndigheten. 

Redovisningen ska innehålla dels uppgifter om de åtgärder som 
genomförts och planeras för att minska sårbarheten för sådana hot 
och risker som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen, dels en 
bedömning av behovet av ytterligare åtgärder utöver de som 
myndigheten själv kan åtgärda samt hur dessa ska prioriteras. 

 
19 §    Beredskapsmyndigheter ska vid höjd beredskap i första hand 
inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för 
totalförsvaret. Den fredstida verksamheten ska om möjligt 
upprätthållas i normal omfattning.  
 
20 §    Beredskapsmyndigheterna ska verka för att minska 
sårbarheten i samhället och bidra till att övriga statliga myndigheter, 
kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är 
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berörda har en god förmåga att hantera sina uppgifter under 
fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap. 
Beredskapsmyndigheterna ska särskilt 

   1. bidra till arbetet inom beredskapssektorn,  
   2. samverka med den länsstyrelse som är civilområdeschef i 

dennes roll som geografiskt områdesansvarig, 
   3. samverka med länsstyrelserna i deras roll som geografiskt 

områdesansvariga myndigheter och bistå dessa med information, 
   4. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, 

regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda,  
   5. beakta det samarbete som sker inom Norden, Europeiska 

unionen, internationella forum och organisationer i frågor som rör 
samhällets krisberedskap eller totalförsvar, 

   6. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och 
annan kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av 
inträffade händelser,  

   7. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska 
system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra 
sitt arbete,  

   8. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma 
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet som 
förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

   9. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
om sin övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den 
övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap eller Försvarsmakten planerar. Myndigheterna ska vidare 
delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde, 

   10. genomföra de utvecklingsinsatser som krävs för att 
myndigheten ska klara sina uppgifter inför och vid höjd beredskap,  

   11. planera, öva och utbilda personal för att under höjd 
beredskap kunna övergå till krigsorganisation och därutöver ha de 
planer som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet under höjd 
beredskap, och 

   12. ta fram en plan för att, efter beslut av regeringen, kunna 
påskynda planeringen och nödvändiga åtgärder inför höjd 
beredskap. 
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Rapportering 

21 §    Beredskapsmyndigheter ska under höjd beredskap eller när en 
situation som avses i 7 § andra stycket uppstår, hålla regeringen 
informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade 
utvecklingen och tillgängliga resurser inom respektive 
ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.  

Under höjd beredskap ska länsstyrelserna rapportera till den 
länsstyrelse som är civilområdeschef som därefter ska rapportera till 
regeringen. 

När beredskapen höjts ska beredskapsmyndigheterna enligt 8 § 
förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
lämna underlag till Försvarsmakten.  

Tjänsteman i beredskap 

22 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov 
till Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka 
myndigheter som ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att 
initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, 
verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. 

Ledningsfunktion 

23 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov 
till Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka 
myndigheter som ska ha förmåga att vid en kris, som berör 
myndigheternas egna ansvarsområden eller medför behov av 
samverkan med annan myndighet, omgående kunna upprätta en 
ledningsfunktion. 
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Beredskapssektorer, sektorsansvariga myndigheter och 
särskilda beredskapsområden 

Indelning och ansvar 

24 §   För att samordna planering, åtgärder och tydliggöra ansvar för 
beredskapsförberedelserna i fred samt för att samordna 
verksamheten under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap 
ska beredskapsmyndigheternas arbete ske i beredskapssektorer eller 
i särskilda beredskapsområden. 

Indelningen i beredskapssektorerna framgår av bilagan till denna 
förordning. 
 
25 §    För de beredskapssektor som anges i bilagan ska en utpekad 
myndighet vara ansvarig för samordningen inom beredskapssektorn 
(sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn).  

Av bilagan framgår vilka myndigheter som har ett sådant ansvar 
för respektive beredskapssektor.  

De sektorsansvariga myndigheterna ska samverka med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som gäller 
sammanhängande planering, rapportering och åtgärder som övning 
och utbildning. De ska också utveckla ett strukturerat samarbete 
med de länsstyrelser som är civilområdeschefer. 

Sektorsansvariga myndigheters ansvar för planering och 
förberedelser 

26 §    Sektorsansvariga myndigheter ska för respektive 
beredskapssektor ansvara för samordning och inriktning av 
planering och förberedelser av verksamheten inom 
beredskapssektorn för civilt försvar och krisberedskap. 

Myndigheterna ska särskilt 
   1. ansvara för att uppgifter och roller tydliggörs för aktörer 

inom beredskapssektorn på central, regional och i förekommande 
fall lokal nivå, 

   2. ansvara för att det bedrivs ett arbete med sammanhängande 
planering för fredstida krissituationer och höjd beredskap samt 
verka för att det finns förmåga att hantera uppgifterna inom 
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beredskapssektorn såväl under fredstida krissituationer som vid höjd 
beredskap, 

   3. ansvara för att lämna förslag till regeringen, eller till den 
myndighet som regeringen bestämmer, på prioriteringar mellan 
beredskapsåtgärder inom beredskapssektorn, 

   4. besluta om inriktningen för arbetet samt följa upp 
beredskapsförberedelser och åtgärder inom beredskapssektorn, 

   5. ansvara för att det finns en planering för verksamheten under 
höjd beredskap inom beredskapssektorn och att denna är samordnad 
med andra beredskapssektorer och med Försvarsmakten, 

   6. verka för att nödvändiga avtal med näringsliv samt 
överenskommelser med andra myndigheter upprättas,  

   7. ansvara för att utveckla och vidmakthålla strukturer för 
samverkan med näringslivet om detta är relevant för 
beredskapssektorn, och 

   8. planera för att kunna genomföra de uppgifter som framgår av 
27-28 §§ respektive 29 §. 

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter under höjd 
beredskap 

27 §    Sektorsansvariga myndigheter ska under höjd beredskap 
   1. konkretisera regeringens övergripande inriktning genom att 

besluta om kompletterande riktlinjer för beredskapssektorn,  
   2. ansvara för att beredskapssektorns verksamhet samordnas 

med andra aktörer, de länsstyrelser som är civilområdeschefer och 
med Försvarsmakten för att uppnå största möjliga försvarseffekt, 
och 

   3. ha förmåga att hålla regeringen, eller den myndighet som 
regeringen beslutar, informerad om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen inom beredskapssektorn 
samt om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras.  
 
28 §    Sektorsansvariga myndigheter får under höjd beredskap 
meddela de föreskrifter som behövs om verksamheten hos andra 
statliga myndigheter inom beredskapssektorn vad gäller prioritering 
och fördelning av resurser. 
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De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter vid fredstida 
krissituationer 

29 §    Sektorsansvariga myndigheter ska när en situation som avses 
i 7 § andra stycket uppstår 

   1. ta initiativ till de åtgärder som behövs för att sektorn ska 
kunna hantera uppkomna krissituationer och dess konsekvenser,  

   2. företräda beredskapssektorn kring behov och omfattning av 
stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och 

   3. ha förmåga att vid behov hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
inom beredskapssektorns sakområde samt om vidtagna och 
planerade åtgärder. 

Verkställighetsföreskrifter 

30 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får 
   1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 

verkställigheten av (bestämmelsen om risk- och sårbarhetsanalysen) 
7 §,  

   2. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av 18 § (risk- och sårbarhetsbedömningar) samt om 
när myndigheterna ska lämna sådana bedömningar, 

   3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställighet av 11-13 §§, utom i fråga om Kustbevakningen, 
Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan, 

   4. meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses i 
(bestämmelse om informationshanteringssystem) 14 § med 
beaktande av nationell och internationell standard,  

   5. efter att ha gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för verkställighet av 15 § om rapportering 
av it-incidenter,  

   6. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställighet av 19 och 20 §§ 10-12 utom i fråga om 
Kustbevakningen, och 

464



Författningsförslag SOU       

64 

   7. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av 21 § första stycket (om rapportering) utom i 
fråga om Kustbevakningen. 
                       

   1. Denna förordning träder i kraft den 0000. 
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:1052) om 

krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap. 

 000 

 
Bilaga  
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Förteckning över beredskapssektorer, sektorsansvariga myndigheter  
samt beredskapsmyndigheter 

Beredskapssektor Sektorsansvarig 
myndighet 

Övriga beredskapsmyndigheter som 
ingår i beredskapssektorn eller i ett 
särskilt beredskapsområde 

1

 

 
1 I arbetet inom beredskapssektorn deltar utöver beredskapsmyndigheter enligt denna förord-
ning även Riksbanken som myndighet under Riksdagen. 
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Beredskapssektor Sektorsansvarig 
myndighet 

Övriga beredskapsmyndigheter som 
ingår i beredskapssektorn eller i ett 
särskilt beredskapsområde 

2

3

   

 
2 Ingår i det särskilda beredskapsområdet Skola och förskola. 
3 Ingår i det särskilda beredskapsområdet Migration. 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i 
beredskapsförordningen (0000:0000) 

Härigenom föreskrivs att 3 § beredskapsförordningen (0000:0000) 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 §4 

I lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap och 
förordningen (2006:637) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 
finns bestämmelser om vilka 
åtgärder kommuner och 
regioner ska vidta inför och vid 
fredstida krissituationer och 
höjd beredskap. I lagen regleras 
det geografiska områdesansvaret 
på lokal nivå. 

I lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners 
beredskap och i förordningen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap finns 
bestämmelser om vilka åtgärder 
kommuner och regioner ska 
vidta inför och vid fredstida 
krissituationer och höjd 
beredskap. I lagen regleras det 
geografiska områdesansvaret på 
lokal nivå. 

 

I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
finns bestämmelser om hur höjd beredskap tillkännages, vilka 
författningar som då omedelbart ska tillämpas, om 
beredskapsmyndigheters skyldighet att lämna underlag och 
information till Försvarsmakten samt om säkra kryptografiska 
funktioner. 

I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter inför och vid höjd beredskap finns ytterligare 
bestämmelser om länsstyrelsernas skyldigheter samt bestämmelser 
om det geografiska områdesansvaret för länsstyrelsen på regional 
nivå. 

 
4 Senaste lydelse är utredningens förslag med ikraftträdande 0000. 
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I förordning (0000:0000) om de länsstyrelser som är 
civilområdeschefer finns bestämmelser om civilområdeschefens 
ansvar för planering och förberedelse av beredskapen i fred inom 
civilområdet, vid en fredstida krissituation och under höjd 
beredskap. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.5 Förslag till förordning om de länsstyrelser som är 
civilområdeschefer 

Civilområdeschef, civilområden och beredskapskansli 

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om 
civilområdesansvariga länsstyrelser, nedan benämnda 
civilområdeschefer, och deras uppgifter inom civilområdena när det 
gäller att verka för samordning av krisberedskapen samt uppgifter 
inför och under höjd beredskap.  
 
2 §    För samordning och ledning inom civilt försvar regionalt 
indelas Sverige i sex civilområden. Respektive civilområdes 
benämning, omfattning och beteckning anges i bilagan till denna 
förordning. 
 
3 §    Länsstyrelserna i Norrbottens län, Örebro län, Stockholms län, 
Östergötlands län, Västra Götalands län och Skåne län ska enligt 
4 a § förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion vara 
civilområdeschefer. 

Landshövdingen i de aktuella länen leder arbetet och ska stödjas 
av ett beredskapskansli som ska vara en egen organisatorisk enhet 
inom länsstyrelsen. Kansliet ska ledas av en kanslichef och vara 
direkt underställt landshövdingen. 
 
4 §    Föreskrifter om civilområdeschefernas befogenheter i vissa fall 
när förbindelsen har avbrutits med regeringen finns i lagen (1988:97) 
om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. och i förordningen 
(1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 
krigsfara m.m. 
 
I sådana fall ska civilområdeschefen självständigt genomföra de 
åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och till 
stöd för det militära försvaret. 

Civilområdeschefen har även uppgifter och befogenheter som 
framgår av 
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– förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, och 

– förordningen (0000:0000) om kommuners och regioners 
beredskap. 

Geografiskt områdesansvar 

5 §    Civilområdeschefen ska ha ett geografiskt områdesansvar för 
sitt civilområde när det gäller civilt försvar. Ansvaret avser planering 
och förberedelser för civilt försvar samt uppgifter under höjd 
beredskap.  

Fredstida krissituationer 

6 §    Civilområdeschefen ska inom civilområdet verka för 
samordning (länsöverskridande) av länsstyrelsernas planering och 
förberedelser för fredstida krissituationer.  
 
7 §   Vid fredstida krissituationer som berör flera län inom 
civilområdet ska civilområdeschefen ha förmåga att utgöra en 
gemensam funktion för stöd till länsstyrelsernas hantering av krisen. 

Planering och förberedelser för höjd beredskap 

8 § Civilområdeschefen ska inom civilområdet  
   1. verka för att totalförsvaret inom civilområdet under höjd 

beredskap får en enhetlig inriktning, 
   2. ta initiativ till att samordna planeringen mellan statliga 

myndigheter och mellan dessa och Försvarsmakten, och 
   3. samverka med Försvarsmakten regionalt i frågor som rör 

totalförsvaret. 
    
9 §   Civilområdeschefen ska inom civilområdet särskilt 

   1. stödja länsstyrelsernas planering och förberedelser inom 
respektive län, 

   2. ha en aktuell uppfattning av beredskapsläget, och  
   3. ta initiativ till åtgärder och hålla samman planering och 

förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd. 
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10 §   Civilområdeschefen får hos beredskapsmyndigheter begära in 
och ta del av de uppgifter som denne behöver för planläggningen 
inom civilområdet inför höjd beredskap. Civilområdeschefen får i 
den utsträckning som det behövs för planläggningen även ta del av 
relevanta uppgifter om Försvarsmaktens krigsplanläggning. 
Försvarsmakten avgör vilka uppgifter som är relevanta för 
civilområdeschefen. 
 
11 §    Civilområdeschefen får meddela länsstyrelser inom 
civilområdet de föreskrifter som behövs för planläggningen av det 
civila försvaret inom civilområdet. 

Under höjd beredskap  

12 §    Kommer Sverige i krig ska 13-16 §§ tillämpas. I annat fall 
tillämpas dessa bestämmelser i den utsträckning som regeringen 
bestämmer. 

Generella uppgifter under höjd beredskap  

13 §    Civilområdeschefen ska, som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet inom civilområdet, verka för att största 
möjliga försvarseffekt uppnås.  

Civilområdeschefen ska samordna de civila försvarsåtgärderna 
inom civilområdet och i samråd med Försvarsmakten verka för att 
det civila och militära försvaret samordnas.  
 
14 §    Civilområdeschefen får meddela länsstyrelser inom 
civilområdet föreskrifter för verksamheten under höjd beredskap.  

Specifika uppgifter under höjd beredskap 

15 §     Civilområdeschefen ska inom civilområdet samordna den 
civila delen av värdlandsstödet. 
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16 §     Civilområdeschefen får efter hörande av Socialstyrelsen 
besluta om utnyttjande av vårdplatser, förflyttning av personal, 
patienter och förnödenheter samt i övrigt besluta om de civila hälso- 
och sjukvårdsresurserna inom civilområdet. 
 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000. 
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Bilaga 

Civilområdenas benämning m.m.  

Benämning Omfattning Betäckning 

Norra civilområdet Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten  
och Norrbottens län  

Civo N 

Mellersta civilområdet Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, 
Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län  

Civo M 

Östra civilområdet Stockholms och Gotlands län Civo Ö 
Sydöstra civilområdet Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län Civo SÖ 
Västra civilområdet Hallands och Västra Götalands län Civo V 
Södra civilområdet Kronoberg, Blekinge och Skåne län Civo S 
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1.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1988:97) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
13 §5 

För fall då riket är i krig och 
förbindelsen mellan en del av 
riket och riksstyrelsen inte alls 
eller endast med avsevärda 
svårigheter kan upprätthållas 
eller omedelbara åtgärder annars 
måste vidtas får regeringen 
överlåta åt länsstyrelsen att inom 
sitt område fullgöra de 
uppgifter, som enligt 8 kap. 
regeringsformen ankommer på 
regeringen, och besluta att en lag 
i visst ämne skall börja tillämpas. 

För fall då riket är i krig och 
förbindelsen mellan en del av 
riket och riksstyrelsen inte alls 
eller endast med avsevärda 
svårigheter kan upprätthållas 
eller omedelbara åtgärder annars 
måste vidtas får regeringen 
överlåta åt en länsstyrelse som är 
civilområdeschef eller 
länsstyrelsen att inom sitt 
område fullgöra de uppgifter, 
som enligt 8 kap. 
regeringsformen ankommer på 
regeringen, och besluta att en lag 
i visst ämne skall börja tillämpas. 

 
                       

Denna lag träder i kraft den 0000.   

 
5 Senaste lydelse 2001:548. 
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1.7 Förslag till lag om ändring i begravningslagen 
(1990:1144) 

Härigenom föreskriva att 8 kap. 3-4 §§ begravningslagen 
(1990:1144) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
3 §6 

En församling som är huvudman för begravningsverksamheten 
ska vidta de beredskapsförberedelser som behövs för denna 
verksamhet under höjd beredskap. 

Bestämmelser om vilket 
ansvar kommuner i detta 
sammanhang har inom det civila 
försvaret finns i lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 

Bestämmelser om vilket 
ansvar kommuner i detta 
sammanhang har inom det civila 
försvaret finns i lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap. 

 
4 §7 

Skyldigheten att lämna 
upplysningar m.m. enligt 6 kap. 
1 § andra stycket och 2 § lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap gäller för 
huvudman och annan församling 
som innehar en eller flera 
allmänna begravningsplatser. 

Skyldigheten att lämna 
upplysningar m.m. enligt 7 kap. 
1 § tredje stycket och 2 § lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap gäller för 
huvudman och annan församling 
som innehar en eller flera 
allmänna begravningsplatser. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.   

 
6 Senaste lydelse 2019:867. 
7 Senaste lydelse 2019:867. 
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1.8 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreslås att 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 §, 37 kap. 5 §, 38 kap. 7 
§ och 44 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 
3 §8 

Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 
§§ hindrar inte att uppgifter som 
avses i 37 kap. 4 § lämnas till den 
nationella upplysningsbyrån 
enligt det som föreskrivs i 6 kap. 
1 § lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap och 
förordningen (1996:1475) om 
skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade 
personer.  

Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 
§§ hindrar inte att uppgifter som 
avses i 37 kap. 4 § lämnas till den 
nationella upplysningsbyrån 
enligt det som föreskrivs i 7 kap. 
1 § lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners 
beredskap och förordningen 
(1996:1475) om skyldighet att 
lämna upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade 
personer.  

21 kap. 
6 §9 

Sekretessen enligt 5 § hindrar 
inte att uppgifter som avses i 37 
kap. 4 § lämnas till den nationella 
upplysningsbyrån enligt det som 
föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 

Sekretessen enligt 5 § hindrar 
inte att uppgifter som avses i 37 
kap. 4 § lämnas till den nationella 
upplysningsbyrån enligt det som 
föreskrivs i 7 kap. 1 § lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap och 
förordningen (1996:1475) om 

 
8 Senaste lydelse 2019:937. 
9 Senaste lydelse 2019:937. 
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och höjd beredskap och 
förordningen (1996:1475) om 
skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade 
personer. 

skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade 
personer. 

37 kap. 
5 §10 

Sekretess enligt 4 § hindrar 
inte att uppgifter som avses i den 
paragrafen lämnas till den 
nationella upplysningsbyrån 
enligt det som föreskrivs i 6 kap. 
1 § lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap och 
förordningen (1996:1475) om 
skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade 
personer. 

Sekretess enligt 4 § hindrar 
inte att uppgifter som avses i den 
paragrafen lämnas till den 
nationella upplysningsbyrån 
enligt det som föreskrivs i 7 kap. 
1 § lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners 
beredskap och förordningen 
(1996:1475) om skyldighet att 
lämna upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade 
personer. 

38 kap. 
7 §11  

Sekretess gäller hos 
kommuner och regioner i 
verksamhet som avser beredskap 
för extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap enligt 
lagen (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap eller 

Sekretess gäller hos 
kommuner och regioner i 
verksamhet som avser beredskap 
för fredstida krissituationer och 
höjd beredskap enligt lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap eller 
planering enligt förfogandelagen 
(1978:262) 

    

 
10 Senaste lydelse 2019:937. 
11 Senaste lydelse 2019:937. 

478



Författningsförslag SOU       

78 

planering enligt förfogandelagen 
(1978:262) 

 

  1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 
uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 

   2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga 
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse 
eller liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. 

44 kap. 
5 §12 

Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ 
tryckfrihetsförordningen och 1 
kap. 1 och 10 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att 
meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränks av den 
tystnadsplikt som följer 

   1. av beslut som har 
meddelats med stöd av 7 § lagen 
(1999:988) om förhör m.m. hos 
kommissionen för granskning av 
de svenska säkerhetstjänsternas 
författningsskyddande 
verksamhet, 

   2. av 7 kap. 1 § 1 lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap , 

   3. av 4 kap. 16 § 
försäkringsrörelselagen 
(2010:2043), 

   4. av 5 kap. 15 § lagen 
(1998:293) om utländska 
försäkringsgivares och 

Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ 
tryckfrihetsförordningen och 1 
kap. 1 och 10 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att 
meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränks av den 
tystnadsplikt som följer 

   1. av beslut som har 
meddelats med stöd av 7 § lagen 
(1999:988) om förhör m.m. hos 
kommissionen för granskning av 
de svenska säkerhetstjänsternas 
författningsskyddande 
verksamhet, 

   2. av 8 kap. 1 § 1 lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap, 

 
 
3. av 4 kap. 16 § 

försäkringsrörelselagen 
(2010:2043), 

   4. av 5 kap. 15 § lagen 
(1998:293) om utländska 
försäkringsgivares och 

 
12 Senaste lydelse 2021:46. 
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tjänstepensionsinstituts 
verksamhet i Sverige, 

   5. av 32 § lagen (2020:62) 
om hemlig dataavläsning, 

   6. av 11 a § lagen (1996:701) 
om Tullverkets befogenheter vid 
Sveriges gräns mot ett annat land 
inom Europeiska unionen, och 

   7. av 4 kap. 23 a § tullagen 
(2016:253). 

 

tjänstepensionsinstituts 
verksamhet i Sverige, och 

   5. av 32 § lagen (2020:62) 
om hemlig dataavläsning, 

   6. av 11 a § lagen (1996:701) 
om Tullverkets befogenheter vid 
Sveriges gräns mot ett annat land 
inom Europeiska unionen, och 

   7. av 4 kap. 23 a § tullagen 
(2016:253). 

 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.   
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1.9 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 
3 §13 

Personer som tas emot från 
en annan kommun eller en annan 
region enligt 4 kap. 1 § lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap omfattas av 
mottagande kommuns och 
regions skyldigheter enligt 
denna lag. 

Personer som tas emot från 
en annan kommun eller en annan 
region enligt 5 kap. 1 § lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap omfattas av 
mottagande kommuns och 
regions skyldigheter enligt 
denna lag. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023   

 
13 Senaste lydelse 2019:973. 
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1.10 Förslag till lag om ändring i kommunallagen 
(2017:725) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 13 § och 9 kap. 21 § kommunallagen 
(2017:725) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
13 §14 

Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig 
eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig eller krigsfara m.m. 

Bestämmelser om 
kommuners och regioners 
organisation och befogenheter 
vid extraordinära händelser i 
fredstid finns i lagen (2006:544) 
om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 

Bestämmelser om 
kommuners och regioners 
organisation och befogenheter 
vid fredstida krissituationer finns 
i lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners 
beredskap. 

9 kap. 
21 §15 

Kommuner och regioner får genom en gemensam nämnd fullgöra 
uppgifter enligt 3 kap. 4 §. 

En gemensam nämnd får 
fullgöra uppgifter för vilka det 
enligt lag eller annan författning 
ska finnas en eller flera nämnder 
i varje kommun eller region. 
Uppgifter som kommun- eller 
regionstyrelsen har vid höjd 
beredskap enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och 

En gemensam nämnd får 
fullgöra uppgifter för vilka det 
enligt lag eller annan författning 
ska finnas en eller flera nämnder 
i varje kommun eller region. 
Uppgifter som kommun- eller 
regionstyrelsen har vid höjd 
beredskap enligt lagen 
(0000:0000) om kommuners och 

 
14 Senaste lydelse 2019:835. 
15 Senaste lydelse 2019:835. 
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regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap får dock inte 
fullgöras av en gemensam 
nämnd. 

regioners beredskap får dock inte 
fullgöras av en gemensam 
nämnd. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.   
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1.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen 

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1982:1005) om 
skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att 
delta i totalförsvarsplaneringen att 1 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §16 

Rätt att begära upplysningar 
eller att begära medverkan enligt 
lagen (1982:1004) om skyldighet 
för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer 
m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen 
tillkommer - förutom 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap - följande 
totalförsvarsmyndigheter, 
nämligen Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets 
materielverk, Socialstyrelsen, 
Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten, Post- 
och telestyrelsen, Trafikverket, 
Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen, 
Finansinspektionen, Statens 
jordbruksverk, Statens 
livsmedelsverk, 
Kommerskollegium, Tullverket, 
Arbetsförmedlingen, 
Affärsverket svenska kraftnät, 
Tillväxtverket, Statens 

Rätt att begära upplysningar 
eller att begära medverkan enligt 
lagen (1982:1004) om skyldighet 
för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer 
m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen 
tillkommer - förutom 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap - följande 
totalförsvarsmyndigheter, 
nämligen Polismyndigheten, 
Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets 
materielverk, Socialstyrelsen, 
Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten, 
Skatteverket, Post- och 
telestyrelsen, Trafikverket, 
Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen, 
Finansinspektionen, Statens 
jordbruksverk, Statens 
livsmedelsverk, 
Kommerskollegium, Tullverket, 
Arbetsförmedlingen, 

 
16 Senaste lydelse 2010:127. 
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energimyndighet och 
länsstyrelserna. 

Affärsverket svenska kraftnät, 
Tillväxtverket, Statens 
energimyndighet och 
länsstyrelserna. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.12 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig och krigsfara m.m. 

Härigenom föreskrivs att 9 § förordning (1988:1215) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
9 §17 

Om riket är i krig och 
förbindelsen mellan en del av 
riket och riksstyrelsen inte alls 
eller endast med avsevärda 
svårigheter kan upprätthållas 
eller om omedelbara åtgärder 
annars måste vidtas, får 
länsstyrelsen inom det område 
där förbindelsen avbrutits 
fullgöra de uppgifter som enligt 
8 kap. regeringsformen 
ankommer på regeringen samt 
besluta att en lag i ett visst ämne 
skall börja tillämpas. 

Om riket är i krig och 
förbindelsen mellan en del av 
riket och riksstyrelsen inte alls 
eller endast med avsevärda 
svårigheter kan upprätthållas 
eller om omedelbara åtgärder 
annars måste vidtas, får en 
länsstyrelse som är 
civilområdeschef inom det 
område där förbindelsen 
avbrutits fullgöra de uppgifter 
som enligt 8 kap. 
regeringsformen ankommer på 
regeringen samt besluta att en 
lag i ett visst ämne ska börja 
tillämpas. 

Om en länsstyrelses 
förbindelse även med den 
länsstyrelse som är 
civilområdeschef inte alls eller 
endast med avsevärda svårigheter 
kan upprätthållas eller om 
omedelbara åtgärder annars måste 
vidtas, får länsstyrelsen inom det 
område där förbindelsen avbrutits 

 
17 Senaste lydelse 2000:917. 
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fullgöra de uppgifter som anges i 
stycket ovan. 

 
 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.13 Förslag till förordning om ändring i 
totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) 

Härigenom föreskrivs att 20 § totalförsvarets folkrättsförordning 
(1990:12) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
20 §18 

Försvarsmakten och de 
myndigheter som är 
bevakningsansvariga myndigheter 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap ska se till att 
personalen inom 
verksamhetsområdet får en 
tillfredsställande utbildning och 
information om folkrättens 
regler i krig och under 
neutralitet. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
ska erbjuda de 
bevakningsansvariga 
myndigheterna grundläggande 
utbildning i folkrättens regler i 
krig och under neutralitet samt 
samordna utbildningen inom 
totalförsvarets civila del. 

Försvarsmakten och de 
myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) ska se till att 
personalen inom 
verksamhetsområdet får en 
tillfredsställande utbildning och 
information om folkrättens 
regler i krig och under 
neutralitet. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
ska erbjuda de 
bevakningsansvariga 
myndigheterna grundläggande 
utbildning i folkrättens regler i 
krig och under neutralitet samt 
samordna utbildningen inom 
totalförsvarets civila del. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000. 
   

 
18 Senaste lydelse 2015:1054. 
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1.14 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1991:1195) om skolväsendet under krig och 
vid krigsfara 

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1991:1195) om 
skolväsendet under krig och vid krigsfara ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
12 §19 

En kommuns och en regions 
planläggning enligt 4 § 
förordningen (2006:637) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap ska, i fråga om 
den skolverksamhet som avses i 
denna förordning, ske efter 
samråd med länsstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen. 

En kommuns och en regions 
planläggning enligt 4 § 
förordningen (0000:0000) om 
kommuners och regioners 
beredskap ska, i fråga om den 
skolverksamhet som avses i 
denna förordning, ske efter 
samråd med länsstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.   

 
19 Senaste lydelse 2019:1011. 
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1.15 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1992:390) om förberedelser för leverans av 
varor och tjänster 

Härigenom föreskrivs att 1-2 §§ förordningen (1992:390) om 
förberedelser för leverans av varor och tjänster ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §20 

Myndigheter under 
regeringen som behöver 
tillförsäkra sig leverans av varor 
och tjänster som är viktiga för 
totalförsvaret under 
förhållanden som avses i 1 § eller 
2 § första stycket 
förfogandelagen (1978:262) ska 
anmäla behovet till någon av de 
myndigheter som är 
bevakningsansvariga myndigheter 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. 

Myndigheter under 
regeringen som behöver 
tillförsäkra sig leverans av varor 
och tjänster som är viktiga för 
totalförsvaret under 
förhållanden som avses i 1 § eller 
2 § första stycket 
förfogandelagen (1978:262) ska 
anmäla behovet till någon av de 
myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000). 

 
2 §21 

De myndigheter som är 
bevakningsansvariga myndigheter 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap ska träffa avtal med 
företag om att dessa under 

De myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) ska träffa avtal med 
företag om att dessa under 
förhållanden som avses i 1 § ska 
tillhandahålla varor och tjänster 
(företagsplanläggning). 

 
20 Senaste lydelse 2015:1055. 
21 Senaste lydelse 2015:1055. 
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förhållanden som avses i 1 § ska 
tillhandahålla varor och tjänster 
(företagsplanläggning). 
Myndigheten får dock lämna 
tillstånd för annan myndighet 
att träffa sådana avtal. 

Myndigheten får dock lämna 
tillstånd för annan myndighet att 
träffa sådana avtal. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.16 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
om (1993:243) om undanförsel och förstöring 

Härigenom föreskrivs att 2 och 9 §§ förordningen om (1993:243) 
om undanförsel och förstöring ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §22 

Varje myndighet som är 
bevakningsansvarig myndighet 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap ska planera hur 
egendom som huvudsakligen 
används inom myndighetens 
verksamhetsområde ska 
undanföras. 

 

Varje myndighet som är 
beredskapsmyndighet enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) ska planera hur 
egendom som huvudsakligen 
används inom myndighetens 
verksamhetsområde ska 
undanföras. 

 

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till 
motorreparationstjänsten. 

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, 
planera hur arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och 
kulturhistoriska föremål ska undanföras: Statens försvarshistoriska 
museer, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, 
Statens historiska museer, Nationalmuseum, Moderna museet, 
Statens musikverk, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för 
världskultur, Statens maritima och transporthistoriska museer och 
Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid 
planläggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna 
planläggningen av undanförsel. 

 

 
22 Senaste lydelse 2018:2070. 
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9 §23 
Varje myndighet som är 

bevakningsansvarig myndighet 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap ska planlägga 
förstöring av egendom som 
huvudsakligen används inom 
myndighetens 
verksamhetsområde. 
Försvarsmakten ska dock efter 
hörande av berörda myndigheter 
planlägga förstöring av fasta 
installationer som 
huvudsakligen används för 
transportområdet. 

 

Varje myndighet som är 
beredskapsmyndighet enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) ska planlägga 
förstöring av egendom som 
huvudsakligen används inom 
myndighetens 
verksamhetsområde. 
Försvarsmakten ska dock efter 
hörande av berörda myndigheter 
planlägga förstöring av fasta 
installationer som 
huvudsakligen används för 
transportområdet. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna 
planläggningen utom när det gäller sådan egendom som 
Försvarsmakten har planläggningsansvaret för. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   

 
23 Senaste lydelse 2015:1056. 
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1.17 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(1996:1475) om skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. rörande krigsfångar och 
andra skyddade personer 

Härigenom föreskrivs att 6-8 §§ i förordningen (1996:1475) om 
skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och 
andra skyddade personer ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
6 §24 

I 6 kap. 1 och 2 §§ lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap finns 
bestämmelser om skyldighet för 
kommuner och regioner att 
lämna sådana uppgifter som sägs 
i 4 § och sådant biträde som sägs 
i 5 §. 

Av 8 kap. 4 § 
begravningslagen (1990:1144) 
följer att skyldigheten att lämna 
upplysningar m.m. enligt 6 kap. 
1 § andra stycket och 2 § lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap gäller för 
huvudman och annan församling 
som innehar en eller flera 
allmänna begravningsplatser.  

I 7 kap. 1 och 2 §§ lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap finns 
bestämmelser om skyldighet för 
kommuner och regioner att 
lämna sådana uppgifter som sägs 
i 4 § och sådant biträde som sägs 
i 5 §. 

 
 
Av 8 kap. 4 § 

begravningslagen (1990:1144) 
följer att skyldigheten att lämna 
upplysningar m.m. enligt 7 kap. 
1 § tredje stycket 2 § lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap gäller för 
huvudman och annan församling 
som innehar en eller flera 
allmänna begravningsplatser. 

 
7 §25 

 
24 Senaste lydelse 2019:1026. 
25 Senaste lydelse 2020:1282. 
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I 7 kap. 2 § lagen (2006:544) 
om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap finns 
bestämmelser om tystnadsplikt 
för den som deltar eller har 
deltagit i verksamhet hos den 
nationella upplysningsbyrån. 

 

I 8 kap. 2 § lagen (0000:0000) 
om kommuner och regioners 
beredskap finns bestämmelser 
om tystnadsplikt för den som 
deltar eller har deltagit i 
verksamhet hos den nationella 
upplysningsbyrån. 

 

I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § och 37 kap. 4 och 5 §§ offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos 
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Migrationsverket för 
uppgifter som avses i 4 §. 

8 §26 
Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap får 
meddela föreskrifter om 
verkställigheten av 

   1. denna förordning, 
   2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen 

(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap, och 

   3. 8 kap. 4 § 
begravningslagen (1990:1144). 

Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap får 
meddela föreskrifter om 
verkställigheten av 

   1. denna förordning, 
   2. 7 kap. 1 och 2 §§ lagen 

(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap, och 

  
 
  3. 8 kap. 4 § 

begravningslagen (1990:1144). 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra 

Försvarsmakten innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga om 
de skyldigheter som statliga myndigheter, kommuner och regioner 
samt huvudman och annan församling som innehar en eller flera 
allmänna begravningsplatser har. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.   

 
26 Senaste lydelse 2019:1026. 
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1.18 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2003:396) om elektronisk kommunikation  

Härigenom föreskrivs att 20 a § förordningen (2003:396) om 
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
20 a §27 

Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som 
behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och 
som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket. 

Undantag gäller även för 
radioanvändning om den behövs 
för att tillgodose sådan 
verksamhet som avser allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa som 
bedrivs av 

   1. regeringen med 
Regeringskansliet samt de 
myndigheter som anges i bilagan 
till förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap när det gäller fredstida 
krishantering, 

   2. kommun eller region 
enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 

   3. kommun, 
Transportstyrelsen, 

Undantag gäller även för 
radioanvändning om den behövs 
för att tillgodose sådan 
verksamhet som avser allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa som 
bedrivs av 

   1. regeringen med 
Regeringskansliet samt de 
myndigheter som anges i bilagan 
till beredskapsförordningen 
(0000:0000) när det gäller 
fredstida krishantering, 

    
 
 
2. kommun eller region enligt 

lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 

 3. kommun, 
Transportstyrelsen, 

 
27 Senaste lydelse 2019:1045. 
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Sjöfartsverket eller länsstyrelse 
när det gäller räddningstjänst 
enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, 

   4. den som äger eller utövar 
farlig verksamhet på en 
anläggning och som enligt beslut 
av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor är skyldig att 
i skälig omfattning hålla eller 
bekosta beredskap med personal 
och egendom och i övrigt vidta 
nödvändiga åtgärder för att 
hindra eller begränsa allvarliga 
skador på människor eller 
miljön, 

   5. 
Strålsäkerhetsmyndigheten när 
det gäller rådgivning enligt 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor, 

   6. kommun eller region när 
det gäller akutsjukvård och 
katastrofmedicinsk beredskap 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), 

   7. alarmeringsföretag i 
verksamhet där myndigheter 
bistås med stöd av lagen 
(1981:1104) om verksamheten 
hos vissa regionala 
alarmeringscentraler, 

   8. koncessionshavare och 
elleverantörer enligt ellagen 
(1997:857) när det gäller 
verksamhet som är av omedelbar 
betydelse för att upprätthålla 
elöverföringen, och 

Sjöfartsverket eller länsstyrelse 
när det gäller räddningstjänst 
enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, 

   4. den som äger eller utövar 
farlig verksamhet på en 
anläggning och som enligt beslut 
av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor är skyldig att 
i skälig omfattning hålla eller 
bekosta beredskap med personal 
och egendom och i övrigt vidta 
nödvändiga åtgärder för att 
hindra eller begränsa allvarliga 
skador på människor eller 
miljön, 

   5. 
Strålsäkerhetsmyndigheten när 
det gäller rådgivning enligt 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor, 

   6. kommun eller region när 
det gäller akutsjukvård och 
katastrofmedicinsk beredskap 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), 

   7. alarmeringsföretag i 
verksamhet där myndigheter 
bistås med stöd av lagen 
(1981:1104) om verksamheten 
hos vissa regionala 
alarmeringscentraler, 

   8. koncessionshavare och 
elleverantörer enligt ellagen 
(1997:857) när det gäller 
verksamhet som är av omedelbar 
betydelse för att upprätthålla 
elöverföringen, och 
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   9. den som enligt radio- och 
tv-lagen (2010:696) eller 
tillståndsvillkor som meddelats 
med stöd av den lagen är skyldig 
att kostnadsfritt sända 
varningsmeddelande eller 
meddelanden som är av vikt för 
allmänheten, om en myndighet 
begär det. 

   9. den som enligt radio- och 
tv-lagen (2010:696) eller 
tillståndsvillkor som meddelats 
med stöd av den lagen är skyldig 
att kostnadsfritt sända 
varningsmeddelande eller 
meddelanden som är av vikt för 
allmänheten, om en myndighet 
begär det. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.19 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2003:396) om elektronisk kommunikation  

 
Härigenom föreskrivs att 20 a § förordningen (2003:396) om 
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
20 a §28 

Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som 
behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och 
som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket. 

Undantag gäller även för 
radioanvändning om den behövs 
för att tillgodose sådan 
verksamhet som avser allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa som 
bedrivs av 

   1. regeringen med 
Regeringskansliet samt de 
myndigheter som anges i bilagan 
till beredskapsförordningen 
(0000:0000), 

   2. kommun eller region 
enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 

   3. kommun, 
Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket eller länsstyrelse 
när det gäller räddningstjänst 

Undantag gäller även för 
radioanvändning om den behövs 
för att tillgodose sådan 
verksamhet som avser allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa som 
bedrivs av 

   1. regeringen med 
Regeringskansliet samt de 
myndigheter som anges i bilagan 
till beredskapsförordningen 
(0000:0000), 

   2. kommun eller region 
enligt lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners 
beredskap, 

    
 
3. kommun, 

Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket eller länsstyrelse 
när det gäller räddningstjänst 

 
28 Senaste lydelse är utredningens förslag med ikraftträdande den 0000. 
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enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, 

   4. den som äger eller utövar 
farlig verksamhet på en 
anläggning och som enligt beslut 
av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor är skyldig att 
i skälig omfattning hålla eller 
bekosta beredskap med personal 
och egendom och i övrigt vidta 
nödvändiga åtgärder för att 
hindra eller begränsa allvarliga 
skador på människor eller 
miljön, 

   5. 
Strålsäkerhetsmyndigheten när 
det gäller rådgivning enligt 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor, 

   6. kommun eller region när 
det gäller akutsjukvård och 
katastrofmedicinsk beredskap 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), 

   7. alarmeringsföretag i 
verksamhet där myndigheter 
bistås med stöd av lagen 
(1981:1104) om verksamheten 
hos vissa regionala 
alarmeringscentraler, 

   8. koncessionshavare och 
elleverantörer enligt ellagen 
(1997:857) när det gäller 
verksamhet som är av omedelbar 
betydelse för att upprätthålla 
elöverföringen, och 

   9. den som enligt radio- och 
tv-lagen (2010:696) eller 

enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, 

   4. den som äger eller utövar 
farlig verksamhet på en 
anläggning och som enligt beslut 
av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor är skyldig att 
i skälig omfattning hålla eller 
bekosta beredskap med personal 
och egendom och i övrigt vidta 
nödvändiga åtgärder för att 
hindra eller begränsa allvarliga 
skador på människor eller 
miljön, 

   5. 
Strålsäkerhetsmyndigheten när 
det gäller rådgivning enligt 
förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor, 

   6. kommun eller region när 
det gäller akutsjukvård och 
katastrofmedicinsk beredskap 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), 

   7. alarmeringsföretag i 
verksamhet där myndigheter 
bistås med stöd av lagen 
(1981:1104) om verksamheten 
hos vissa regionala 
alarmeringscentraler, 

   8. koncessionshavare och 
elleverantörer enligt ellagen 
(1997:857) när det gäller 
verksamhet som är av omedelbar 
betydelse för att upprätthålla 
elöverföringen, och 

   9. den som enligt radio- och 
tv-lagen (2010:696) eller 
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tillståndsvillkor som meddelats 
med stöd av den lagen är skyldig 
att kostnadsfritt sända 
varningsmeddelande eller 
meddelanden som är av vikt för 
allmänheten, om en myndighet 
begär det. 

tillståndsvillkor som meddelats 
med stöd av den lagen är skyldig 
att kostnadsfritt sända 
varningsmeddelande eller 
meddelanden som är av vikt för 
allmänheten, om en myndighet 
begär det. 

                       

Denna förordning träder i kraft 1 januari 2023.   
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1.20 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 33 § och 8 kap. 3-4 §§ förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
33 §29 

Länsstyrelsen får ta över 
ansvaret för kommunal 
räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § 
lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Om en räddningsinsats 
även innefattar statlig 
räddningstjänst ska länsstyrelsen 
ansvara för att 
räddningsinsatserna samordnas. 

 
Om flera län berörs av en 

räddningsinsats får 
länsstyrelserna komma överens 
om vilken länsstyrelse som ska ta 
över ansvaret för 
räddningstjänsten i 
kommunerna. Om en 
räddningsinsats även innefattar 
statlig räddningstjänst, ska 
länsstyrelserna komma överens 
om vilken länsstyrelse som ska 
ansvara för att 
räddningsinsatserna samordnas. 

En länsstyrelse som är 
civilområdeschef får ta över 
ansvaret för kommunal 
räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § 
lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Om en räddningsinsats 
även innefattar statlig 
räddningstjänst ska den 
länsstyrelsen ansvara för att 
räddningsinsatserna samordnas. 

Om flera civilområden berörs 
av en räddningsinsats får de av   
länsstyrelserna i Norrbottens län, 
Örebro län, Stockholms län. 
Östergötlands län, Västra 
Götalands län, och Skåne län som 
är berörda komma överens om 
vilket civilområde som ska ta 
över ansvaret för 
räddningstjänsten i 
kommunerna. Om en 
räddningsinsats även innefattar 
statlig räddningstjänst, ska de 
berörda länsstyrelserna som är 
civilområdeschefer komma 
överens om vilken länsstyrelse 
som ska ansvara för att 
räddningsinsatserna samordnas 

 
29 Senaste lydelse 2020:883. 
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8 kap. 
3 §30 

En länsstyrelse har rätt att 
besluta om användning av 
personal inom en kommuns 
organisation för räddningstjänst 
för uppgifter som inte berör den 
kommunen enligt 8 kap. 4 § 
lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor för omfördelning 
mellan kommunerna i länet. 

En länsstyrelse har rätt att 
inom länet besluta om 
användning av personal inom en 
kommuns organisation för 
räddningstjänst för uppgifter 
som inte berör den kommunen 
enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor för 
omfördelning mellan 
kommunerna i länet. 

En länsstyrelse som är 
civilområdeschef har rätt att 
besluta om sådan omfördelning av 
personal som avses i första stycket 
om åtgärden gäller personal i olika 
län inom civilområdet.  

4 §31 
Ersättningen till en kommun 

enligt 8 kap. 4 § andra stycket 
lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor bestäms av länsstyrelsen 
och betalas ut av Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap. 

Ersättningen till en kommun 
enligt 8 kap. 4 § andra stycket 
lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor bestäms av den 
myndighet som beslutat om 
åtgärden och betalas ut av 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   

 
30 Senaste lydelse 2006:640. 
31 Senaste lydelse 2008:1220. 
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1.21 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering 
av Finansinspektionens verksamhet 

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2007:1135) om årliga 
avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha 
följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §32 
Denna förordning innehåller 

bestämmelser om årliga avgifter 
som ska betalas för 
Finansinspektionens 
verksamhet. Avgifterna ska 
finansiera den verksamhet som 
drivs av inspektionen med 
undantag för 

   1. sådan verksamhet som 
finansieras med stöd av 

      a) avgiftsförordningen 
(1992:191), 

      b) förordningen 
(2001:911) om avgifter för 
prövning av ärenden hos 
Finansinspektionen, eller 

      c) förordningen 
(2009:93) med instruktion för 
Finansinspektionen, och 

   2. sådan verksamhet som 
fullgörs enligt förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och förordningen 

Denna förordning innehåller 
bestämmelser om årliga avgifter 
som ska betalas för 
Finansinspektionens 
verksamhet. Avgifterna ska 
finansiera den verksamhet som 
drivs av inspektionen med 
undantag för 

   1. sådan verksamhet som 
finansieras med stöd av 

      a) avgiftsförordningen 
(1992:191), 

      b) förordningen 
(2001:911) om avgifter för 
prövning av ärenden hos 
Finansinspektionen, eller 

      c) förordningen 
(2009:93) med instruktion för 
Finansinspektionen, och 

   2. sådan verksamhet som 
fullgörs enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

 
 

32 Senaste lydelse 2020:185. 
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(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

 

Avgifterna ska även finansiera den del av Statistiska centralbyråns 
verksamhet som avser insamling och behandling av uppgifter åt 
Finansinspektionen enligt lagen (2014:484) om en databas för 
övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.22 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten 

Härigenom föreskrivs att 7 och 16 §§ förordningen (2007:1266) med 
instruktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
7 §33 

Försvarsmakten ska samordna försvarsplaneringen inom 
myndigheten med motsvarande planering inom övriga delar av 
totalförsvaret. 

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 
3-5 kap. miljöbalken samt plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om 
militärt försvar. 

Försvarsmakten får ta del av 
planeringen för höjd beredskap 
hos de myndigheter som är 
bevakningsansvariga myndigheter 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. 

Försvarsmakten får ta del av 
planeringen för höjd beredskap 
hos de myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000). 

 
16 §34 

Försvarsmakten bestämmer 
vilka organisationsenheter som 
ska samverka med länsstyrelser, 
kommuner, regioner och andra 
samhällsorgan för att 
åstadkomma dels en enhetlig 
inriktning och ledning av 
totalförsvarets olika delar, dels 
en samordnad användning av 
militära och civila resurser. 

Försvarsmakten bestämmer 
vilka organisationsenheter som 
ska samverka med länsstyrelser, 
länsstyrelser som är 
civilområdeschefer, kommuner, 
regioner och andra 
samhällsorgan för att 
åstadkomma dels en enhetlig 
inriktning och ledning av 
totalförsvarets olika delar, dels 

 
33 Senaste lydelse 2020:1233. 
34 Senaste lydelse 2019:1067. 
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Försvarsmakten bestämmer 
inom sitt ansvarsområde också 
hur stöd och utbildning av 
hemvärn och frivilliga 
försvarsorganisationer ska 
organiseras. 

en samordnad användning av 
militära och civila resurser. 
Försvarsmakten bestämmer 
inom sitt ansvarsområde också 
hur stöd och utbildning av 
hemvärn och frivilliga 
försvarsorganisationer ska 
organiseras. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.23 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2008:452) med instruktion för 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

Härigenom föreskrivs att 17 § förordningen (2008:452) med 
instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
17 §35 

Föreskrifter om 
Strålsäkerhetsmyndighetens 
medverkan i totalförsvaret finns 
i förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

Föreskrifter om 
Strålsäkerhetsmyndighetens 
medverkan i totalförsvaret finns 
i beredskapsförordningen 
(0000:0000) och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   

 
35 Senaste lydelse 2015:1064. 
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1.24 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 

Härigenom föreskrivs att 7, 10, 11 a och 26 §§ förordningen 
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ska ha följande lydelse. 

7 §36 
Myndigheten ska stödja 

berörda myndigheters 
samordning av åtgärder vid en 
kris eller vid höjd beredskap. 
Myndigheten ska se till att berörda 
aktörer under sådana 
förhållanden, när det gäller 
krishantering och civilt försvar, 
får tillfälle att  

  1. samordna åtgärder, 
   2. samordna information 

till allmänhet och medier, 
   3. effektivt använda 

samhällets samlade resurser och 
internationella 
förstärkningsresurser, och 

   4. samordna stödet till 
centrala, regionala och lokala 
organ i fråga om information 
och lägesbilder. 

 

Myndigheten ska stödja 
berörda myndigheters 
samordning av åtgärder vid en 
kris eller vid höjd beredskap. 

Myndigheten ska se till att 
berörda aktörer, utifrån deras 
behov, när det gäller 
krishantering, under sådana 
förhållanden får tillfälle att  

  1. samordna åtgärder, 
   2. samordna information 

till allmänhet och medier, 
   3. effektivt använda 

samhällets samlade resurser och 
internationella 
förstärkningsresurser, och 

   4. samordna stödet till 
centrala, regionala och lokala 
organ i fråga om information 
och lägesbilder. 

 
Myndigheten ska ha förmåga att bistå Regeringskansliet med 

underlag och information i samband med allvarliga olyckor och 
kriser. Denna förmåga ska också finnas under höjd beredskap. 

 Vid höjd beredskap ska 
myndigheten ha förmåga att, om 
regeringen så beslutar, särskilt 
stödja regeringen och 
Regeringskansliet med 

 
36 Senaste lydelse 2020:885. 
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samordningsuppgifter på central 
nivå. 

 
10 §37 

Myndigheten ska såväl 
områdesvis som på en 
övergripande samhällsnivå följa 
upp och utvärdera krisberedskap 
och civilt försvar och bedöma 
om vidtagna åtgärder fått önskad 
effekt. 

Myndigheten ska kunna göra 
en samlad bedömning av 
olycksutvecklingen och det 
säkerhetsarbete som är kopplat 
till denna. 

Myndigheten ska såväl 
beredskapssektorsvis, geografiskt 
områdesvis som på en 
övergripande samhällsnivå följa 
upp och utvärdera krisberedskap 
och civilt försvar och bedöma 
om vidtagna åtgärder fått önskad 
effekt. 

Myndigheten ska kunna göra 
en samlad bedömning av 
olycksutvecklingen och det 
säkerhetsarbete som är kopplat 
till denna. 

 

11 a §38 
Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets 

informationssäkerhet samt analysera och bedöma 
omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd och 
stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, 
kommuner och regioner samt företag och organisationer. 

Myndigheten ska årligen 
lämna en rapport till regeringen 
med en sammanställning av de 
incidenter som rapporterats in 
till myndigheten enligt 20 § 
förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. Inför arbetet med att 
sammanställa rapporten ska 

Myndigheten ska årligen 
lämna en rapport till regeringen 
med en sammanställning av de 
incidenter som rapporterats in 
till myndigheten enligt 15 § 
beredskapsförordningen 
(0000:0000). Inför arbetet med 
att sammanställa rapporten ska 
myndigheten inhämta 
upplysningar från Säkerhets- 
polisen och Försvarsmakten om 

 
37 Senaste lydelse 2018:1518. 
38 Senaste lydelse 2019:1070. 

510



Författningsförslag SOU       

110 

myndigheten inhämta 
upplysningar från Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten om 
de incidenter som rapporterats 
in till de myndigheterna enligt 2 
kap. 10 § första stycket 2 
säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658). 

de incidenter som rapporterats 
in till de myndigheterna enligt 2 
kap. 10 § första stycket 2 
säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658). 

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden 
på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder 
på olika nivåer och områden i samhället. 

26 §39 
Myndigheten ska ta ut avgifter för grundabonnemang och 

tilläggstjänster som avser det gemensamma 
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-
systemet). 

Regeringen beslutar om 
avgifternas storlek när det gäller 
grundabonnemang för 
myndigheter med särskilt ansvar 
för krisberedskap och höjd 
beredskap enligt bilagan till 
förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. Myndigheten beslutar 
om övriga avgifters storlek. 

Regeringen beslutar om 
avgifternas storlek när det gäller 
grundabonnemang för de 
myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000). Myndigheten 
beslutar om övriga avgifters 
storlek. 

 
 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   

 
39 Senaste lydelse 2015:1065. 
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1.25 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2009:93) med instruktion för 
Finansinspektionen 

Härigenom föreskrivs att 3 och 6 §§ förordningen (2009:93) med 
instruktion för Finansinspektionen ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 §40 

Myndigheten ska  
   1. biträda regeringen med yttranden och utredningar, 
   2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje 

år redovisa avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt 
förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos 
Finansinspektionen och förordningen (2007:1135) om årliga 
avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet, 

   3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och 
senast den 1 oktober varje år redovisa förslag till ändringar i 
bestämmelserna i förordningen om avgifter för prövning av ärenden 
hos Finansinspektionen och förordningen om årliga avgifter för 
finansiering av Finansinspektionens verksamhet som bör göras med 
anledning av gjorda eller kommande ändringar i regelverket på 
myndighetens ansvarsområde, 

   4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj varje år 
redogöra för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende 
konsumentskydd, lämna en bedömning av riskerna för 
konsumenterna inom det finansiella området, ange de åtgärder som 
vidtagits eller kan komma att vidtas för att stärka konsumentskyddet 
samt redogöra för behovet av utveckling av regler på området, och 

   5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni och den 
15 december varje år redogöra för myndighetens analys och 
bedömning av den finansiella stabiliteten, de åtgärder som vidtagits 
och kan komma att vidtas för att motverka att finansiella obalanser 
uppstår, åtgärdernas effekter på samhällsekonomin samt behovet av 
utveckling av regler på området. 

 
 

 
40 Senaste lydelse 2016:1104. 

512



Författningsförslag SOU       

112 

Myndigheten har också 
uppgifter enligt 22 § första 
stycket atomansvarighetslagen 
(1968:45), förordningen 
(2001:100) om den officiella 
statistiken, förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

Myndigheten har också 
uppgifter enligt 22 § första 
stycket atomansvarighetslagen 
(1968:45), förordningen 
(2001:100) om den officiella 
statistiken, 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

 
6 §41 

Myndigheten ska samverka 
med Riksbanken och 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap i frågor som rör 
krisberedskap enligt förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. 

Myndigheten ska samverka 
med Riksbanken och 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap i frågor som rör 
beredskap enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000). 

 
 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   

 
41 Senaste lydelse 2015:1066. 
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1.26 Förslag till förordning om ändring i offentlighets- 
och sekretessförordningen (2009:641) 

 
Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000 i fråga om punkten 123 
och den 1 januari 2023 i fråga om punkten 31. 
 
                                                                                                                                    

       Bilaga 
Verksamhet består i  Särskilda begränsningar i                

sekretessen 
                                                                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------- 
 
31. uppföljnings- och 

stödverksamhet hos 
länsstyrelser, Socialstyrelsen och 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap i frågor som rör 
förberedelser enligt lagen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap eller enligt 
motsvarande äldre föreskrifter 
lydelse, 

 

 

 

123. utredning och planering 
enligt beredskapsförordningen 
(0000:0000) och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap eller enligt 
motsvarande äldre 
bestämmelser.        

  

 

-----------------------------------------------------------------------------   
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1.27 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2011:446) med instruktion för Finanspolitiska 
rådet 

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2011:446) med 
instruktion för Finanspolitiska rådet ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
13 §42 

Bestämmelserna i 8 § 
förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap ska inte tillämpas på 
myndigheten. 

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) ska inte tillämpas på 
myndigheten. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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515



SOU       Författningsförslag 

115 

1.28 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2013:1020) med instruktion för 
Folkhälsomyndigheten 

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2013:1020) med 
instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
8 §43 

Myndigheten ska övervaka planläggningen av smittskyddets 
beredskap och inom sitt ansvarsområde ta initiativ till åtgärder som 
skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar och andra 
allvarliga hälsohot i kris och under höjd beredskap. 

Myndigheten ska samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot 
enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. 

Bestämmelser om 
myndighetens medverkan i 
krisberedskap och i 
totalförsvaret finns i 
förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

Bestämmelser om 
myndighetens medverkan i 
krisberedskap och i 
totalförsvaret finns i 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   

 
43 Senaste lydelse 2015:1068. 
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1.29 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen 

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (2015:284) med 
instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
9 §44 

Socialstyrelsen ska 
   1. medverka i krisberedskap 

och i totalförsvaret i enlighet 
med förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap samt samordna 
och övervaka planläggningen av 
den civila hälso- och sjukvårdens 
och socialtjänstens beredskap, 

   2. inom sitt 
verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som följer av 
Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1082/2013/EU av den 
22 oktober 2013 om allvarliga 
gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om 
upphävande av beslut nr 
2119/98/EG, 

   3. på regeringens uppdrag 
samordna förberedelserna för 
försörjningen med läkemedel 
och sjukvårdsmateriel inför höjd 
beredskap och för att 
upprätthålla en 

Socialstyrelsen ska 
   1. medverka i krisberedskap 

och i totalförsvaret i enlighet 
med beredskapsförordningen 
(0000:0000) och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap samt samordna 
och övervaka planläggningen av 
den civila hälso- och sjukvårdens 
och socialtjänstens beredskap, 

    
 
 
2. inom sitt 

verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som följer av 
Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1082/2013/EU av den 
22 oktober 2013 om allvarliga 
gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om 
upphävande av beslut nr 
2119/98/EG, 

   3. på regeringens uppdrag 
samordna förberedelserna för 
försörjningen med läkemedel 
och sjukvårdsmateriel inför höjd 
beredskap och för att 
upprätthålla en 
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katastrofmedicinsk beredskap, 
och 

   4. vara sammanhållande 
myndighet i fråga om 2002 års 
nordiska hälsoberedskapsavtal 
och verka för att intentionerna i 
avtalet genomförs. 

katastrofmedicinsk beredskap, 
och 

   4. vara sammanhållande 
myndighet i fråga om 2002 års 
nordiska hälsoberedskapsavtal 
och verka för att intentionerna i 
avtalet genomförs. 

                        

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.30 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap 

dels att 4-6 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå, 
dels att 1-3, 8, 13 och 18-19 §§ ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
Denna förordning ansluter 

till vad som föreskrivs i lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och 
höjd beredskap. Bestämmelserna 
i förordningen syftar till att 
statliga myndigheter genom sin 
verksamhet ska minska 
sårbarheten i samhället och 
utveckla en god förmåga att 
hantera sina uppgifter inför och 
vid höjd beredskap. 

Denna förordning ansluter 
till vad som föreskrivs i lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och 
höjd beredskap.  

Förordning innehåller 
bestämmelser om hur höjd 
beredskap tillkännages, åtgärder 
vid höjd beredskap, om underlag 
till Försvarsmakten vid höjd 
beredskap samt om säkra 
kryptografiska funktioner. 

 
2 §45 

I förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap finns bestämmelser 
om statliga myndigheters åtgärder 
för att förebygga, motstå och 
hantera krissituationer. 
Förordningen innehåller även 
bestämmelser om 
bevakningsansvariga 

I beredskapsförordningen 
(0000:0000) finns bestämmelser 
om hur de statliga myndigheterna 
genom sin verksamhet ska minska 
sårbarheten i samhället, 
upprätthålla samhällsviktiga 
funktioner vid störningar och 
utveckla en god förmåga att 
hantera sina uppgifter inför och 
vid höjd beredskap. 
Förordningen innehåller även 
bestämmelser om  

 
45 Senaste lydelse 2019:1114. 
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myndigheters åtgärder inför och 
vid höjd beredskap. 

 
 

beredskapsmyndigheternas ansvar 
och uppgifter inför och under en 
kris och höjd beredskap.  

 
   I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och regioner ska 
vidta vid höjd beredskap. 

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något 
annat inte följer av lag eller annan förordning. 

 
3 § 

Bestämmelserna i 4, 6, 18 och 
19 §§ gäller för statliga 
myndigheter under regeringen 
med undantag av 
Regeringskansliet, 
kommittéväsendet och 
Försvarsmakten. För 
utlandsmyndigheterna tillämpas 
bestämmelserna endast i den 
utsträckning som bestäms i 
föreskrifter som meddelas av 
Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet). 

Bestämmelserna i 18 och 19 
§§ gäller för statliga myndigheter 
under regeringen med undantag 
av Regeringskansliet, 
kommittéväsendet och 
Försvarsmakten. För 
utlandsmyndigheterna tillämpas 
bestämmelserna endast i den 
utsträckning som bestäms i 
föreskrifter som meddelas av 
Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet). 

 
8 § 

Vid höjd beredskap ska de 
myndigheter som är 
bevakningsansvariga myndigheter 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap lämna Försvarsmakten 
det underlag som behövs för att 
myndigheten ska kunna fullgöra 

Vid höjd beredskap ska de 
myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) lämna 
Försvarsmakten det underlag 
som behövs för att myndigheten 
ska kunna fullgöra sin 
informationsskyldighet till 
regeringen. 
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sin informationsskyldighet till 
regeringen. 

 

 
13 §46 

Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart 
tillämpas i sin helhet: 

   - lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller 
upplåtelse av fartyg m.m., 

   - lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med 
svenska fartyg, 

   - lagen (1957:684) om betalningsväsendet under 
krigsförhållanden, 

   - kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till 
lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska 
fartyg, 

   - lagen (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig, 
   - krigshandelslagen (1964:19), 
   - förfogandelagen (1978:262), 
   - ransoneringslagen (1978:268), 
   - lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m., 
   - arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), 
   - lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 
krigsfara m.m., 

   - prisregleringslagen (1989:978), 
   - förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid 

krigsfara m.m., 
   - förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga 

skolor under krig och vid krigsfara, 
   - lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 
   - lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång, 
   - lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och 

folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., och 
   - lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller 

krigsfara m.m. 
Beredskapslarm medför 

vidare att 6-11 §§ förordningen 
Beredskapslarm medför 

vidare att 6-11 §§ förordningen 

 
46 Senaste lydelse 2019:6. 
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(2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid 
höjd beredskap omedelbart ska 
tillämpas. 

 

(2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter 
inför och vid höjd beredskap 
omedelbart ska tillämpas. 

 
 

18 § 
Myndigheter som tilldelats säkra kryptografiska funktioner ska 

under normal kontorstid kunna ta emot och sända krypterade 
meddelanden. 

 
När en situation av den 

omfattning som avses i 8 § andra 
stycket förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap uppstår och vid höjd 
beredskap ska myndigheterna 
kunna ta emot och sända 
krypterade meddelanden även 
under icke kontorstid. 

När en situation av den 
omfattning som avses i 7 § andra 
stycket beredskapsförordningen 
(0000:0000) uppstår och vid 
höjd beredskap ska 
myndigheterna kunna ta emot 
och sända krypterade 
meddelanden även under icke 
kontorstid. 

 
 

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller annars, efter 
samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, annan 
myndighet som har behov av information, ska ingå 
överenskommelse med sådant företag, sådan kommun eller 
organisation som tilldelats system med stöd av 16 § tredje stycket 
om när krypterade meddelanden ska kunna tas emot och sändas. 

 
19 § 

Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap får 
meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av 4, 6 och 18 §§, 
utom i fråga om 
Kustbevakningen, Försvarets 
materielverk, Försvarets 
radioanstalt, Totalförsvarets 

Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap får 
meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av 18 §, utom i 
fråga om Kustbevakningen, 
Försvarets materielverk, 
Försvarets radioanstalt, 
Totalförsvarets 
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forskningsinstitut, 
Fortifikationsverket och 
Försvarshögskolan. 

forskningsinstitut, 
Fortifikationsverket och 
Försvarshögskolan. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.31 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
om ändring i förordningen (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:1053) att 2 § 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §47 

I beredskapsförordningen (0000:0000) finns bestämmelser om 
hur de statliga myndigheterna genom sin verksamhet ska minska 
sårbarheten i samhället, upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid 
störningar och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter 
inför och vid höjd beredskap. Förordningen innehåller även 
bestämmelser om beredskapsmyndigheternas ansvar och uppgifter 
inför och under en kris och höjd beredskap.  

 
I lagen (2006:544) om 

kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap och 
förordningen (2006:637) om 
kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap finns 
bestämmelser om vilka åtgärder 
kommuner och regioner ska 
vidta vid höjd beredskap. 

 

I lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners 
beredskap och förordningen 
(0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap finns 
bestämmelser om vilka åtgärder 
kommuner och regioner ska 
vidta vid höjd beredskap. 

 
 
 
 
 
 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
 

 
47 Senaste lydelse är utredningens förslag med ikraftträdande den 0000. 
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1.32 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:153) om instruktion för 
Bokföringsnämnden 

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (2017:153) om 
instruktion för Bokföringsnämnden ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
10 § 

Bokföringsnämnden ska inte 
tillämpa 2 och 3 kap. 
kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) och inte heller 8 § 
förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och höjd beredskap. 

Bokföringsnämnden ska inte 
tillämpa 2 och 3 kap. 
kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) och inte heller 6 och 
7 §§ beredskapsförordningen 
(0000:0000). 

 
 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.  
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1.33 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion 

dels att 7 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 4 a § 

Länsstyrelserna i Norrbottens 
län, Örebro län, Stockholms län, 
Östergötlands län, Västra 
Götalands län och Skåne län, ska 
vara civilområdeschefer och har 
därmed ansvar och uppgifter 
enligt förordning (0000:0000) om 
länsstyrelser som är 
civilområdeschefer. 

 
7 § 

Länsstyrelsen är geografiskt 
områdesansvarig myndighet 
enligt förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och den högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten inom 
länet. 

Länsstyrelsen är geografiskt 
områdesansvarig myndighet 
enligt förordningen (2017:870) 
om länsstyrelsernas krisberedskap 
och uppgifter inför och vid höjd 
beredskap och den högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten inom 
länet. 

 
Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i 

samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i 
samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 
                      

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.34 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap 
och uppgifter vid höjd beredskap 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 

dels att rubriken till förordningen ska ha följande lydelse, 
dels att 1, 4, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelser, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a § och 4 a §, 
dels att det närmast före 1 a § införs en ny rubrik av följande 

lydelse. 

Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter inför och vid höjd beredskap 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Denna förordning innehåller 
bestämmelser om 
länsstyrelsernas krisberedskap 
och deras uppgifter vid höjd 
beredskap. 

Ytterligare bestämmelser 
finns bl.a. i förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och i förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

 

Denna förordning innehåller 
bestämmelser om 
länsstyrelsernas krisberedskap 
och deras uppgifter inför och vid 
höjd beredskap. 

Ytterligare bestämmelser 
finns bl.a. i 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) och i förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 
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Krisberedskap Beredskap inför kris och höjd 
beredskap samt stöd vid kriser 

1 a § 
 För att skapa nödvändig 

samordning ska länsstyrelsen ha 
ett regionalt råd för krisberedskap, 
skydd mot olyckor och 
totalförsvar. I rådet ska 
representanter för länsstyrelsen 
och berörda aktörer i 
krishanteringssystemet och 
totalförsvaret ingå. 

 
4 §48 

Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen 
inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka 
för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som 
behöver vidtas. 

Länsstyrelsen ska särskilt  
   1. ansvara för att en samlad 

regional lägesbild sammanställs 
vid krissituationer,  

   2. stödja de aktörer som är 
ansvariga för krisberedskapen i 
länet när det gäller planering, 
risk- och sårbarhetsanalyser 
samt utbildning och övning,  

   3. ha ett regionalt råd för 
krisberedskap och skydd mot 
olyckor, i vilket representanter för 
länsstyrelsen och berörda aktörer i 
krishanteringssystemet bör ingå, 
för att skapa nödvändig 
samordning,  

   4. upprätta regionala risk- 
och sårbarhetsanalyser som ska 
kunna användas som underlag 

Länsstyrelsen ska särskilt  
   1. ansvara för att en samlad 

regional lägesbild sammanställs 
vid krissituationer,  

   2. stödja de aktörer som är 
ansvariga för krisberedskapen i 
länet när det gäller planering, 
risk- och sårbarhetsanalyser 
samt utbildning och övning,  

 
 
 
 
 
 
 
  3. upprätta regionala risk- 

och sårbarhetsanalyser som ska 
kunna användas som underlag 

 
48 Senaste lydelse 2019:1126. 
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för egna och andra berörda 
aktörers krisberedskapsåtgärder, 

   5. följa upp kommunernas 
tillämpning av lagen (2006:544) 
om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 

   6. årligen till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap rapportera vilka 
beredskapsförberedelser som 
kommuner och regioner vidtagit 
och samtidigt redovisa en 
bedömning av effekten av de 
vidtagna förberedelserna, och 

   7. verka för att den 
verksamhet som berörda aktörer 
bedriver inom länet avseende 
krisberedskap bidrar till att en 
grundläggande förmåga till civilt 
försvar uppnås. 

för egna och andra berörda 
aktörers krisberedskapsåtgärder, 

   4. följa upp kommunernas 
tillämpning av lagen (2006:544) 
om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 

   5. årligen till den länsstyrelse 
som är civilområdeschef 
rapportera vilka 
beredskapsförberedelser som 
kommuner vidtagit och 
samtidigt redovisa en 
bedömning av effekten av de 
vidtagna förberedelserna,  

   6. verka för att den 
verksamhet som berörda aktörer 
bedriver inom länet avseende 
krisberedskap bidrar till att en 
grundläggande förmåga till civilt 
försvar uppnås, och 

7. samverka och bidra till det 
gemensamma arbetet, som leds av 
den länsstyrelse som är 
civilområdeschef, inom 
civilområdet. 

 
 

4 a § 
 Vid en kris ska länsstyrelsen   

efter beslut av regeringen 
prioritera och inrikta statliga och 
internationella resurser som ställs 
till förfogande. Länsstyrelsen ska 
vidare verka för att 

– regionala risk- och 
sårbarhetsanalyser 
sammanställs, 
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– nödvändig samverkan inom 
länet och med närliggande län 
sker kontinuerligt, 

– under en kris samordna 
verksamhet mellan 
kommuner, regioner och 
myndigheter, och 

– information till allmänheten 
och företrädare för massmedia 
under sådana förhållanden 
samordnas. 
 

6 § 
Länsstyrelsen ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom 

länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. 
Länsstyrelsen ska särskilt 
   1. samordna de civila 

försvarsåtgärderna, 
   2. verka för att sådan 

verksamhet hos civila 
myndigheter och andra civila 
organ som har betydelse för 
försvarsansträngningarna 
bedrivs med en enhetlig 
inriktning, 

   3. i samråd med 
Försvarsmakten verka för att det 
civila och det militära försvaret 
samordnas, och 

   4. verka för att länets 
tillgångar fördelas och utnyttjas 
så att försvarsansträngningarna 
främjas. 

Länsstyrelsen ska särskilt 
   1. samordna de civila 

försvarsåtgärderna, 
   2. verka för att sådan 

verksamhet hos civila 
myndigheter och andra civila 
organ som har betydelse för 
försvarsansträngningarna 
bedrivs med en enhetlig 
inriktning, 

   3. i samråd med 
Försvarsmakten och med den 
länsstyrelse som är 
civilområdeschef verka för att det 
civila och det militära försvaret 
samordnas, och 

   4. verka för att länets 
tillgångar fördelas och utnyttjas 
så att försvarsansträngningarna 
främjas. 

8 § 
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Länsstyrelsen ska på alla sätt 
försöka upprätthålla förbindelse 
med regeringen, centrala 
myndigheter och länsstyrelserna 
i angränsande län. 

Länsstyrelsen ska på alla sätt 
försöka upprätthålla förbindelse 
med regeringen, centrala 
myndigheter, den länsstyrelse 
som är civilområdeschef och 
länsstyrelserna i angränsande 
län. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 0000. 
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1.35 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
om ändring i förordningen (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter 
inför och vid höjd beredskap 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §49 
Länsstyrelsen ska särskilt  
   1. ansvara för att en samlad 

regional lägesbild sammanställs 
vid krissituationer,  

   2. stödja de aktörer som är 
ansvariga för krisberedskapen i 
länet när det gäller planering, 
risk- och sårbarhetsanalyser 
samt utbildning och övning,  

3. upprätta regionala risk- 
och sårbarhetsanalyser som ska 
kunna användas som underlag 
för egna och andra berörda 
aktörers krisberedskapsåtgärder, 

   4. följa upp kommunernas 
tillämpning av lagen (2006:544) 
om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 

  5. årligen till den 
länsstyrelse som är 
civilområdeschef rapportera 
vilka beredskapsförberedelser 
som kommuner vidtagit och 
samtidigt redovisa en 
bedömning av effekten av de 
vidtagna förberedelserna,  

Länsstyrelsen ska särskilt  
   1. ansvara för att en samlad 

regional lägesbild sammanställs 
vid krissituationer,  

   2. stödja de aktörer som är 
ansvariga för krisberedskapen i 
länet när det gäller planering, 
risk- och sårbarhetsanalyser 
samt utbildning och övning,  

   3. upprätta regionala risk- 
och sårbarhetsanalyser som ska 
kunna användas som underlag 
för egna och andra berörda 
aktörers krisberedskapsåtgärder, 

   4. följa upp kommunernas 
tillämpning av lagen (0000:0000) 
om kommunernas och 
regionernas beredskap, 

 
 
   5. årligen till den 

länsstyrelse som är 
civilområdeschef rapportera 
vilka beredskapsförberedelser 
som kommuner vidtagit och 
samtidigt redovisa en 
bedömning av effekten av de 
vidtagna förberedelserna,  

 
49 Senaste lydelse är utredningens förslag med ikraftträdande den 0000. 
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   6. verka för att den 
verksamhet som berörda aktörer 
bedriver inom länet avseende 
krisberedskap bidrar till att en 
grundläggande förmåga till civilt 
försvar uppnås, och 

7. samverka och bidra till det 
gemensamma arbetet, som leds 
av den länsstyrelse som är 
civilområdeschef, inom 
civilområdet. 

 

   6. verka för att den 
verksamhet som berörda aktörer 
bedriver inom länet avseende 
krisberedskap bidrar till att en 
grundläggande förmåga till civilt 
försvar uppnås, och 

7. samverka och bidra till det 
gemensamma arbetet, som leds 
av den länsstyrelse som är 
civilområdeschef, inom 
civilområdet. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.   
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1.36 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:1268) med instruktion för 
Klimatpolitiska rådet 

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2017:1268) med 
instruktion för Klimatpolitiska rådet ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
13 § 

Klimatpolitiska rådet ska inte 
tillämpa 

   - förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag, eller 

   - 8 och 9 §§ förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. 

Klimatpolitiska rådet ska inte 
tillämpa 

   - förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag, eller 

   - 6-8 §§ 
beredskapsförordningen 
(0000:0000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.   
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1.37 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2020:57) med instruktion för 
Läkemedelsverket 

Härigenom föreskrivs att 25 § förordningen (2020:57) med 
instruktion för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse. 

 
25 § 

Bestämmelser om 
Läkemedelsverkets medverkan i 
krisberedskap och i 
totalförsvaret finns i 
förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

Bestämmelser om 
Läkemedelsverkets medverkan i 
krisberedskap och i 
totalförsvaret finns i 
beredskapsförordningen 
(0000:0000) och förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 0000.  
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2 Utredningens uppdrag och 
arbete 

Utredningsuppdraget 

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning 
som ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och 
samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. 
Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida 
kriser. Utredaren ska bl.a. 

• analysera och lämna förslag på en struktur med statliga 
myndigheter indelade i sektorer och sektorsansvariga 
myndigheter 

• analysera och lämna förslag på en ändamålsenlig geografisk 
indelning för civil ledning och samordning på regional nivå och 
på hur dessa områden ska ledas 

• analysera och lämna förslag på en förtydligad ledningsförmåga 
för kommuner och landsting 

• analysera och lämna förslag på hur Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) roll att verka för 
samordning kan utvecklas 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Förslagen ska utgå från Försvarsberedningens rapport 
Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen 
av det civila försvaret 2021–2025. 

Enligt det ursprungliga direktivet skulle uppdraget ha redovisats 
den 31 mars 2020. I december 2019 beslutade regeringen i ett 
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tilläggsdirektiv att uppdraget i stället ska redovisas senast den 1 mars 
2021. Direktiven för utredningens arbete finns i bilagorna 1 och 2. 

Efter beslut av regeringen den 6 februari 2020 har utredningen 
mottagit ärenden som rör vilka myndigheter som ska påföras listan 
över bevakningsansvariga myndigheter. 

Utredningens genomförande 

Utredningen har antagit namnet Utredningen om civilt försvar och 
påbörjade sitt arbete i maj 2019. Till sitt förfogande har utredningen 
haft en grupp av experter och sakkunniga samt en referensgrupp. 

Arbetet har skett i nära samverkan med båda grupperna. Möten 
med grupperna har hållits vid sex tillfällen vardera. Med anledning av 
coronapandemin som utbröt i början av 2020 har utredningen även 
haft ett antal skriftliga beredningar med grupperna. 

Enligt utredningens direktiv ska utredaren samråda med berörda 
statliga myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL).50 
Utredaren ska hålla sig informerad om och vid behov beakta relevant 
arbete som pågår inom Regeringskansliet (bland annat när det gäller 
nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut), utredningsväsendet 
(bland annat utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret 
samt försörjningstrygghet avseende försvarsmateriel [dir. 2018:64]) 
och hos relevanta myndigheter och andra aktörer. 

Utredaren och medarbetare från sekretariatet har haft möten och 
dialog med företrädare för bl.a. Försvarsmakten (Högkvarteret samt 
Västra militärregionen), länsstyrelser, myndigheter, statliga bolag, 
kommuner och regioner, det privata näringslivet, det civila samhället 
(inklusive Svenska kyrkan) och frivilliga försvarsorganisationer. 

Utredaren har vid två tillfällen deltagit i landshövdingemöten. 
Utredningen har träffat representanter för länsstyrelserna i Halland, 
Örebro, Västmanland, Stockholm och Gotland samt företrädare för 
kommunerna Bollnäs, Västerås och Örebro. Utredningen har vidare 
haft möten med SKR:s nätverk för kommunal beredskap och med 
representanter för Samverkan Stockholmsregionen. 

Utredningen har haft möten med myndigheter som bedömts 
komma ingå i vissa tentativa beredskapssektor. Med den tentativa 

 
50 SKL heter sedan den 1 januari 2020 Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
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beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg hölls ett möte för att 
diskutera erfarenheterna av coronapandemin. 

Utredningen har genomfört ett internt seminarium om tänkbara 
scenarier med representanter från MSB, Trafikverket, 
Försvarsmakten, Länsstyrelserna samt Försvarshögskolan. 

Den 15 november 2019 höll utredningen tillsammans med Folk 
och Försvar ett seminarium på temat Sektorsansvar i det civila 
försvaret. Utredningen deltog även i Folk och försvars 
rikskonferens 2020 och 2021. 

Den särskilde utredaren deltog den 20 november 2019 i 
konferensen Mötesplats Samhällssäkerhet där hon diskuterade 
framtidens totalförsvar. 

Utredaren deltog i Totalförsvarets planeringskonferens i augusti 
2019. Den 22 oktober 2020 deltog utredaren i en digital 
totalförsvarskonferens anordnad av länsstyrelsen Östergötland och 
Försvarsmaktens helikopterflottilj. 

Utredningen har haft möten och dialog med bland annat 
Utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret samt 
försörjningstrygghet avseende försvarsmateriel (dir. 2018:64), 
Utredningen om beredskapen inom hälso- och sjukvården (dir. 
2018:77) och Coronakommissionen (dir. 2020:74). 

Utredningen har mottagit följande skrivelser. 
Totalförsvarsstiftelsen har i december 2019 delat sin ledningsstudie 
Regional virtuell samverkan och distribuerad lägesbild med 
utredningen. Svenska regionala flygplatser (SRF) inkom den 11 
februari 2020 med en skrivelse till utredningen om hur samhället 
bättre ska kunna utnyttja icke-statliga flygplatser vid höjd 
beredskap. Energimyndigheten och Svenska kraftnät inkom i mars 
2020 med varsin skrivelse om sektorsansvaret inom energiområdet. 
Finansinspektionen inkom i augusti 2020 med en skrivelse om 
sektorsansvaret inom finansiella tjänster. Länsstyrelsen i Örebro län 
m.fl. inkom den 22 december 2020 med en skrivelse med förslag om 
att placera ett civilområdeskansli i Örebro. Även länsstyrelsen i 
Uppsala har inkommit med en skrivelse om placeringen av 
civilområdeschef. Riksförbundet FUB och Autism- och 
aspergerförbundet inkom den 11 mars 2020 med en skrivelse om 
vikten av ett funktionshinderperspektiv i arbetet med krisberedskap. 
Svenska kyrkan inkom den 1 december 2020 med en skrivelse om 
Svenska kyrkans roll i krisberedskapen.
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3 Civilt försvar då och nu 

Enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är 
totalförsvar den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige 
för krig. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen 
höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta 
beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all 
samhällsverksamhet som då ska bedrivas.  

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och 
civil verksamhet (civilt försvar51). Den civila verksamheten i 
totalförsvaret är inte en enskild organisation utan verksamheten 
bedrivs bl.a. av statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
näringsliv, frivilligorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer 
och trossamfund. Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar 
och höjd beredskap är alla statliga myndigheter skyldiga att beakta 
totalförsvarets krav i sin verksamhet och ska planera för att kunna 
fortsätta verksamheten så långt som möjligt även under höjd 
beredskap.  

I fred omfattar den civila verksamheten (civilt försvar) endast 
planering och förberedelser, dvs. civilt försvar är den verksamhet 
som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för 
samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Under höjd 
beredskap ska verksamheten omfatta skydd av befolkningen, 
säkerställa samhällsviktiga funktioner och stödja Försvarsmakten. 

Efter det kalla krigets slut upphörde stora delar av den svenska 
totalförsvarsplaneringen för höjd beredskap och då ytterst krig. 
Någon systematisk planering eller andra aktiva förberedelser inför 
höjd beredskap bedrevs därmed inte under en lång tid. I det här 

 
51 Civilt försvar är en verksamhet och inte en organisation. Begreppet civilförsvar användes 
fram till slutet av 1980-talet för att beskriva en organisation som bara var en del av den civila 
verksamheten inom civilt försvar. Begreppet civilförsvar ersattes formellt 1995 av begreppet 
Befolkningsskydd och räddningstjänst. Begreppet civilförsvar används i dag endast kopplat till 
krigets lagar och folkrättsliga regleringar. 
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kapitlet beskrivs övergripande det civila försvarets utveckling och 
det återupptagna arbetet med planeringen av det civila försvaret som 
sedan 2015 genomförs samt det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 
för åren 2021–2025. 

3.1 Det civila försvarets utveckling under hundra år 

Begreppet civilt försvar började användas i mitten av 1990-talet. 
Innan civilt försvar blev det samlande begreppet för civil verksamhet 
inom totalförsvaret benämndes verksamheten fram till början av 
1980-talet totalförsvarsgrenar och under 1980-talet och fram till 
mitten av 1990-talet totalförsvarets civila del.  

Civil beredskapsverksamhet kan spåras tillbaka till tiden efter 
första världskriget. Arbetet bedrevs kontinuerligt fram till kalla 
krigets slut i slutet av 1980-talet då det började avvecklas. Avveckling 
av verksamheten fortsatte efter millennieskiftet. Mellan åren 2005 
och 2015 genomfördes mycket lite faktisk verksamhet inom civilt 
försvar även om regelverket bevarades. Fokus för civila aktörer var 
under slutet av 1990-talet och 2000-talets första decennium istället 
den fredstida krisberedskapen. Enligt Försvarsberedningen bidrog 
visserligen arbetet med den fredstida krisberedskapen till en 
grundläggande förmåga för det civila försvaret men gemensam 
planering saknades till stor del.52 

3.1.1 Det civila försvarets framväxt och utveckling53 

Utvecklingen från 1920-talet till och med andra världskriget 

Under mellankrigstiden inrättades Rikskommissionen för 
ekonomisk försvarsberedskap (1928) samt Statens 
reservförrådsnämnd (1937) i syfte att bygga upp Sveriges 

 
52 Se bl.a. Ds 2017:66. 
53 Beskrivningen i det här avsnittet bygger bland annat på FOI, Spindeln i nätet – 
länsstyrelsernas arbete med civilt försvar och krisberedskap (FOI R 4414 SE); föredrag för den 
Svenska Militärhistoriska kommissionen 1993-10-12 av Peter Lagerblad; Vilhelm Sjölin m.fl., 
I skuggan av kriget: svenskt civilförsvar 1937–1996 (2014) samt Eino Tubin, Förfäras ej – 50 år 
med psykologiska försvaret – en biografi om en svensk myndighet (2003). Om hur besluten om 
nedmontering av totalförsvaret skedde över tid finns beskrivet i boken Fredens illusioner: det 
svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988–2009 av Wilhelm Agrell (2011). 
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ekonomiska försvar. Riksdagen antog 1937 en luftskyddslag som 
bl.a. syftade till att genom icke-militära åtgärder begränsa 
verkningarna av anfall från luften. Det var bl.a. denna verksamhet 
som längre fram skulle kallas civilförsvar.  

Under andra världskriget infördes ett antal kommissioner, t.ex. 
industri-, bränsle-, trafik- och livsmedelskommissionen, för att 
hantera de icke militära utmaningarna i landet under neutraliteten. 
Likande kommissioner hade också funnits under första världskriget 
men hade avvecklats under mellankrigstiden. År 1940 tillkom den 
första skyddsrumslagen och samma år inrättades Statens 
Informationsstyrelse (SIS)54 med uppgiften att granska den svenska 
opinionsbildningen.  

Civilförsvaret som verksamhet inrättades 1944 efter en 
sammanslagning av Statens utrymningskommission och 
Luftsskyddsinspektionen. Ansvarig myndighet på central nivå blev 
Civilförsvarsstyrelsen. Verksamheten inom civilförsvaret hade 
fokus på att kunna varna och skydda befolkningen i händelse av 
fientliga bombningar, något som under andra världskriget drabbat 
stora delar av civilbefolkningen i andra länder. I verksamheten ingick 
också förmågan att undsätta människor efter genomförda 
bombningar.  

Utvecklingen efter andra världskriget till kalla krigets slut 

Med början under 1950-talet och fram till 1970-talet påverkade 
kärnvapenhotet utvecklingen av civilförsvaret på ett påtagligt sätt. 
Bland annat planerade ansvariga myndigheter för storskalig 
utrymning av de största städerna.  

Så kallade civilområden och en funktion som Civilbefälhavare 
infördes 1951 för att samordna den civila delen av totalförsvaret med 
motsvarande militära delar på högre regional nivå. Fokus på 
verksamheten låg i förmågan att kunna verka under höjd beredskap. 
Den fredstida verksamheten bestod i planering, förberedelser och 
övningar inför höjd beredskap. (Se vidare kapitel 9). 

När det gällde försörjningsfrågorna ombildades 1962 
Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap till 
Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap (ÖEF). ÖEF hade 

 
54 SIS lades ned efter andra världskriget.  
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som huvuduppgift att samordna det ekonomiska försvaret. 
Myndigheten hade det direkta ansvaret för vissa områden 
(sektorer)som bränsle- och drivmedelsförsörjning, huvuddelen av 
industriproduktionen samt beredskapslagring av flertaltalet 
förnödenheter.  

År 1954 inrättades Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
(BN). Nämndens uppgift var att förbereda det psykologiska 
försvarets krigsorganisation som gick under benämningen Statens 
upplysningscentral. Beredskapsnämnden skulle också följa den 
svenska opinionen och utvecklingen på psykförsvarets område.55  

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar ersattes 1985 av 
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Styrelsen hade fler 
uppgifter i fred än sin föregångare bl.a. att sprida kunskap i samhället 
om säkerhetspolitiken och totalförsvaret. SPF avvecklades 2002 då 
verksamheten till stora delar fördes över till 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM).  

Under 1980-talet genomfördes flera större reformer av det civila 
försvaret. Kommunerna fick ansvaret att leda 
civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig samt 
planläggningsansvaret i fred, något som tidigare varit en statlig 
angelägenhet. En hemskyddsorganisation började också byggas upp. 
Behovet av att ta beredskapshänsyn i samhällsplaneringen för att 
göra samhället mindre sårbart uppmärksammades samtidigt av 
riksdagen och arbetet utvecklades under främst 1990-talet.  

Genom 1982 års försvarsbeslut tydliggjorde riksdagen att 
totalförsvar inte var en organisation utan en verksamhet som 
omfattade många aktörer. De fyra civila delarna av totalförsvaret 
utgjordes fram till mitten av 1980-talet av civilförsvaret, det 
ekonomiska försvaret, det psykologiska försvaret samt av övrigt 
totalförsvar. Denna ordning ersattes 1986 med ett system med 23 
viktiga samhällsfunktioner med en funktionsansvarig myndighet för 
varje funktion som samordnande verksamheten i funktionen.  

Statens Räddningsverk (SRV) inrättades 1986 genom en 
omdaning av bl.a. Civilförsvarsstyrelsen. Samma år bildas 
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) samtidigt som bl.a. 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar lades ned.  

 
55 Eino Tubin, Förfäras ej – 50 år med psykologiska försvaret – en biografi om en svensk 
myndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar (2003). 
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ÖCB var en central förvaltningsmyndighet för frågor om ledning 
och samordning av verksamhet inom det civila försvaret och skulle 
även samordna den frivilliga försvarsverksamheten. Myndigheten 
skulle i fred leda och samordna beredskapsförberedelser vid övriga 
funktionsansvariga myndigheter samt verka för ett enhetligt 
uppträdande bland myndigheterna i frågor som var gemensamma för 
det civila försvaret. ÖCB var dessutom funktionsansvarig 
myndighet för funktionerna Civil ledning, Försörjning med 
industrivaror samt Transporter.56 

Utvecklingen av strukturer för planering efter kalla krigets slut 
fram till 2010-talet 

1990-talet präglades av det kalla krigets slut. Frånvaron av direkta 
militära angreppshot gjorde att fokus flyttades till andra hot och 
risker. Helhetssyn blev ett centralt begrepp när totalförsvarsresurser 
nu istället för att användas för det nationella försvaret kunde 
användas för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser 
samt för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
svåra påfrestningar på samhället i fred. Lagen (1994:1720) om civilt 
försvar som reglerade kommunernas och landstingens (numera 
regioner) uppgifter inom det civila försvaret trädde i kraft i mitten 
av decenniet. En överenskommelse träffades också mellan staten och 
dåvarande Svenska kommunförbundet om ersättningen till 
kommunerna för de uppgifter som staten ålade kommunerna enligt 
lagen om civilt försvar. Nedmonteringen av beredskap och förmåga 
inom civilt försvar följde motsvarande processer inom det militära 
försvaret från början av 1990-talet och fram till mitten 00-talet.57 

Myndigheten Civilbefälhavaren som lett arbetet med det civila 
försvaret på regional nivå sedan början av 1950-talet avvecklades 
2000. ÖCB lades ned 2002 och samma år avvecklades systemet med 
funktioner som hade införts 1986. Fokus kom nu istället att läggas 
på fredstida krishantering. Som en konsekvens av detta inrättades 
2002 Krisberedskapsmyndigheten (KBM).58 Samma år upphörde 
också byggandet av skyddsrum i Sverige.  

 
56 SOU 2001:41. 
57 Hur avvecklingen av i första hand det militära försvaret gick till går att läsa i boken Fredens 
illusioner – Det svenska nationella förvarets nedgång och fall 1988–2009 av Wilhelm Agrell. 
58 Enligt reformförslaget skulle myndigheten ha hetat Planeringsmyndigheten. SOU 2001:41.  
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Den så kallade anpassningsdoktrinen växte fram och omfattade 
såväl det militära som det civila försvaret. Doktrinen innebar att 
analyser istället för konkreta beredskapsåtgärder skulle genomföras 
för hur det civila försvaret skulle kunna återfå sin förmåga på 10 år 
om regeringen beslutade om det.59 Statliga myndigheter med särskilt 
ansvar inför och vid höjd beredskap (bevakningsansvariga 
myndigheter) skulle bland annat planera för att kunna anpassa 
verksamheten inför en förändrad säkerhetspolitisk situation och 
genomföra omvärldsbevakning.60 

Under perioden 2002–2015 inriktades beredskapsarbetet mot att 
förebygga och hantera fredstida kriser. Utvecklingen styrdes bl.a. av 
inträffades händelser i Sverige och utomlands.61  

Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos 
kommuner och landsting trädde i kraft den 1 januari 2003. Syftet 
med lagen var att möjliggöra särskilda befogenheter till kommuner 
och landsting (regioner) under extraordinära händelser och att göra 
det möjligt att inrätta en organisation där snabba och effektiva 
beslutsvägar kunde skapas. Genom lagen fick kommuner och 
landsting (regioner) en uttrycklig skyldighet att planera för hur de 
skulle kunna hantera extraordinära händelser i fred. Lagen ersattes 
2006 av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Fokus för verksamheten ska enligt lagen, som alltjämt är ikraft, vara 
den fredstida krisberedskapen som också ska leda till en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. 

År 2002 ersattes funktionsindelningen för statliga myndigheter 
med beredskapsansvar av en struktur med sex samverkansområden, 
en struktur som med vissa justeringar finns kvar i dag. 
Länsstyrelserna ingår i ett av områdena som behandlar det 
geografiska områdesansvaret. Bestämmelserna om totalförsvar i 
instruktionen för länsstyrelserna kompletteras med uppgifter som 
rör krisberedskap. Exempelvis ska länsstyrelsen avseende 
krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område 

 
59 Totalförsvarets forskningsinstitut, Civilt försvar och höjd beredskap. Utgångspunkter för 
fortsatt utveckling (FOI R-3252-SE) och Civil ledning ur ett historiskt perspektiv – principer för 
organisering (FOI- F- 0175-SE). För en fördjupad beskrivning av anpassningsdoktrinen, se 
När totalförsvaret föll samman av Katarina Engberg. 
60 Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. 
61 Exempel på händelser är Flodvågskatastrofen i Asien 2004, Stormen Gudrun 2005, Orkanen 
Katrina i New Orleans 2005. 
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och före, under och efter en kris verka för samordning och 
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.62 

På central myndighetsnivå avvecklas ÖCB 2002 och 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) bildas. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap bildades 2009 genom en 
sammanslagning av myndigheterna Statens räddningsverk, 
Krisberedskapsmyndigheten samt Styrelsen för psykologiskt 
försvar.63 

Utvecklingen av strukturer för samordning under 2000-talet 

Krisberedskapssystemet prövades under några veckor i samband 
med Tsunamikatastrofen december 2004 och stormen Gudrun 
januari 2005. Systemet bedömdes ha stora brister och landets 
krishanteringsförmåga kom att stå i fokus för utveckling under ett 
antal år framöver. Enligt regeringens katastrofkommission var den 
grundläggande bristen i statsförvaltningens organisation avsaknaden 
av en fungerande organisation för krishantering i Regeringskansliet. 
Andra svagheter var en illa fungerande delgivning av information, en 
för långt för driven sektorsindelning och ett oklart gränssnitt mellan 
Regeringskansliet och myndigheterna.64 

I en proposition våren 2006 angav regeringen att förmågan till 
tvärsektoriell ledning vid sällan förekommande och svåra kriser 
behövde utvecklas. I enlighet med ett förslag som tidigare lämnats 
av Försvarsberedningen, skulle regeringen vid dessa krissituationer 
kunna fatta beslut om att den operativa verksamheten på central 
myndighetsnivå skulle ledas av en krisledande myndighet (en 
utredning tillsattes men lades ned efter valet 2006, se vidare kapitel 
11).65 

Regeringen beskrev i proposition 2007/08:92 hur man avsåg att 
lösa behovet av stärkt samordning på central myndighetsnivå vid 
kriser. Det tydliggjordes att ett ansvar för att initiera och bedriva 
sektorsövergripande samverkan ingick i ansvarsprincipen och de 
statliga förvaltningsmyndigheternas samverkansförmåga skulle 

 
62 Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion. 
63 Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:föU10, rskr. 2001/02:261; prop. 2007/08:92, bet. 
2007/08:FöU12, rskr. 2007/08:193. 
64 SOU 2005:104, s. 282–285. 
65 Prop. 2005/06:133. 
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istället stärkas. Alla myndigheter med särskilt ansvar för 
krisberedskapen skulle enligt regeringen ha en grundläggande 
beredskap och förmåga att snabbt och effektivt agera och samverka 
i en krissituation.  

Regeringen beslutade 2007 om att samtliga länsstyrelser samt ett 
antal andra statliga myndigheter skulle ha en tjänsteman i beredskap 
och förmåga att vid en kris omgående kunna upprätta en 
ledningsfunktion. Vidare skulle samordningen på central 
myndighetsnivå vid kriser stärkas genom att den då (2009) nya 
myndigheten MSB skulle ha till uppgift att stödja samordningen vid 
kriser, se vidare kapitel 11.  

Samhällets förmåga vad gäller operativ hantering av kriser har 
prövats och utvärderats vid flera kriser under senare år, såsom 
influensapandemin 2009, skogsbranden i Västmanland 2014, 
flyktingsituationen 2015, terrorattentatet i Stockholm 2017, 
skogsbränderna 2018 och för närvarande under den pågående 
coronapandemin. Erfarenheterna vid dessa händelser och vid olika 
övningar har bidragit till att utveckla såväl enskilda aktörers förmåga 
som förmågan till aktörsgemensamt arbete på nationell nivå. 

3.2 Planeringen av civilt försvar återupptas 2015 

Den försvarspolitiska inriktningspropositionen (2014/15:109) 
Sveriges försvar 2016–2020 beslutades av riksdagen i juni 2015.66 
Som ett resultat av beslutet har planeringen av det civila försvaret 
återupptagits. 

3.2.1 Underlag för en ny inriktning för totalförsvaret tas fram  

Försvarsberedningens säkerhets- och försvarspolitiska rapporter 
Vägval i en globaliserad värld67 från maj 2013 och Försvaret av Sverige 
– Starkare försvar för en osäker tid68 från maj 2014 utgjorde underlag 
för den försvarspolitiska inriktningspropositionen som regeringen 
beslutade om den 23 april 2015. Försvarsberedningens bedömningar 
i rapporten från 2014 gjordes mot bakgrund av den ryska 

 
66 Prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251. 
67 Ds 2013:33. 
68 Ds 2014:20. 
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aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim 
tidigare samma vår. Dessa händelser var enligt beredningen den 
största utmaningen för den europeiska säkerhetsordningen sedan 
den etablerades för ett kvarts sekel sedan.  

Försvarsberedningen menade vidare att den enskilt viktigaste 
delen i den kommande försvarsinriktningsperioden efter 2015 var att 
öka den operativa förmågan i krigsförbanden. Försvarsberedningen 
ansåg också att planeringen för det civila försvaret skulle återupptas 
och att det var av särskild betydelse att det civila försvaret bidrog till 
Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap och krig.  

3.2.2 Den försvarspolitiska propositionen 2015 

I propositionen som låg till grund för riksdagens försvarspolitiska 
inriktningsbeslut 2015 bedömde regeringen att totalförsvarets 
förmåga inför och vid ett angrepp mot Sverige behövde stärkas och 
att planeringen för totalförsvaret behövde återupptas. Det enskilt 
viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016–2020 var enligt 
regeringen att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att 
säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.69 

Regeringen betonade att ansvarsprincipen skulle gälla vilket 
innebar att den myndighet eller utförare som har ansvaret för en 
verksamhet under normala förhållanden även har ansvar för att vidta 
de åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas i en 
krissituation och vid höjd beredskap. Samtidigt konstaterade 
regeringen att det kan uppstå situationer där det utifrån ett 
helhetsperspektiv finns behov av att fördela befintliga 
samhällsresurser och prioritera försvarsansträngningarna till 
områden där de gör mest nytta. 

I propositionen uppgav regeringen vidare att Försvarsmaktens 
försvarsplanering var en utgångspunkt för planeringen av det civila 
försvaret. Planeringsarbetet för de civila aktörerna skulle också utgå 
från att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid skulle ge en 
grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. Strukturer och 
processer som används inom krisberedskapen borde så långt möjligt 
även användas i planeringen av det civila försvaret, menade 
regeringen.  

 
69 Prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251. 
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När det gäller planeringen för det civila försvarets stöd till 
Försvarsmakten vid höjd beredskap bedömde regeringen att detta 
skulle ta sin utgångspunkt i Försvarsmaktens behov. Exempelvis 
utgjorde transport och logistik, försörjning av livsmedel, drivmedel, 
elektricitet och telekommunikation samt tillgången till 
sjukvårdsresurser särskilda behov för det militära försvaret.  

3.2.3 Regeringsuppdrag som syftar till att återuppbygga det 
civila försvaret 

Med utgångpunkt i riksdagens försvarspolitiska inriktningsbeslut 
2015 beslutade regeringen om ett antal uppdrag till statliga 
myndigheter som syftar till att återuppta arbetet med att 
återuppbygga beredskapen och det civila försvaret.  

Planeringsanvisningar och gemensam grundsyn 

I december 2015 beslutade regeringen om två centrala uppdrag till 
statliga myndigheter. Det första beslutet innebar att regeringen gav 
planeringsanvisningar till de myndigheter som har ett särskilt ansvar 
inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2006:942) om 
krisberedskap och höjd beredskap. Enligt planeringsanvisningarna 
skulle de aktuella myndigheterna återuppta planeringen för sin 
beredskap inom ramen för det civila försvaret. I uppdraget ingick 
även att myndigheterna regelbundet skulle rapportera till regeringen 
om hur planeringsarbetet inom det egna ansvarsområdet fortskred 
och vilka resultat som uppnåtts. Av regeringsuppdraget framgick 
också att Försvarsmakten skulle delge myndigheterna uppgifter om 
relevanta delar av Försvarsmaktens planering för väpnat angrepp.70   

Det andra regeringsuppdraget riktade sig till Försvarsmakten och 
MSB och innebar att dessa myndigheter skulle lämna förslag till 
gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande 
planering för totalförsvaret.71 Försvarsmakten och MSB redovisade 
uppdraget i juni 2016 i rapporten Sverige kommer att möta 
utmaningarna – Gemensamma grunder (grundsyn) för en 

 
70 Regeringsbeslut II:16 (Ju2015/09669/SSK). 
71 Regeringsbeslut 5 (Fö 2015/0916/MFI). 
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sammanhängande planering för totalförsvaret.72 Grundsynen som 
redovisades omfattade en beskrivning av gällande förutsättningar 
bl.a. med avseende på den fastställda politiska inriktningen och 
identifierade behov. En handlingsplan för arbetet samt en gemensam 
syn på hotbilden som utgångspunkt för planeringen presenterades 
också. En punkt i Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma 
handlingsplan var att länsstyrelserna och militärregionstaberna 
tillsammans skulle ta fram regionala grundsyner.  

I regeringsuppdraget till Försvarsmakten och MSB ingick även 
att senast i juni 2017 redovisa en samlad bedömning av 
Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga 
myndigheter samt dessa myndigheters möjligheter att tillhandahålla 
sådant stöd inom ramen för det civila försvaret. Försvarsmakten och 
MSB redovisade resultatet av arbetet med uppdraget i juni 2017. 

Uppdrag för att kunna återuppta planering för civilt försvar 
inom kommuner och regioner  

Vid sidan av statliga myndigheter är kommuner och regioner viktiga 
aktörer i arbetet med civilt försvar. Kommuner och regioner ska 
enligt lag planera för civilt försvar.73 Regeringen uppdrog i april 2017 
till MSB att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den 
återupptagna planeringen för det civila försvaret borde utvecklas 
inom kommuner och regioner mot bakgrund av bestämmelserna i 
lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (LEH). 
Regeringsuppdraget resulterade i två överenskommelser mellan 
staten och Sveriges kommuner och landsting för kommunerna74 
respektive regionerna75. Överenskommelserna reglerar den statliga 
ersättningen och de uppgifter som kommuner och regioner ska 
utföra inom ramen för arbete med civilt försvar under perioden 
2018–2020. Den politiska överenskommelsen i augusti 2017 mellan 

 
72 FM2016-13584:3, MSB 2016-25. Av missivet framgår att rapporten, förutom att redovisas 
till regeringen, också gjordes tillgänglig för berörda myndigheter som ett underlag för deras 
fortsatta planeringsarbete för totalförsvaret. MSB och Försvarsmakten. 
73 Lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och vid höjd beredskap innehåller de grundläggande bestämmelserna. 
Uppgifter som rör civilt försvar framgår också av andra lagar. 
74 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB 2018-05681). 
75 Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 
(MSB 2018-0568). 
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Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet 
om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i 
krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i 
totalförsvaret fastlade de ekonomiska förutsättningarna för statens 
ersättning till kommuner och regioner. Överenskommelsen innebar 
ett tillskott på 1,3 miljarder kronor för åtgärder inom det civila 
försvaret för perioden 2018–2020 varav en del omfattar kommuner 
och regioner.76  

Regeringsuppdrag för att höja allmänhetens beredskap 

I februari 2017 fick MSB i uppdrag att öka allmänhetens kunskap om 
förberedelser inför kriser och höjd beredskap.77 Ett resultat av 
uppdraget blev det landsomfattande utskicket till samtliga hushåll av 
broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren skickades 
ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen 
Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med 
informationen var att landets befolkning ska bli bättre förberett på 
att förstå och hantera följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, 
it-attacker eller militära konflikter.  

En sammanhängande planering av totalförsvaret utvecklas 

I maj 2017 fick Försvarsmakten och MSB i uppdrag att främja och 
utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret.78 I 
februari 2019 redovisade MSB och Försvarsmakten resultatet av sitt 
arbete.79 Bland annat föreslår myndigheterna en struktur för en 
sammanhängande planering som utgår från femåriga cykler, baserade 
på försvarspolitiska inriktningsperioder. 

Uppdraget till Försvarsmakten och MSB kompletterades också 
av uppdrag i regleringsbreven för 2018 för samtliga 
bevakningsansvariga myndigheter. En del av regeringsuppdragen 
handlade om krigsplacering av personalen.  

 
76 Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och 
Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och 
säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret (2017-08-16). Prop. 2017/18:1 UO 6. 
77 Ju2017/01534/SSK. 
78 Regeringsbeslut 2 (Fö2017/00688/MFI). 
79 Öppen sammanfattning av Försvarsmaktens och MSB:s redovisning av regeringsbeslut 11 
maj 2017 (FM2019-4316:4, MSB2017-03498-4). 
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Den sammanhängande planeringen handlade om att ta fram en 
inriktning för den planering som de civila myndigheterna skulle 
genomföra. I MSB:s regleringsbrev för 2018 uppdrog regeringen åt 
myndigheten att tillsammans med Försvarsmakten80 precisera 
dimensionerande utgångspunkter för de bevakningsansvariga 
myndigheternas planering av det civila försvaret. Syftet med 
uppdraget var att stödja de bevakningsansvariga myndigheterna i 
deras arbete. Uppdraget resulterade i en planeringsinriktning för en 
sammanhängande planering av totalförsvaret och är ett mer 
detaljerat planeringsunderlag som bland annat innehåller principer 
för samordning och prioriteringar, typfall och dimensionerande 
utgångspunkter.81 Uppdraget redovisades i januari 2019.82  

Totalförsvaret på Gotland stärks 

Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län fick i slutet av 
2017 i uppdrag att genomföra ett projekt om samverkan och 
organisation inom totalförsvaret i Gotlands län under tidsperioden 
2018–2020.83 Uppdraget har förlängts fram t.o.m. den 31 december 
2021 p.g.a. att verksamhet inte har kunnat genomföras med 
anledning av den pågående pandemin covid-19. Projektet ska 
genomföras i samverkan med andra berörda aktörer inom 
totalförsvaret och syftar till att stärka totalförsvarets förmåga i 
Gotlands län. 

Raminstruktion för det svenska samarbetet med Nato/PFF 

Sommaren 2017 beslutade regeringen om en Raminstruktion för det 
svenska civila beredskapsarbetet inom ramen för Natos partnerskap 
för fred (PFF). Raminstruktionen innehåller bland annat en 
tydligare inriktning för svenskt deltagandet i Natos civila 
beredskapsarbete med koppling till det nationella arbetet med civilt 

 
80 Ett motsvarande uppdrag fanns för Försvarsmakten att bidra i arbetet. 
81 Öppen sammanfattning av Försvarsmaktens och MSB:s redovisning av regeringsbeslut 11 
maj 2017 (FM2019-4316:4, MSB2017-03498-4) samt msb.se, Inriktning och ramverk, 2020. 
82 Regleringsbrev 2018 för MSB (uppdrag 6) och Försvarsmakten (uppdrag 27). 
83 Regeringsbeslut 9 (2017/01726/MFI). 
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försvar. Ett flertal centrala myndigheter deltar i samarbetet och MSB 
har i uppdrag att samordna arbetet.84 

3.2.4 Totalförsvarsövning 2020 

Från november 2019 och under första delen av 2020 övade Sverige 
sitt totalförsvar. Övningen skulle ha pågått under hela 2020, men 
som en konsekvens av coronapandemin har delar av 
totalförsvarsövningen inte kunnat genomföras som planerat utan 
skjutits upp. Målet med övningen är att skapa förutsättning för det 
civila och militära försvaret att tillsammans och under höjd 
beredskap skydda samhällsviktiga funktioner, värna 
civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp. 
Övningen leds och samordnas gemensamt av Försvarsmakten och 
MSB. Drygt 400 organisationer deltar. 

3.3 Det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2020 

Riksdagen beslutade i december 2020 om inriktningen för 
totalförsvaret åren 2021–2025.85 Riksdagens beslut innebär 
införande av ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det 
militära respektive civila försvaret, en ny inriktning för 
Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens 
grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.  

I propositionen som ligger till grund för riksdagens beslut ger 
regeringen sin bedömning avseende dels den säkerhetspolitiska 
utvecklingen, dels den långsiktiga inriktningen av försvars- och 
säkerhetspolitiken, inklusive de internationella försvarssamarbetena. 

I propositionen bedömer regeringen att det säkerhetspolitiska 
läget har försämrats över tid i Sveriges närområde och i Europa. Ett 
väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller 
uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att 
användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en 
säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Sveriges 
närområde. Förmågan i totalförsvaret bör därför stärkas.  

 
84 Ju2017/05646/SSK. 
85 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135–136. 
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I propositionen redogör regeringen för utgångspunkter för 
totalförsvaret. Regeringen bedömer att totalförsvaret ska utformas 
och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot 
Sverige, inbegripet krigshandlingar på svenskt territorium. 
Regeringen bedömer vidare att totalförsvaret är krigsavhållande 
genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap 
och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera 
eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium. 

Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret bör vara att 
under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i 
Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i 
samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. 

Regeringen konstaterar i propositionen att totalförsvarets 
förmåga behöver fortsätta att stärkas. Den påbörjade omställningen 
behöver fortsätta och totalförsvarets förmåga att möta ett väpnat 
angrepp stärkas. Ett starkt totalförsvar ökar enligt regeringen även 
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i 
fred. 

Försvarsbeslutet 2020 innebär ett införande av ett övergripande 
mål för totalförsvaret. Det övergripande målet för totalförsvaret ska 
vara att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och 
värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. 
Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och 
tillsammans med andra, inom och utom landet. 

Ett nytt mål för det civila försvaret införs vidare. Målet för det 
civila försvaret ska vara att ha förmåga att: 

– värna civilbefolkningen, 

– säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 

– upprätthålla en nödvändig försörjning, 

– bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller 
krig i vår omvärld, 

– upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa 
påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan, 

– bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
svåra påfrestningar på samhället i fred, och 
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– med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i 
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. 

Regeringen konstaterar att det civila och militära försvaret är 
ömsesidigt förstärkande. För att värna balansen i totalförsvaret är 
det enligt regeringen viktigt att också det civila försvaret prioriteras 
och fortsätter att utvecklas. Sveriges förmåga att hantera höjd 
beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig 
del i det arbetet är att stärka det civila försvaret. Enligt regeringen är 
det särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de 
viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas. Att 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna inkluderar att 
upprätthålla en nödvändig försörjning. Det innebär som regel en 
lägre ambitionsnivå än i ett fredstida normalläge. Arbetet har 
påbörjats men behöver nu intensifieras ytterligare. Arbetet med att 
öka motståndskraften inom särskilt områdena ordning och säkerhet, 
skydd av civilbefolkning, hälso- och sjukvård, livsmedel och 
dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning 
samt elektroniska kommunikationer och post behöver enligt 
regeringen vidareutvecklas och stärkas. 

Utvecklingen av det civila försvaret kommer enligt regeringen att 
förutsätta åtgärder från en lång rad aktörer, bl.a. statliga 
myndigheter, kommuner och regioner, enskilda individer, näringsliv 
och frivilligorganisationer. Genomförandet av den försvarspolitiska 
inriktningen är ett ansvar för hela samhället, och en fråga som berör 
samtliga politikområden. Vidare förutsätter den föreslagna 
utvecklingen mot en ökad militär förmåga att det civila försvaret har 
förmåga att ge stöd till Försvarsmakten i händelse av höjd beredskap. 

De föreslagna förstärkningarna av totalförsvarsförmågan 
kommer enligt regeringen att medföra behov av ökad verksamhet 
och omfattande investeringar i bland annat materiel och 
infrastruktur. Regeringen uppger att den säkerhetspolitiska 
utvecklingen och den försvarspolitiska inriktningen om ökad 
förmåga inom totalförsvaret understryker behovet av en skyndsam 
och effektiv handläggning i fråga om de beslut som kommer att 
behöva fattas på olika nivåer för att genomföra inriktningen. 

Propositionen omfattar huvudsakligen inriktningen för åren 
2021–2025, men innehåller även en övergripande inriktning för 
perioden 2026–2030. Detta ska bidra till att stärka förutsebarheten 
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och långsiktigheten avseende bl.a. de ekonomiska förutsättningarna 
för myndigheternas planering. Utvecklingen som föreslås innebär 
enligt regeringen en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära 
som det civila försvaret inom de närmaste fem respektive tio åren. 

3.3.1 Inriktning för en sammanhängande planering för 
totalförsvaret 

Regeringen fattade den 17 december 2020 beslut om inriktning för 
en sammanhängande planering för totalförsvaret (Fö nr 29). Enligt 
beslutet ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), i samverkan med bevakningsansvariga 
myndigheter, främja och utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret för 2021–2025. Med utgångspunkt i vad som anges i 
regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 
2020/21:30) ska Försvarsmakten och MSB särskilt utgå från ett antal 
planeringsförutsättningar för genomförandet av uppdraget. 
Exempel på dessa planeringsförutsättningar är att ett väpnat angrepp 
mot Sverige inte kan uteslutas; att totalförsvaret ska utformas och 
dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige, 
inbegripet krigshandlingar på svenskt territorium; att i händelse av 
krigsfara eller krig kommer totalförsvarets ansträngningar 
inledningsvis kraftsamlas till det militära försvaret, samtidigt som de 
viktigaste samhällsfunktionerna behöver säkerställas och 
civilbefolkningen skyddas; samt att berörda aktörer inom det civila 
försvaret ska planera för att under höjd beredskap och ytterst krig 
kunna stödja Försvarsmakten. Planeringen för det civila försvarets 
stöd till Försvarsmakten ska ta sin utgångspunkt i Försvarsmaktens 
behov. Myndigheterna ska 1 september 2021 redovisa hur de avser 
främja och utveckla ensammanhängande planering för totalförsvaret 
under försvarsbeslutsperioden och 1 maj 2023 samt 1 maj 2024 
redovisa en samlad bedömning av förmågan inom totalförsvaret. 

3.3.2 Anvisningar för det civila försvaret samt samlad 
bedömning av förmågan inom det civila försvaret 

Regeringen beslutade den 17 december om Anvisningar för det civila 
försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025. Mottagare av 
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beslutet är samtliga bevakningsansvariga myndigheter. I beslutet 
anges att bevakningsansvariga myndigheters arbete med civilt 
försvar ska stärkas och förmågehöjande åtgärder ska vidtas. Det är 
särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de 
viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas. 
Myndigheterna ska under åren 2021–2025 årligen redovisa arbetet 
till respektive ansvarigt departement, och till MSB. Från och med 
2022 ska myndigheterna årligen även redovisa hur de medel som har 
tillförts myndigheterna för att förstärka arbetet med civilt försvar 
har använts. Regeringen beslutade samma dag uppdrag till MSB att 
göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret. 
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4 Utgångspunkter 

4.1 Försvarsberedningen 

Av direktiven framgår att utredningen ska utgå ifrån 
Försvarsberedningens rapport Motståndskraft – inriktningen av 
totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 
(Ds 2017:66). I rapporten lyfter Försvarsberedningen fram vikten av 
att skapa ändamålsenliga och tydliga lednings- och 
ansvarsförhållanden för att skapa samordning såväl inom det civila 
försvaret med alla dess aktörer som mellan det civila och det militära 
försvaret. Skulle Sverige angripas måste totalförsvaret fungera i krig 
och en grundläggande förmåga som då krävs är att samhällets 
samlade resurser kan ledas och samordnas på ett effektivt sätt. 
Försvarsberedningens resonemang om hur en sådan struktur för 
ansvar, ledning och samordning skulle kunna se ut speglas i de 
förslag som utredningen lägger i de kommande kapitlen. 

Försvarsberedningen ger också en bild av den samhällssituation 
och det säkerhetspolitiska läge som framtidens civila försvar ska 
verka inom. Hoten mot Sverige har blivit alltmer komplexa. 
Globalisering och den tekniska utvecklingen har haft många positiva 
effekter men samtidigt gjort samhället mer sårbart både för kriser 
som orsakas av t.ex. pandemier, extremväder och klimatförändringar 
men också för antagonistiska hot.  

Samhället har genomgått stora förändringar de senaste 
decennierna då Sverige senast bedrev en planering för totalförsvaret. 
Samhällsviktig verksamhet har privatiserats och har i vissa fall 
utländska ägare. Samtidigt är de flesta samhällssektorer beroende av 
tillgång till vatten, el, it och elektroniska kommunikationer, 
finansiella tjänster, transportinfrastruktur, drivmedel och 
förnödenheter av olika slag. Om det uppstår störningar inom en 
sektor påverkar det andra sektorer. Flertalet av dessa områden har 
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enligt Försvarsberedningens bedömning inte någon omfattande 
redundans utan förutsätter ostörda flöden för att verksamheten ska 
fungera. Ett sådant flöde av varor och tjänster såväl inom landet som 
från andra länder kommer dock sannolikt inte att kunna 
upprätthållas under krig och krigsfara. En störning eller ett avbrott i 
försörjningsflöden kan således komma att påverka stora delar av 
samhället.  

Säkerhet, robusthet och motståndskraft i samhället behöver 
därför prioriteras på ett tydligare sätt i den statliga styrningen som 
också behöver präglas av långsiktighet. Försvarsberedningen 
konstaterar att samhällets grundläggande robusthet och 
motståndskraft utgör en grund för samhällets säkerhet och därmed 
också för det civila försvaret. För att kunna säkerställa att den 
samhällsviktiga verksamheten är tillräckligt robust behövs tillräcklig 
kapacitet och flera alternativa lösningar som kan ersätta verksamhet 
som inte längre fungerar vid störda förhållanden. Det krävs även att 
tillräckliga skyddsåtgärder vidtas, liksom en fungerande 
kontinuitetsplanering, dvs. en planering för alternativ om en normal 
drift inte kan upprätthållas. 

4.2 Den breddade hotbilden 

Enligt regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 
(2020/21:30) ska totalförsvaret utformas och dimensioneras för att 
kunna möta ett väpnat angrepp, inklusive krigshandlingar på svenskt 
territorium. Enligt utredningens mening behövs därutöver en ökad 
förmåga och planering för att kunna hantera den breddade hotbild 
från främmande makt som är aktuell i alla konfliktnivåer. 
Säkerhetspolisen har konstaterat att hoten mot Sverige är mer 
omfattande än på flera år. Andra stater agerar i en gråzon mellan fred 
och väpnad konflikt och säkerhetshotande verksamhet från andra 
länder i vårt närområde riktas mot Sverige. 

I sin årsrapport för 2019 konstaterar Säkerhetspolisen att hotet 
mot Sverige är bredare och djupare än tidigare och kommer i många 
skepnader. Oftast är terrorism och attentatshot i fokus. Men hoten 
kan också bestå i underrättelse- och påverkansoperationer. 
Otillbörliga aktiviteter och angrepp pågår hela tiden och ser olika ut. 
Metoderna växlar och teknikutvecklingen innebär att främmande 
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makt har helt andra möjligheter att både lagligt och olagligt komma 
över uppgifter, fakta och annan information, eller sprida 
desinformation, falska nyheter och försöka påverka beslutsfattare. 
De ständigt pågående aktiviteterna och angreppen från främmande 
makt kan sakta, men säkert, begränsa Sveriges handlingsfrihet. En 
förutsättning för uppbyggnaden av totalförsvaret är att Sverige kan 
hantera de aktiviteter och angrepp som pågår i dag och som sannolikt 
kommer att fortsätta framöver.  

Försvarsberedningen understryker också vikten av att hantera 
den så kallade gråzonsproblematiken. En angripare kan medvetet 
skapa en gråzonsproblematik genom att agera så nära gränsen för 
upptäckt som möjligt för att därmed överraska och vilseleda 
försvararen och undvika en höjning av beredskapen. Angriparen kan 
i vissa fall använda sig av olagliga medel, vilket t.ex. kan handla om 
att utnyttja kriminell verksamhet, sabotage, skadegörelse eller 
medveten påverkan i syfte att uppnå politiska och militära mål. 
Hoten kan involvera både icke-statliga och statliga aktörer, men 
emanerar ytterst från främmande stater. 

Enligt utredningen behöver därför en struktur för ansvar, ledning 
och samordning inom civilt försvar även beakta de krav som kan 
föranledas av en breddad hotbild. 

4.3 Säkerhetsskydd – en grundbult i det civila 
försvaret 

Med säkerhetsskydd avses åtgärder för att skydda säkerhetskänslig 
verksamhet mot spioneri, sabotage och terrorbrott. Hotet kommer 
bland annat från främmande makt och intresset riktas främst mot de 
myndigheter och verksamhetsutövare som är av betydelse för 
Sveriges militära och civila försvar eller mot verksamheter som på 
andra sätt har betydelse för Sveriges säkerhet. Den som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet har en skyldighet att utreda behovet av 
säkerhetsskydd, att planera för och vidta säkerhetsskyddsåtgärder 
samt kontrollera det egna säkerhetsskyddet.  

Med en helhetssyn på de hot som riktas mot Sverige följer att 
arbetet med säkerhetsskydd är grundläggande för vår förmåga att 
hantera antagonistiska hot och för att minska sårbarheten på alla 
nivåer i samhället. Enligt Säkerhetspolisen bör ett väl fungerande 
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säkerhetsskydd vara grunden i uppbyggnaden av totalförsvaret. 
Utredningen delar Säkerhetspolisens bedömning som utgör en 
utgångspunkt i utredningens övervägande och förslag.   

4.4 Krisberedskap och civilt försvar – ömsesidigt 
förstärkande 

Ytterligare en utgångspunkt i utredningsarbetet har varit att det 
civila försvaret så långt som möjligt ska bygga på strukturer och 
processer som används inom krisberedskapen. Förmågan att hantera 
kriser i samhället i fredstid ger en grundläggande förmåga att hantera 
situationer under höjd beredskap och då ytterst krig. Av 
utredningens direktiv framgår att de förslag om en förändrad 
struktur av det civila försvaret som utredningen ska ta fram i syfte 
att Sverige ska få en bättre förmåga att hantera situationer under 
höjd beredskap, även ska stärka samhällets förmåga att hantera 
fredstida kriser. Försvarsberedningen har också uttalat att ett 
trovärdigt totalförsvar som är integrerat med den fredstida 
krisberedskapen utgör en kvalitativ egenskap, dvs. en viktig faktor 
som verkar både förebyggande och avhållande på en angripare. 

Den fredstida krisberedskapen kan beskrivas som förmågan att 
förebygga, motstå och hantera krissituationer. Krisberedskap 
handlar således både om att stärka samhällets robusthet och om att 
det ska finnas en förmåga att agera vid krissituationer. Beredskapen 
att hantera fredstida krissituationer bygger på att det finns en ständig 
beredskap att agera hos myndigheter, kommuner och regioner. 
Krisberedskapen omfattar därmed operativ verksamhet i fred.  

Totalförsvaret omfattar det militära och det civila försvaret. Det 
civila försvaret utgörs inte av en samlad organisation, utan är den 
verksamhet som civila ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det 
möjligt för samhället att hantera situationer under höjd beredskap 
och ytterst i krig. Arbetet med civilt försvar bedrivs av statliga 
myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och 
frivilligorganisationer. I fredstid omfattar arbetet med civilt försvar 
planering för höjd beredskap och förmågehöjande åtgärder. Så länge 
regeringen inte har beslutat om höjd beredskap omfattar det civila 
försvaret således endast planering och förberedelser. 
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Att ha som utgångspunkt att se krisberedskapen och det civila 
försvaret som kommunicerande kärl och ömsesidigt förstärkande är 
särskilt viktigt mot bakgrund av den breddade hotbilden. Det kan, 
som nämnts, handla om allt ifrån påverkansoperationer till sabotage 
och skadegörelse och det kan vara oklart vem som är den egentliga 
angriparen. Det innebär att denna gråzonsproblematik måste 
hanteras av samhällets fredstida strukturer. Likaså måste störningar 
i samhällsviktig verksamhet som inträffar som en konsekvens av 
antagonistiska angrepp hanteras inom ramen för krisberedskapen.   

4.5 Den svenska förvaltningsmodellen 

I utredningens direktiv betonas att utredningen inte får lämna 
förslag som innebär ändring av grundlagen. Utredningens 
utgångspunkt har således varit den svenska förvaltningsmodellen, 
med kommunalt självstyre och fristående myndigheter – en modell 
som skiljer sig från den modell som gäller i många andra länder.  

De statliga förvaltningsmyndigheterna står i ett 
lydnadsförhållande till regeringen och myndigheterna är skyldiga att 
följa de föreskrifter eller direktiv som regeringen meddelar. 
Regeringens mandat att meddela direktiv är dock begränsat, så i vissa 
avseenden är förvaltningsmyndigheterna helt självständiga. Av 12 
kap. 2 § i Regeringsformen framgår att ingen myndighet, inte heller 
riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en 
förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör 
myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör 
tillämpning av lag. 

Regeringen kan således inte ge direktiv till en 
förvaltningsmyndighet om hur den i ett särskilt fall ska besluta i ett 
ärende som rör lagtillämpning eller myndighetsutövning mot 
enskild eller mot en kommun. Däremot när det gäller 
myndigheternas övriga verksamhet kan regeringen utfärda 
föreskrifter. Det kan handla om prioritering och omfördelning av 
resurser.  

Ända sedan 1809 års regeringsform har de statliga myndigheterna 
varit fristående i förhållande till regeringen och Regeringskansliet. 
Myndigheterna är inte, som deras motsvarigheter i många länder, 
inbyggda i ministerierna, och kan därmed inte styras av ett enskilt 
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statsråd. En departementschef kan, formellt sett, endast påverka en 
myndighets verksamhet via sin ställning som ledamot i regeringen, 
det vill säga det måste vara regeringen som helhet som fattar 
styrande beslut gentemot myndigheterna.  

Vid en nationell kris eller under höjd beredskap har samtliga 
statliga myndigheter uppgifter, liksom regioner och kommuner. 
Dessa ska samverka och samordna sin verksamhet för att hantera den 
krissituation som uppstått eller den påfrestning på samhället som 
höjd beredskap skulle innebära. I utredningens direktiv konstaterar 
regeringen att Sverige behöver en förbättrad förmåga att hantera 
situationer med höjd beredskap och då ytterst krig, och att det finns 
behov av tydligare ansvars- och ledningsförhållanden samt en stärkt 
samordning inom civilt försvar inom ramen för totalförsvaret.  

För att åstadkomma detta har utredningen undersökt vilket 
lagligt utrymme som finns för regeringen att låta en myndighet ta 
över beslutskompetens från en annan statlig myndighet. Detta har 
utmynnat i att utredningen har utgått ifrån att en statlig myndighets 
mandat att efter delegation från regeringen ta över 
beslutskompetens från en annan statlig myndighet kan sträcka sig 
lika långt och med samma begränsningar som det mandat som 
regeringen har, ytterst enligt regeringsformen, att ta över 
beslutskompetens från statliga myndigheter. 

Utredningens rättsutredning kan läsas i sin helhet i kapitel 5. 

4.6 Ansvarsprincipen 

Ytterligare en utgångspunkt i utredningsarbetet har varit 
ansvarsprincipen. Regeringen skriver i utredningsdirektiven att det 
är viktigt att den så kallade ansvarsprincipen fortsatt upprätthålls 
även inom civilt försvar. 

Strukturer och ansvarsförhållanden som gäller i fred ska enligt 
ansvarsprincipen så långt som möjligt upprätthållas vid kris och höjd 
beredskap. Det som är väl inarbetat i vardagen har också 
förutsättningar att kunna fungera under ansträngda förhållanden. I 
den svåra situation som uppstår när samhället ska hantera en allvarlig 
kris eller ytterst försvara sig mot ett väpnat angrepp behöver 
samhället därför så långt som möjligt undvika att ändra 
ledningsförhållanden, organisation och arbetssätt.  
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Ansvarsprincipen har funnits som en vägledande princip inom 
det svenska totalförsvaret sedan åtminstone början av 1980-talet. 
Nästa steg i utvecklingen av principer kom 2001. Ansvarsprincipen 
hade dittills varit styrande för planeringen inom det civila försvaret 
och relaterade till kriget som hotbild. Genom riksdagens beslut om 
regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 2001 
breddades innebörden av ansvarsprincipen så att den omfattade hela 
hotskalan från svåra påfrestningar i fred till höjd beredskap. 
Samtidigt kompletterades ansvarsprincipen med ytterligare två 
principer, nämligen likhetsprincipen och närhetsprincipen.  

Likhetsprincipen är en tillämpning av ansvarsprincipen som 
innebär att en verksamhets organisering och lokalisering så långt 
som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. Vissa avvikelser 
kan dock vara nödvändiga. Närhetsprincipen innebär att kriser ska 
hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Med detta avsågs att den 
ledningsnivå som närmast berörs av ett akut krisförlopp normalt ska 
svara för ledningen av de åtgärder som erfordras för att man ska 
kunna hantera krisen på ett effektivt sätt. Hanteringen av kriser kan 
dock lyftas till högre nivåer om det krävs för en nationell prioritering 
av olika åtgärder eller om samordningen av insatserna av andra skäl 
blir lidande av att krisen hanteras på den närmast berörda nivån. 

År 2008 redogjorde regeringen åter för sin syn på 
ansvarsprincipen i propositionen 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – 
för säkerhets skull. Regeringen ansåg att principen skulle omfatta ett 
ansvar att samverka över sektorsgränserna. Att tillämpa 
ansvarsprincipen vid en kris innebär därmed, som utredningen ser 
det, ett stort ansvar att bidra till en samlad och effektiv hantering.  

I såväl Försvarsberedningens senaste rapporter som i de senaste 
försvarspolitiska inriktningsbesluten betonas vikten av 
ansvarsprincipen. Sammanfattningsvis ska ansvarsprincipen gälla 
fortsatt.  

4.7 Ledning och samordning inom civilt försvar 

Utredningens uppdrag är att föreslå en struktur för ansvar, ledning 
och samordning inom civilt försvar och den strukturen ska också 
stärka samhällets krisberedskap. Vad gäller ansvar framgår i 
direktiven, som nämnts, att ansvarsprincipen ska gälla. Däremot 
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görs ingen definition av vad begreppen ledning och samordning 
innefattar.  

Utredningen anser att det är lämpligt att tala om 
ledningsstrukturer inom civilt försvar, även om mandaten ser 
annorlunda ut än inom det militära försvaret. Ledning inom civilt 
försvar ska enligt utredningen ses i ett systemperspektiv; ledning 
innebär att ha mandat att besluta om inriktning, prioritering och 
samordning av tillgängliga resurser. Den ledningsstruktur inom 
civilt försvar som utredningen föreslår består av geografiskt 
områdesansvariga organ: regeringen, en högre regional ledning 
(civilområdeschefer), länsstyrelserna och kommunerna. Även 
sektorsansvariga myndigheter, som utredningen föreslår i kapitel 7, 
ingår i ledningsstrukturen för det civila försvaret. Verksamheten är 
då avgränsad till den berörda sektorn, till skillnad från det 
geografiska områdesansvaret som innebär ett bredare perspektiv och 
ansvar. Även MSB, som inom flera områden har föreskriftsrätt i 
förhållande till andra myndigheter, ingår i ledningsstrukturen för det 
civila försvaret. 

När det gäller begreppet samordning använder utredningen 
betydelsen från MSB:s rapport Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid samhällsstörningar där samordning 
innebär en anpassning av aktiviteter och delmål så att tillgängliga 
resurser kommer till största möjliga nytta. Det handlar om 
samordning både inom det civila försvaret, som omfattar en mängd 
myndigheter, men också om samordning mellan det civila och det 
militära försvaret. Samordning kan uppnås dels genom ledning, dels 
genom samverkan. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att aktörer inte uppfattar att 
inriktning och samordning är målet med verksamheten. Det viktiga 
är den effekt och de resultat som ska åstadkommas. Under höjd 
beredskap och då ytterst krig handlar det om landets suveränitet och 
största möjliga försvarseffekt. 

4.8 Säkerställande av statsledningens funktionalitet 

Riksdagens, statschefens och regeringens uppgifter och 
befogenheter såväl i fredstid som vid krig och krigsfara redogörs för 
i kapitel 5 i detta betänkande. Att statsledningen kan fullgöra dessa 
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uppgifter och i övrigt fungera vid krigsfara eller krig är centralt för 
hela rikets funktionalitet.86 Regeringens styrning av riket innefattar 
styrning av totalförsvaret. Alla delar av totalförsvaret är därmed 
beroende av att regeringen kan fullgöra sina uppgifter.  

Regeringen måste vid varje givet tillfälle ha tillräckligt 
beslutsunderlag för att kunna fatta väl avvägda beslut. För att 
säkerställa detta krävs att det finns ändamålsenliga bestämmelser, 
övad personal, tillgång till experter och information för att 
regeringen ska kunna agera. Regeringskansliet ska med stöd av 
berörda myndigheter kunna bereda regeringens beslut inom ramen 
för de tidskrav och utifrån de behov i övrigt som läget kräver. 
Regeringens styrning av riket under höjd beredskap och då ytterst 
krig förbereds av Regeringskansliet. Regeringen har möjlighet att 
organisera regeringsarbetet och departementsorganisationen inom 
Regeringskansliet på det sätt som situationen kräver.87 

Utredningen om säkerhetsskyddslagen från 2015 pekade ut den 
centrala statsledningen som ett exempel på ett samhällsområde där 
de mest skyddsvärda funktionerna återfinns. Säkerställandet av 
politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner 
(internationellt benämnt Continuity of government) har också 
identifierats som en av Natos sju civila förmågor som gör ett land 
mer civilt resilient. 

I Regeringskansliet finns ansvaret för de förberedelser som 
behövs i Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och 
regeringen ska kunna fullgöra sina uppgifter när de yttre 
omständigheterna gör det omöjligt eller olämpligt att använda 
ordinarie verksamhetsformer. Regeringskansliet ska i denna fråga 
samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl. Hovstaterna. I 
ansvaret för dessa beredskapsförberedelser ingår förberedelser för 
krig och krigsfara.88 

Utöver de beredskapsförberedelser som alltså bedrivs av 
riksdagen, statschefen och regeringen med stöd av 
Riksdagsförvaltningen, Kungl. Hovstaterna respektive 
Regeringskansliet i syfte att säkerställa statsledningens 
funktionalitet finns flera myndigheter under regeringen som bidrar 
till säkerställandet. Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen är 

 
86 Ds 2017:66, s. 89 ff. 
87 Se prop. 2014/15:109. 
88 Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet. 

566



Utgångspunkter SOU       

166 

några av de myndigheter som har särskild betydelse för den 
informationsförsörjning, de rekommendationer avseende bl. a. 
beredskapshöjande åtgärder samt de skyddsåtgärder som är 
nödvändiga för att centrala statsledningen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter vid krig och krigsfara.  

Försvarsmakten ska bland annat bedriva omvärldsbevakning och 
upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige och svenska intressen 
samt ta fram underlag för beslut om höjd beredskap.89 Vidare är 
fullgörandet av Försvarsmaktens huvuduppgift, att försvara Sverige 
mot ett väpnat angrepp, avgörande för skyddet av statsledningen.  

MSB ska företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som 
har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av 
samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning. 
MSB ska också ha förmåga att bistå Regeringskansliet med underlag 
och information under höjd beredskap.90 

Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet för den centrala 
statsledningen. Säkerhetspolisen ansvarar också för att 
underrättelser som kan ha betydelse för Sveriges säkerhet eller som 
av någon annan anledning bör komma till regeringens kännedom 
utan dröjsmål rapporteras till Regeringskansliet.91  

Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen är alltså avgörande 
för att regeringen ska ha tillgång till information och bedömningar 
avseende yttre och inre hot, civilt och militärt försvar samt 
nödvändigt skydd.

 
89 Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. 
90 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
91 Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen. 
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5 Gällande rätt  

Regeringsformen lägger grunden både för det militära och det civila 
försvaret av Sverige (totalförsvaret). Detta avsnitt, som innehåller en 
kort genomgång av de centrala bestämmelserna som gäller för den 
civila delen av totalförsvaret under höjd beredskap och då ytterst i 
krig, tar därför avstamp i regeringsformen och riksdagsordningen. 
Därefter följer en kort redogörelse för några centrala lagar och 
förordningar som reglerar totalförsvaret. Bestämmelser om 
beredskapsuppgifter finns också i vissa myndigheters instruktioner. 
Ytterligare bestämmelser om beredskapsansvar finns i författningar 
som reglerar vissa marknader m.m., t.ex. elberedskapslagen 
(1997:288). Utredningen återkommer till några av dessa i senare 
kapitel. Kapitlet innehåller också en rättsutredning, som tagits fram 
i samverkan med fd. hovrättspresidenteten Johan Hirschfeldt, och 
som gäller frågan om möjligheten för regeringen att till en statlig 
förvaltningsmyndighet delegera befogenhet att bestämma över en 
annan myndighets faktiska handlande. 

Utgångspunkten för regelverket om höjd beredskap är att Sverige 
ska utgöra en rättsstat även under höjd beredskap och då ytterst i 
krig. Sverige tillämpar inte undantagstillstånd. I Sverige har man 
sedan lång tid ansett att man inte bör förlita sig på den s.k. 
konstitutionella nödrätten, dvs. grundsatsen att statsmakterna, när 
samhällets bestånd hotas, kan åsidosätta grundlag och ändå göra 
anspråk på att handla rättsenligt. Den svenska lagstiftaren har ansett 
att undantagstillstånd är en alltför osäker grund för statsmakternas 
handlande i orostider. I stället har strävan varit att utforma en rättslig 
reglering för kris- och krigssituationer i syfte att uppnå en så god 
författningsberedskap som möjligt. Med författningsberedskap 
menas att författningen innehåller de bestämmelser som är 
nödvändiga för att totalförsvaret ska kunna lösa sina uppgifter och 
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för att det svenska samhället ska fungera i laga former även under 
kriser och i krig.92 

Samlingsbegreppet för lagar och föreskrifter som förbereder och 
anpassar samhället till höjd beredskap är administrativ beredskap. 
Administrativ beredskap består av två delar: dels 
författningsberedskap som nämnts ovan, dels organisationsberedskap 
som innebär att författningarna innehåller bestämmelser om 
myndigheternas uppgifter och organisation i krig eller vid krigsfara 
samt vid planeringen i fredstid.  

Regelverket som ska tillämpas om regeringen fattat beslut om 
höjd beredskap ger rättsliga förutsättningar för samhället att verka 
enligt förenklade konstitutionella och förvaltningsrättsliga principer 
för att bl.a. underlätta beslutsfattande. Det ger också förutsättningar 
för staten att kunna ingripa i enskilda individers fri- och rättigheter 
samt förfoga över resurser som finns i näringslivet och som kan 
gynna de samlade försvarsansträngningarna. Sammantaget syftar 
regelverket till att ge legala möjligheter till en betydande nationell 
kraftsamling för att försvara landet samt för att få samhället att 
fungera i laga former även under krigsförhållanden. 

5.1 Grundlag och riksdagsordningen  

Bestämmelser som är av betydelse för samhället vid höjd beredskap 
och i krig finns i grundlagarna. Bestämmelserna finns främst i 
regeringsformen (RF) och i riksdagsordningen (RO). 
Regeringsformen innehåller bestämmelser om hur landet ska styras, 
vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den 
offentliga makten ska fördelas. Riksdagsordningen innehåller regler 
om riksdagens arbetsformer. Fram till 1974 var riksdagsordningen 
en grundlag. Nu har den en mellanställning mellan grundlag och 
vanlig lag. För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två 
likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två 
besluten. Riksdagsordningens huvudbestämmelser kan emellertid 
ändras antingen genom två likadana riksdagsbeslut med val emellan 
eller genom att ett beslut fattas i riksdagen med kvalificerad 
majoritet.  

 
92 Ds 2017:66, s. 34–39. 
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Bestämmelserna i riksdagsordningen och regeringsformen är så 
utformade att det ska vara möjligt för statsmakterna att snabbt och 
i stor omfattning vidta åtgärder och fatta de beslut som är nödvändig 
i krislägen93. 

Det finns alltid en riksdag, eftersom val till riksdagen gäller till 
dess att den närmast därefter valda riksdagen samlas (3 kap. 10 § RF). 
Riksdagen kan sammanträda med kort varsel. Kammaren 
sammanträder vanligen efter kallelse från talmannen. En kallelse ska 
anslås senast kl. 18.00 dagen före sammanträdet och minst 14 timmar 
i förväg. Om det finns synnerliga skäl, får kallelsen anslås senare. I 
så fall får sammanträdet hållas endast om mer än hälften av 
riksdagens ledamöter medger det (6 kap. 9 § RO). Talmannen får 
också besluta att kalla riksdagen till ett extrasammanträde under en 
period då arbetet i kammaren inte pågår. Ett sådant beslut ska fattas 
om regeringen eller minst 115 av ledamöterna begär det (6 kap. 12 § 
RO). Riksdagen kan sammanträda på annan ort än Stockholm om 
hänsynen till riksdagens säkerhet eller frihet motiverar det (4 kap. 1 
§ RF).  

Om regeringen väckt ett ärende, t.ex. lämnat en proposition med 
lagförslag till riksdagen, som behöver utredas skyndsamt kan 
riksdagen förkorta motionstiden (9 kap. 13 § RO). Utskotten kan 
också inom sitt område väcka förslag genom att använda sin 
initiativrätt (9 kap. 16 § RO).  

5.1.1 Skillnaden mellan normbeslut och rättskipnings- och 
förvaltningsavgöranden 

Även bestämmelserna 8 kap. regeringsformen om lagar och andra 
föreskrifter är av betydelse. I kapitlet regleras normgivningsmakten, 
dvs. rätten att besluta föreskrifter, vilket är regeringsformens 
benämning på rättsregler. Rättsregler kännetecknas i princip av att 
de är bindande för enskilda och för myndigheter och av att de inte 
enbart avser ett konkret fall utan har generell tillämpbarhet (prop. 
1973:90 s. 203, prop. 1975/76:112 s. 66). Med föreskrift menas 
normbeslut. Regeringsformen gör skillnad mellan normbeslut å ena 
sidan och rättskipnings- eller förvaltningsavgöranden 
(förvaltningsbeslut) å andra sidan. Regeringsformen drar också 

 
93 Erik Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3 uppl., s. 621. 
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gränsen för riksdagens befattning med enskilda ärenden inom 
rättskipning och förvaltning (11 kap. 4 § och 12 kap. 3 §) och slår 
vakt om domstolars och andra myndigheters oberoende gentemot 
riksdagen och andra överordnade organ vid avgörande av särskilda 
mål och ärenden (11 kap. 3 § och 12 kap. 2 §). Riksdagen hänvisas 
härigenom i det väsentliga till att agera genom normbeslut och andra 
i regeringsformen reglerade typer av beslut.94 

5.1.2 Bestämmelser vid krig- och krigsfara - totalförsvaret 

De ovan redovisade reglerna kan bli otillräckliga under krig och 
krigsfara. Formerna för beslutsfattande kan t.ex. behöva förändras 
och förenklas för att möjliggöra skyndsamma åtgärder. 
Krigshändelser kan göra att det inte blir möjligt för riksdag eller 
regering att sammanträda. Regeringsformen innehåller därför ett 
kapitel med bestämmelser om krig och krigsfara, kap. 15.  

Innebörden av begreppet krig behandlades av 
Grundlagsberedningen på 1970-talet.95 Beredningen anförde att det 
inte var möjligt att vare sig i lag- eller motivtext närmare ange vilka 
slags handlingar eller händelser som ska anses innebära att 
krigstillstånd råder. Beredningen förutsatte emellertid att 
regeringsformens bestämmelser om krig alltid ska vara tillämpliga 
om riket är helt eller delvis ockuperat. Det är således i första hand 
regeringens sak att avgöra om krigstillstånd råder. Även i 2010 års 
grundlagsproposition96 ansåg man att regeringen under 
konstitutionellt ansvar97 har att tolka innebörden av krig och 
krigsfara. 

Inkallande av riksdagen och krigsdelegationen 

Om Sverige kommer i krig eller krigsfara ska regeringen eller 
talmannen kalla riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar 

 
94 Erik Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3 uppl., s. 347 f. 
95 SOU 1972:15, s. 216 f.  
96 Prop. 2009/10:80, s. 204.  
97 Konstitutionellt ansvar syftar till de kontrollfunktioner som finns kopplade till 
regeringsformen. Regeringen är ansvarig inför riksdagen och kontrollmakten utövas av 
riksdagen. Regeringen kan ställas till ansvar genom konstitutionsutskottets granskning, 
misstroendeförklaring. 
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kallelsen kan besluta att riksdagen ska sammanträda någon 
annanstans än i Stockholm (15 kap. 1 § RF).  

För det fall att riket är i krig eller krigsfara ska en inom riksdagen 
utsedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe om förhållandena 
kräver det. Om riket är i krig, får Utrikesnämnden98 besluta om att 
krigsdelegationen ska träda i riksdagens ställe. Innan ett sådant 
beslut meddelas ska samråd ske med statsministern, om det är 
möjlig. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållandena att 
sammanträda meddelas beslutet av regeringen. Om riket är i 
krigsfara, meddelas beslutet av Utrikesnämndens ledamöter i 
förening med statsministern (15 kap. 2 § RF). Bestämmelser om 
krigsdelegationens sammansättning finns i riksdagsordningen (bl.a. 
13 kap. RO).  

Regeringsbildning, regeringens arbetsformer och befogenheter 

Om det under krig inte är möjligt eller förenat med allvarliga 
olägenheter att tillämpa föreskrifterna i 6 och 7 kap. 
regeringsformen om regeringsbildningen och regeringsarbetet, kan 
riksdagen bestämma om enklare former i det ena eller andra 
hänseendet (15 kap. 4 § RF); Krigshändelser kan få till följd att 
regeringen helt upphör att fungera. Den självklara åtgärden i ett 
sådant läge måste vara att ersätta den ej fungerande regeringen med 
en ny. Situationen kan emellertid vara sådan att det är omöjligt eller 
förenat med allvarliga olägenheter att använda det förfarande för 
regeringsbildning som föreskrivs i regeringsformen. En annan 
tänkbar följd av en krigssituation är att regeringen inte kan arbeta i 
de former som föreskrivs i regeringsformen, t.ex. som följd av att 
departementsorganisationen inte fungerar. Även i ett sådant läge bör 
riksdagen (krigsdelegationen) kunna besluta om avvikelser från RF:s 
ordinarie regelsystem.99 

Kan under krig varken riksdagen eller krigsdelegationen 
sammanträda kan regeringen fullgöra riksdagens uppgifter i den 
utsträckning som det behövs för att skydda riket och slutföra kriget. 

 
98 Utrikesnämnden består av talmannen samt 18 ledamöter varav nio är ordinarie och nio är 
suppleanter. Ledamöterna väljs av riksdagen för varje mandatperiod. Kungen är ordförande i 
nämnden. Om han har förhinder är statsministern ordförande. Ordföranden kan besluta om 
ovillkorlig tystnadsplikt. 
99 Prop. 1973:90, s. 452. 
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Det gäller dock med den begränsningen att regeringen inte får stifta, 
ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordning eller lag om val till 
riksdagen (15 kap. 5 § RF).  

Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana 
extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller av 
krigsfara som riket har befunnit sig i, kan regeringen med stöd av 
bemyndigande i lag genom förordning meddela sådana föreskrifter i 
visst ämne som enligt grundlag annars ska meddelas genom lag. Om 
det behövs med hänsyn till försvarsberedskapen, kan regeringen 
även i annat fall med stöd av bemyndigande i lag genom förordning 
bestämma att en i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller annat 
sådant förfogande ska börja eller upphöra att tillämpas (15 kap. 6 § 
RF). Bestämmelse ger stöd åt de s.k. fullmaktslagarna, i den mån 
dessa lagar inte kan stödjas på de allmänna bestämmelserna om 
delegering i 8 kap. regeringsformen. Fullmaktslagarna, som ska 
tillämpas om Sverige är i krig eller efter beslut av regeringen under 
höjd beredskap (under vissa förutsättningar), kan innehålla 
bestämmelser genom vilka riksdagen bemyndigat regeringen att 
besluta om åtgärder där beslutet annars skulle tillkomma riksdagen i 
dess egenskap av lagstiftande församling. Som exempel på 
fullmaktslagar kan följande lagar nämnas: förfogandelagen 
(1978:268), ransoneringslagen (1978:268) och lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

Syftet med bestämmelsen i 15 kap. 6 § regeringsformen är 
emellertid också att göra det möjligt för riksdagen (eller 
krigsdelegationen) att till regeringen överlåta lagstiftning i visst 
ämne som annars hör till det s.k. obligatoriska området (t.ex. civillag 
och rättighetsbärande lag). Bestämmelsen kan, till skillnad från 
övriga bestämmelser som bara gäller vid krig eller krigsfara, även 
tillämpas när det råder sådana extraordinära förhållanden som är 
föranledda av krig (inte nödvändigtvis krig som Sverige är inblandat 
i) eller av krigsfara som riket har befunnit sig i. Någon närmare 
definition av vad som menas med extraordinära förhållanden finns 
inte i förarbetena.100 

 
100 Erik Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3 uppl., s. 628. 
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Befogenheter för andra myndigheter än regeringen 

Är Sverige i krig eller omedelbar krigsfara kan regeringen med stöd 
av riksdagens bemyndigande besluta att uppgift som enligt grundlag 
ska fullgöras av regeringen i stället ska fullgöras av en annan 
myndighet (15 kap. 8 §). Syftet med bestämmelsen är att göra det 
möjligt att under krig eller omedelbar krigsfara föra över sådana 
uppgifter som enligt grundlag ligger på regeringen till andra 
myndigheter. Ett sådant bemyndigande finns i 12 § lagen (1988:97) 
om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig och krigsfara m.m. 

Förhållanden under ockupation 

För det fall att Sverige skulle bli ockuperat helt eller delvis finns 
bestämmelser som begränsar möjligheterna för svenska lagstiftande 
organ att fatta beslut på ockuperat område. Avsikten är att förhindra 
att en fiende skapar ett lagstiftande organ som kan gå hans ärenden 
och som samtidigt ger sken av laglighet. Vidare vill lagstiftaren 
förhindra att ockupationsmakten utsätter ett bestående svenskt 
lagstiftande organ för obehörig påtryckning (15 kap. 9 § RF). Om 
Sverige skulle bli ockuperat gäller att riksdagen eller regeringen inte 
får fatta beslut på område som är ockuperat. Varje offentligt organ 
ska på ockuperat område handla på det sätt som är bäst för 
försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt 
civilbefolkningens skydd och svenska intressen. Inte i något fall får 
ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som i 
strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att 
lämna ockupationsmakten bistånd. Val till riksdag eller beslutande 
kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område. 

Av förarbetena till ovan nämnda bestämmelse framgår att såväl 
krigsdelegationen som regeringen kan arbeta i exil.101 

Statschefen 

Om Sverige är i krig bör statschefen följa regeringen. Om 
statschefen befinner sig på ockuperat område eller på annan ort än 

 
101 Prop. 1987/88:6, s. 19. 
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regeringen, ska han eller hon anses hindrad att fullgöra sina uppgifter 
som statschef (15 kap. 10 § RF). Syftet med föreskriften är att 
minska möjligheten för en fiende, som har bemäktigat sig 
statschefens person att utnyttja honom eller henne för sina egna 
syften. 

Beslutanderätt i kommunerna 

I 15 kap. 12 § regeringsformen finns en bestämmelse som gör det 
möjligt för kommunerna att fatta beslut i annan ordning än genom 
valda församlingar om det råder krig eller krigsfara eller om det råder 
sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller 
krigsfara som riket har befunnit sig i. I lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommuner, förvaltningsmyndigheter och domstolar 
under krig eller krigsfara m.m. anges att styrelsen i ett ärende som 
inte kan anstå får besluta i stället för fullmäktige (7 § första stycket). 
Bestämmelsen ska tillämpas om Sverige är i krig eller om regeringen 
bestämt att den ska tillämpas vid krigsfara eller när det råder sådana 
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller 
krigsfara som Sverige befunnit sig i. 

Rikets försvar 

Regeringen får enligt 15 kap. 13 § RF sätta in rikets försvarsmakt i 
enlighet med internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot 
riket eller för att hindra en kränkning av rikets territorium. 
Regeringen får uppdra åt Försvarsmakten att använda våld i enlighet 
med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium 
i fred eller under krig mellan främmande stater. Som nämnts ovan är 
det regeringens sak att under konstitutionellt ansvar ta ställning till 
angreppets karaktär och bestämma försvarsinsatsernas omfattning 
därefter. Det är också regeringens sak att bedöma när den fientliga 
aktiviteten har nått en sådan intensitet eller aktualitet att ett väpnat 
angrepp är för handen. Den s.k. 11-septemberutredningen (SOU 
2003:32) har pekat på den nytolkning av artikel 51 i FN-stadgan som 
skett och anfört att denna nytolkning innebär att regeringen enligt 
15 kap. 13 § första stycket RF numera får insätta rikets försvarsmakt 
för att möta ett väpnat angrepp även när angreppet inte härrör från 
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en främmande stat, om det är fråga om ett så omfattande angrepp att 
det kan sägas rikta sig mot riket. 

Krigsförklaring och vapenstillestånd 

En förklaring att riket är i krig får, utom vid ett väpnat angrepp mot 
riket, inte ges av regeringen utan riksdagens medgivande (15 kap. 14 
§ RF). Regeringen får emellertid ingå överenskommelse om 
vapenstillestånd utan att inhämta riksdagens godkännande och utan 
att rådgöra med utrikesnämnden, om uppskov med 
överenskommelsen skulle innebära fara för riket (15 kap. 15 §). 

5.2 Centrala lagar och förordningar för utredningens 
analys och förslag 

Nedan redogörs för några centrala lagar och förordningar av 
betydelse för totalförsvaret, med särskilt fokus på det civila 
försvaret. Den beskrivning som lämnas nedan kommer att utgå från 
de regelverk som är av betydelse för utredningens analys och förslag 
och som rör totalförsvaret. 

Författningar av betydelse för det civila försvaret  

I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (nedan 
kallad LTH) finns bestämmelser om totalförsvaret och beslut om 
beredskapshöjningar. Till nämnda lag finns förordning (2015:1053) 
om totalförsvar och höjd beredskap (nedan kallad FTH).  

Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innehåller bl.a. 
bestämmelser om totalförsvarsplikt. Totalförsvarsplikt fullgörs 
genom värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Till nämnda lag 
finns också förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.  

Lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i planeringen av 
totalförsvaret och förordning (1982:1005) med samma namn 
innehåller, som framgår av namnet, bestämmelser som bl.a. gäller för 
det privata näringslivet. 
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Lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 
krigsfara innehåller särskilda bestämmelser som ska tillämpas om 
Sverige är i krig. Till nämnda lag finns förordningen (1988:1215) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (nedan 
kallad LEH) innehåller bestämmelser som syftar till att minska 
sårbarheten i kommuners och regionens verksamheter samt till att 
ge dessa en god förmåga att hantera krissituationer. Därmed ska 
kommunerna och regionen också uppnå en grundläggande förmåga 
till civilt försvar. I förordning (2006:637) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (nedan kallad FEH) finns bestämmelser som 
ansluter till lagen. 

Bestämmelser av betydelse för länsstyrelserna finns i förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion och i förordning (2017:870) 
om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. 

Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) innehåller 
föreskrifter till ledning för tolkningen och tillämpningen för svensk 
del av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter 
enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående skydd 
för krigets offer samt enligt 1977 års tilläggsprotokoll I och II till 
Genèvekonventionerna. 

I förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
finns bestämmelser om myndighetens roll inför och vid höjd 
beredskap. Enligt instruktionen är Försvarsmaktens huvuduppgift 
att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Försvarsmakten ska 
främja Sveriges säkerhet och hävda Sveriges territoriella integritet. 
Myndigheten ska ha förmåga att värna Sveriges suveräna rättigheter 
och svenska intressen samt att förebygga och hantera konflikter och 
krig såväl nationellt som internationellt. 

I förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) finns bestämmelser om 
myndighetens roll inför och vid höjd beredskap. 

Av central betydelse är också förordning (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap (nedan kallad krisberedskapsförordningen). 
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Förordningen syftar till att statliga myndigheter genom sin 
verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god 
förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer 
och inför och vid höjd beredskap (1 §). 

Av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) följer att 
huvudansvaret för att bedriva hälso- och sjukvård i Sverige vilar på 
regionerna. Regionerna ska också planera sin hälso- och sjukvård så 
att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Hälso- och 
sjukvårdslagen innehåller inte några närmare bestämmelser som 
närmare anger vilket ansvar huvudmännen har för förberedelser 
inför och verksamhet under höjd beredskap. Regeringen får 
emellertid meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid 
krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är 
föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att 
Sverige har varit i krig eller krigsfara (6 kap. 1 § 2).  Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt 
perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser (6 kap. 2 § 3 
hälso- och sjukvårdslagen). 

Säkerhetsskyddslagen – av betydelse för det civila försvaret 

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del 
bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller 
som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande 
om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet) (1 kap. 1 §). Om 
en myndighet, kommun, region eller privat aktör som bedriver sådan 
verksamhet i Sverige utsätts för ett angrepp, kan det orsaka allvarliga 
konsekvenser för landets säkerhet. Det kan till exempel handla om 
verksamheter inom totalförsvaret, rättsväsendet, energi- eller 
vattenförsörjningen, elektroniska kommunikationer eller 
transportsektorn. De här verksamheterna behöver ett särskilt skydd, 
säkerhetsskydd. 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete 
skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, 
terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. 

I säkerhetsskydd ingår också att skydda uppgifter som rör 
säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess 
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enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller som skulle ha 
omfattats av den lagen om den varit tillämplig 
(säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter). 

Arbetet med säkerhetsskydd utgår från en 
säkerhetsskyddsanalys. I den utreder verksamheten vad som ska 
skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Utifrån 
säkerhetsskyddsanalysen ska verksamhetsutövaren planer och vidta 
de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Åtgärderna delas in i 
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. 

Med informationssäkerhet avses åtgärder som ska förebygga att 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, 
görs otillgängliga eller förstörs, och att förebygga skadlig inverkan i 
övrigt på uppgifter on informationssystem som gäller 
säkerhetskänslig verksamhet. 

Fysisk säkerhet ska bland annat förebygga att obehöriga för 
tillträde till områden och byggnader där de kan få tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig 
verksamhet i övrigt bedrivs, och att förebygga skadlig inverkan på 
sådana områden och byggnader. 

Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga 
utifrån säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en 
verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig. 
Personalsäkerhet ska även säkerställa att de som deltar i 
säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om 
säkerhetsskydd. 

5.3 De rättsliga förutsättningarna för totalförsvaret – 
efter beslut om höjd beredskap 

De rättsliga förutsättningarna för totalförsvaret bygger på andra 
principer än krisberedskapslagstiftningen. Totalförsvaret utgår från 
de särskilda regleringar, framförallt tillämpliga i krig och krigsfara, 
som återfinns på olika lagstiftningsnivåer från regeringsformen (som 
redovisats ovan) och ner till myndighetsföreskrifter. 
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Höjd beredskap – skärpt beredskap eller högsta beredskap 

Lagen om totalförsvar och höjd beredskap innehåller bestämmelser 
om totalförsvaret.  Totalförsvar är den verksamhet som behövs för 
att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består dels av militär 
verksamhet (militärt försvar), dels av civil verksamhet (civilt 
försvar) (1 § LTH). 

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. 
Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. 
Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som 
då skall bedrivas (1 § LTH). Är Sverige i krig råder högsta beredskap. 
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga 
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges 
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får 
regeringen besluta om höjd beredskap (3 § LTH). En 
beredskapshöjning är alltså ett sätt att snabbt ställa om det fredstida 
samhällets administration och organisation till en form som är 
anpassad för och fungerande i krig och krigsfara. Beslut om höjd 
beredskap kan gälla endast en del av landet eller en viss verksamhet 
(4 § LTH). 

Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de 
särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av 
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt 
användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de 
under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter 
inom totalförsvaret. 

Vid höjd beredskap ska de enskilda organisationer och företag 
som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att 
fortsätta sin verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om 
planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet 
för personal samt användning av tillgängliga resurser som är 
nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna 
fullgöra dessa skyldigheter. 

Om regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska detta 
tillkännages på samma sätt som all ordinarie lagstiftning men också 
via radio och TV, i enlighet med 9 § förordningen om totalförsvar 
och höjd beredskap. Höjd beredskap innebär också att vissa av 
fullmaktslagarna helt eller delvis kan implementeras genom 
regeringsbeslut. 
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Beredskapslarm 

Om regeringen fattat beslut om högsta beredskap i hela landet kan 
regeringen besluta om att tillkännage detta även genom 
beredskapslarm (9 § FTH). Beredskapslarm är således ett sätt att 
tillkännage beslutet om högsta beredskap och inte en egen 
beredskapsnivå. Meddelande om att regeringen fattat beslut om 
beredskapslarm ges i systemet för Viktiga Meddelanden till 
Allmänheten (VMA). Signalen ska vara trettio sekunder lång med 
femton sekunders uppehåll mellan signalerna och ska pågå under 
sammanlagt fem minuter (10 § FTH). 

Om regeringen fattat beslut om att tillkännage ett beslut om 
högsta beredskap genom beredskapslarm kommer ett antal lagar och 
förordningar att träda i kraft i sin helhet omedelbart, de s.k. 
fullmaktslagarna (13 § FTH). Det gäller exempelvis 
krigshandelslagen (1964:19), förfogandelagen (1978:262) och 
ransoneringslagen (1978:268). 

5.4 Samverkan mellan myndigheter och 
förvaltningsmyndigheternas mandat i förhållande 
till andra statliga förvaltningsmyndigheter 

En krissituation eller höjd beredskap förutsätter att myndigheterna 
samverkar sinsemellan. Samverkan mellan myndigheter regleras i ett 
antal författningar. För att nämna några: 

Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom 
sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. I 6 § 
myndighetsförordningen (2007:515) anges att en myndighet ska 
verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till 
vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som 
helhet. Myndigheternas skyldighet att samverka sinsemellan regleras 
även i krisberedskapsförordningen där det i 5 § anges att varje 
myndighet vars ansvarsområde berörs av en krissituation ska vidta 
de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. 
Myndigheterna ska enligt bestämmelsen också samverka och stödja 
varandra vid en sådan krissituation. Av krisberedskapsförordningen 
framgår också att länsstyrelserna inom sitt geografiska område vid 
kriser ska vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, 
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som exempelvis kommuner, regioner och näringsliv samt den 
nationella nivån. Länsstyrelserna ska också prioritera och inrikta 
statliga och internationella resurser som ställs till förfogande och 
under en kris samordna verksamheten mellan kommuner, regioner 
och myndigheter (6 § krisberedskapsförordningen). 

Under höjd beredskap kan det uppstå behov av snabba och mellan 
myndigheterna samordnade åtgärder. Frågan är om en myndighet, 
efter delegation från regeringen, kan överta beslutskompetens från 
en annan myndighet och hur långt en sådan kompetens då kan 
sträcka sig. 

5.5 Analys av regeringens myndighetsstyrning och 
statliga förvaltningsmyndigheters mandat i 
förhållande till andra statliga 
förvaltningsmyndigheter  

Detta avsnitt innehåller en rättsutredning, som – vilket också 
framhållits inledningsvis – tagits fram i samverkan med fd. 
hovrättspresidenten Johan Hirschfelt. Rättsutredningen avser de 
statliga förvaltningsmyndigheternas mandat i förhållande till andra 
statlig förvaltningsmyndigheter, och innehåller en analys av 
förutsättningarna för regeringens myndighetsstyrning och statliga 
myndigheters förhållande till andra statliga 
förvaltningsmyndigheter. Denna fråga är relevant för utredningen. I 
utredningens uppdrag ingår att lämna förslag på en sektorsindelning 
av de statliga förvaltningsmyndigheter som bör ges ett särskilt ansvar 
för krisberedskapen och för civilt försvar. Utredningen ska också 
föreslå vilka myndigheter som ska ges ett författningsreglerat ansvar 
att samordna planering och utveckling inom respektive sektor 
(sektorsansvariga myndigheter) samt vilka uppgifter som ska följa 
med detta ansvar. Syftet med denna rättsutredning är därför att 
analysera om och i sådana fall i vilken utsträckning som en statlig 
förvaltningsmyndighet, efter delegation från regeringen, kan ta över 
beslutskompetens från en annan statlig förvaltningsmyndighet.  

Relationen mellan å ena sidan regeringen och de statliga 
förvaltningsmyndigheterna under regeringen och å andra sidan 
riksdagens myndigheter, kommunala myndigheter och privata 
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organ, som har fått delegerade förvaltningsuppgifter (12 kap. 4 § 
RF), kommer inte att beröras i denna analys.  

5.5.1 Regeringens myndighetsstyrning enligt regeringsformen 

Allmänt 

Förvaltningsmyndigheterna lyder under regeringen enligt 
12 kap.  1 § RF. Förvaltningsmyndigheterna är emellertid enligt 12 
kap. 2 § RF, självständiga i förhållande till regeringen i enskilda 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller mot 
kommuner, eller när det gäller tillämpning av lag.  

Förvaltningsmyndigheterna har att förverkliga regeringens 
politik. De har en lydnadsrelation till regeringen men inte till 
riksdagen eller medborgarna och inte heller till ett enskilt statsråd. 
Det är också regeringen som genom föreskrifter, regleringsbrev och 
andra direktiv lämnar uppdragen till förvaltningen. Regeringen kan 
sägas ha delegerat en del av sitt ansvar till myndigheterna. Det 
betyder också att regeringen inför riksdagen är ytterst ansvarig för 
allt som myndigheterna gör, förutom på det område där 
förvaltningens lydnadsplikt mot regeringen inte gäller (12 kap. 2 § 
RF). Detta undantag innebär att överlåtelsen av makt till 
myndigheterna skett genom grundlagen och inte genom regeringens 
beslut.102  

Av 7 kap. 3-4 §§ RF följer att regeringsärenden avgörs av 
regeringen vid ett regeringssammanträde där minst fem statsråd 
deltar, s.k. kollektivt beslutsfattande. Beredningsformerna i 
Regeringskansliet är anpassade till det kollektiva beslutsfattandet för 
att ge regeringsmedlemmarna möjlighet att ge synpunkter och delta 
i handläggningen av ärenden på ett sätt som gör det möjligt för dem 
att ta ett gemensamt ansvar för de beslut som regeringen fattar.  

Under en kris 

Regeringsformen innehåller inte några särskilda regler om civila 
nödsituationer av det slag som finns i 15 kap. RF när det gäller krig 

 
102 SOU 2007:75, s. 40 f. 
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och krigsfara. Sådana nödsituationer får hanteras inom ramen för de 
allmänna reglerna i regeringsformen.  

För att kunna utöva det kollektiva beslutsfattandet även i en kris 
finns i dag rutiner för att säkerställa att fem statsråd med kort 
inställelsetid är beslutsmässiga om behov uppstår.  

Grundlagsutredningen, som tillsattes 2004, gav ett särskilt 
uppdrag till en expertgrupp att överväga de konstitutionella 
aspekterna på civil krishantering. Expertgruppen lämnade rapporten 
Krisberedskapen i grundlagen (SOU 2008:61). I rapporten 
övervägdes om kravet på närvaro av minst fem statsråd för 
regeringsbeslut skulle kunna frångås i extrema situationer. 
Expertgruppen föreslog att regeringen skulle ges en utökad 
normgivningskompetens i nödsituationer.  

Grundlagsutredningen, i sin tur, instämde i expertgruppens 
bedömning att det fanns ett behov av att utvidga regeringens 
normgivningskompetens i nödsituationer och föreslog att det i 
regeringsformen skulle införas en särskild reglering som innebar att 
regeringen i sådana situationer under vissa förutsättningar fick 
meddela föreskrifter som enligt grundlag skulle meddelas av 
riksdagen.103 I den efterföljande propositionen konstaterades att 
nämnda förslag kritiserats av några remissinstanser. Regeringen 
avstod därför från att lägga fram ändringsförslag och ansåg att frågan 
behövde utredas ytterligare.104 

När det gällde frågan huruvida kravet på minst fem statsråds 
närvaro skulle frångås var expertgruppens slutsats att övervägande 
skäl talade för att sådana regler inte borde införas. Om en situation 
uppkom där man inte kunde upprätthålla kravet på fem statsråd för 
regeringsbeslut fick man i stället förlita sig på att nödvändigheten 
erkändes i den efterföljande granskningen av regeringens 
agerande.105 

Utredningar och betänkanden rörande specifika händelser visar 
på hur åtgärder vidtagits kontinuerligt från 1970-talet och framåt för 
att förbättra regeringens agerande vid kriser. Dessa åtgärder har 
vidtagits i form av mer praktiska hanteringsåtgärder, inkallnings- 
och larmningsrutiner för statsråd, inrättande av särskilda enheter 

 
103 SOU 2018:125. Se även Svensk krishantering i fredstid – de konstitutionella aspekterna och 
en framåtblick, SvJT 2020, s. 1148. 
104 Prop. 2009/10:80, s. 207. 
105 SOU 2008:61, s. 109. 
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som stöd i händelse av en kris, utveckling av säkra kommunikationer 
och dokumentationsrutiner för regeringsarbete i händelse av kris.106 

Föreskrifter som meddelas av regeringen 

Av 8 kap. RF följer att vissa föreskrifter ska beslutas av riksdagen 
och meddelas genom lag medan andra föreskrifter meddelas av 
regeringen genom förordningar.  

Föreskrifter ska enligt 8 kap. 2 § RF meddelas genom lag om de 
t.ex. avser enskildas personliga ställning och deras personliga och 
ekonomiska förhållanden, förhållandet mellan enskilda och det 
allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter 
för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden (det primära lagområdet).107  Av 8 kap. 3 § 
RF följer att riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela vissa 
föreskrifter enligt 2 § (det delegeringsbara offentligrättsliga 
området).   

Regeringen har ett eget normgivningsområde som följer av 8 kap. 
7 § RF. Enligt bestämmelsen får regeringen meddela föreskrifter om 
verkställighet av lag och föreskrifter som inte enligt grundlag ska 
meddelas av riksdagen, den s.k. restkompetensen. De föreskrifter 
som regeringen meddelar med stöd av bestämmelsen får emellertid 
inte avse riksdagen eller dess myndigheter. Föreskrifterna får inte 
heller avse den kommunala beskattningen. 

Delegation till myndigheter under regeringen 

Av 8 kap. 10 § RF följer att regeringen, om riksdagen genom lag har 
bemyndigat regeringen att meddela föreskrifter som enligt 
regeringsformen primärt hör till lagområdet, kan överlåta den 
delegerade kompetensen vidare till en förvaltningsmyndighet eller 
till en kommun. Det krävs dock ett uttryckligt medgivande från 
riksdagen. Den nämnda bestämmelsen gör det möjligt för riksdagen 

 
106 Försvarshögskolan, Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning – En bilaga till 
Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, s. 15. 
107 Av intresse för andra delar av utredningens arbete kan det här vara av betydelse att peka på 
att det av 8 kap. 2 § RF också följer att föreskrifter ska meddelas genom lag om de gäller 
grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala 
beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden. 
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att ge regeringen möjlighet att vidaredelegera 
normgivningskompetens (subdelegation) inom det delegeringsbara 
lagområdet till den förvaltningsmyndighet som regeringen 
bestämmer. Som exempel kan bemyndigandet i 2 kap. 7 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) nämnas. Enligt stadgandet får 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela 
ytterligare föreskrifter om bl.a. säkerhetsskyddsanalys.  

Genom 8 kap. 11 § RF ges regeringen en motsvarande behörighet 
att överlåta den normgivningskompetens som regeringen har med 
stöd av 8 kap. 7 § RF, dvs. dels kompetensen att besluta föreskrifter 
om verkställighet av lag, dels restkompetensen. Denna kompetens 
kan dock överlåtas endast till myndigheter under regeringen, inte till 
kommunerna. Kompetensen kan också överlåtas från regeringen till 
myndigheterna under riksdagen. 

5.5.2 Förvaltningsmyndigheternas självständighet 

Allmänt 

Ända sedan 1809 års regeringsform har de statliga myndigheterna, 
både centrala och övriga, varit fristående i förhållande till regeringen 
och regeringens kansli. De statliga myndigheterna har inte, såsom 
deras motsvarigheter i de flesta andra länder, varit inbyggda i 
ministerierna (ministerstyre över förvaltningen). Myndigheterna 
har fattat sina beslut på eget ansvar, och regeringens ledamöter har 
inte haft något politiskt ansvar inför riksdagen för besluten. En 
departementschef har, formellt sett, kunnat påverka en underordnad 
myndighets beslut bara via sin ställning som ledamot av regeringen. 
Han eller hon har i regeringen kunnat ta upp frågor om ändringar av 
författningar. Departementschefen har vidare, inom ramen för 
regeringens kompetens, kunnat försöka få till stånd ett 
regeringsdirektiv till myndigheten.108 

De statliga förvaltningsmyndigheterna står, som framgår ovan, i 
ett lydnadsförhållande till regeringen och myndigheterna är i princip 
skyldiga att följa de föreskrifter av allmän natur eller direktiv i 
särskilda fall som regeringen meddelar.109 Regeringens mandat att 

 
108 Erik Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3 uppl., s. 558. 
109 Prop. 1973:90, s. 397m. 
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meddela direktiv för särskilda fall är emellertid, som också framgår 
inledningsvis, inte obegränsad då förvaltningsmyndigheterna är 
självständiga i vissa avseenden. 

Av 12 kap. 2 § RF framgår som nämnts att ingen myndighet, inte 
heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur 
en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som 
rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som 
rör tillämpning av lag. Motsvarande bestämmelse fanns i den äldre 
lydelsen av regeringsformen i 11 kap. 7 §. Regeringen är en 
myndighet och förbudet riktas alltså även mot den. 

Förbudet mot direktiv till förvaltningsmyndighet i särskilda fall 
innebär att förbudet är begränsat till myndigheternas handläggning 
av ärenden medan faktiskt handlande lämnas utanför.110  

Regeringen kan alltid inom sin normgivningskompetens utfärda 
nya bestämmelser som tar sikte på en aktuell situation.111 En aktuell 
situation får emellertid inte tolkas för fokuserat på ett enskilt fall. 
Sådana bestämmelserna skulle då riskera att komma i konflikt med 
generalitetsprincipen. Bestämmelsen i 12 kap. 2 § syftar således inte 
till att begränsa regeringens rätt att utfärda generella föreskrifter 
enligt 8 kap. regeringsformen utan ska garantera 
förvaltningsmyndighetens oberoende vid beslut i vissa enskilda 
ärenden.  

Hur 12 kap. 2 § RF ska förstås har varit föremål för mycket 
diskussion och skilda uppfattningar i statsrättslig och 
statsvetenskaplig doktrin. Ur det statsrättsliga perspektivet har 
lydnadsplikten enligt 12 kap. 1 § setts som negativt definierad som 
det som självständighetsregeln i 12 kap. 2 § inte omfattar.  Ur det 
statsvetenskapliga perspektivet betonas i stället regeringens 
styrningsfunktion enligt 12 kap. 1 § RF. När tolkningen av de båda 
paragraferna och begreppen lydnadsplikt och självständighet ska 
göras måste också andra bestämmelser i regeringsformen tas med. 
Det gäller legalitetsprincipen i 1 kap. 1 §, att regeringen styr riket 
enligt 1 kap. 6 § och kommunernas självstyrelse enligt 14 kap. 2 §.   

 
110 Prop. 1973:90, s. 398. 
111 Prop. 1973:90, s. 397y. 
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Var går skiljelinjen mellan å ena sidan myndighetsutövning och 
tillämpning av lag och å andra sidan faktiskt handlande? 

Handläggning av ärende 
I förarbetena till den nya förvaltningslagen (2017:900) konstaterar 
regeringen att gränsen mellan vad som är ärendehandläggning och 
vad som är annan förvaltningsverksamhet, dvs. det som vanligen 
brukar betecknas faktiskt handlande, i många fall är förhållandevis 
tydlig. En principiell skillnad mellan åtgärder av det ena och det 
andra slaget är att handläggningen av ett ärende avslutas med ett 
beslut av något slag, medan ett faktiskt handlande karaktäriseras av 
att myndigheten i praktiken vidtar en viss faktisk åtgärd. Åtgärder 
av typen köra spårvagn, hämta sopor och undervisa är exempel på 
faktiskt handlande som tydligt illustrerar denna form av 
förvaltningsverksamhet, medan debitering av avfallsavgifter och 
betygssättning är exempel på verksamhet som innefattar 
handläggning av ett ärende. I vissa fall kan det vara något svårare att 
avgöra om en åtgärd innefattar ärendehandläggning eller enbart ett 
faktiskt handlande. I gränszonen märks t.ex. åtgärder som 
kännetecknas av att de innebär ett ingripande som till synes inte 
föregåtts av någon handläggning och där det finns ett mycket nära 
tidsmässigt samband mellan myndighetsföreträdarens 
ställningstagande att ingripa och den faktiska åtgärden. Ett exempel 
som illustrerar en sådan situation är polismannens ingripande med 
våldsanvändning mot ordningsstörande verksamhet. En sådan åtgärd 
får vidtas bara om vissa rättsliga förutsättningar är uppfyllda och det 
krävs därför ett aktivt ställningstagande, dvs. ett beslut av den 
myndighetsperson som handlar innan åtgärden vidtas.112 

Det nu nämnda gränsdragningsproblemet har kommenterats i 
Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige:113 

Denna svenska ordning är säregen och kan skapa särskilda problem i 
nödlägen. När fråga är om situationer som ligger utanför 12 kap. 2 § RF, 
såsom när det gäller området för myndigheters s.k. faktiskt handlande 
gäller (dock) att regeringen har rätt att styra myndigheterna med sin 
direktivrätt. Det har ansetts att detta betyder att regeringen i ett 
extraordinärt läge skulle kunna ge polisen order om att t.ex. storma en 
byggnad, men att regeringen då inte kan beordra polisen att gripa eller 

 
112 Prop. 2016/17:180, s. 24. 
113 Johan Hirschfeldt, Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella kärnvärden när krisen 
slår till, i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige (Anna-Sara Lind & Elena Namli [red.]), 
2017, s. 198 f. 
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anhålla en viss person. Frågan är dock om gränsen kan dras så, eftersom 
en stormning av en byggnad som regel får förväntas innehålla element 
också av sådant rättsligt beslutsfattande som faller under bestämmelsen 
i 12 kap. 2 § RF. Snarare torde det i en sådan situation handla om att 
regeringen då tillämpar konstitutionell nödrätt och att polisen anser att 
därmed följer lydnadsplikt i förhållande till regeringen.  I ett allvarligt 
krisläge måste det i allt fall finnas utrymme för att lösa 
arbetsuppgifterna genom informella kontakter mellan regeringen och 
polisen. 

Myndighetsutövning  
I en äldre förvaltningslag (1971:290) anges att med 
myndighetsutövning avses utövning av befogenhet att för enskild 
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, 
avskedande eller annat jämförbart förhållande (3 §). I förarbetena till 
den nämnda lagen anges att gemensamt för all myndighetsutövning 
är att med myndighetsutövning avses beslut eller andra åtgärder, 
som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande 
till medborgarna.114 Denna definition ligger till grund för hur 
begreppet myndighetsutövning avgränsas i regeringsformen. 
Uttrycket myndighetsutövning används också i ett stort antal andra 
författningar, bl.a. brottsbalken, skadeståndslagen (1972:207) och 
kommunallagen (2017:725). 

I förarbetena till den nu gällande förvaltningslagen anges 
följande:115  

Beskrivningen av de olika fall som innefattar myndighetsutövning har 
det gemensamt att det rör sig om beslut och andra åtgärder som en 
myndighet vidtar gentemot en enskild med stöd av en befogenhet som 
myndigheten har getts genom ett konkret beslut av regeringen eller 
riksdagen eller genom en offentligrättslig författning. Beslutet eller 
åtgärden är ytterst ett uttryck för samhällets makt över medborgarna. 
Det gäller oberoende av om den aktuella åtgärden uttrycker en 
skyldighet för någon enskild eller innebär att någon enskild gynnas i det 
enskilda fallet. Karaktäristiskt för dessa situationer är också att den 
enskilde i förhållande till det allmänna befinner sig i en 
beroendeställning som inte har sin grund i ett frivilligt åtagande. Det 
innebär att myndigheten i dessa fall – till skillnad från i t.ex. ett 
avtalsförhållande – ensidigt har att besluta i saken (jfr prop. 1971:30 del 
2 s. 331, prop. 1972:5 s. 498–499, prop. 1975:78 s. 180 och prop. 
1988/89:113 s. 11). 

 
114 Prop. 1971:30 del 2, s. 331. 
115 Prop. 2016/17:180, s. 47 f.  
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1986 års förvaltningslag116 innehöll inte någon definition av 
begreppet myndighetsutövning. Av förarbetena framgår dock att 
lagstiftaren ansåg att begreppet myndighetsutövning skulle ges den 
innebörd som det fått i praxis.117 Någon ändring av 
tillämpningsområdet för de bestämmelser där begreppet förekom 
var inte avsedd. Inte heller den nu gällande förvaltningslagen 
(2017:900) innehåller någon definition av myndighetsutövning. 

Myndighetsutövning innebär således att en myndighet ensidigt 
bestämmer en enskilds rättigheter och skyldigheter inom de ramar 
som dras upp av lagar och andra författningar. Det handlar alltså om 
situationer då myndigheten ensidigt fattar beslut som ytterst utgör 
ett uttryck för samhällets makt över medborgarna och som får 
bestämda positiva eller negativa rättsverkningar för enskilda.  

Bestämmelsen i 12 kap. 2 § RF gäller också myndighetsutövning 
gentemot kommun.  

Tillämpning av lag 

Bestämmelsen i 12 kap. 2 § RF gäller även i fråga om ”tillämpning av 
lag” i ett särskilt fall. I förarbetena till regeringsformen anges om 
detta uttryck att övervägande skäl synes tala för att förbudet bör 
omfatta alla ärenden som rör tillämpning av lag. Uttrycket anses 
innefatta inte bara tillämpningen av lagbestämmelser utan även av 
verkställighetsföreskrifter till en lag som regeringen kan ha 
utfärdat.118  

I doktrinen har här pekats på ett inneboende problem beroende 
på hur man ser på bestämmelsens tillämpningsområde i fråga om 
”tillämpning av lag”. Det har anförts att mycket av myndigheternas 
faktiska handlande i sin tur i realiteten är baserat på bestämmelser i 
lag, något som t.ex. gäller paradexemplet på faktiskt handlande: 
undervisning, jfr skollagen. Thomas Bull skrev 1999 om detta: ”I en 
uttunnad mening kan t.o.m. undervisning ses som tillämpning av 
lag.” Detsamma gäller enligt honom vård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen.119 

 
116 Förvaltningslag (1986:223). 
117 SOU 1983:73, s. 50. 
118 Prop. 1973:90 s. 398m-y. 
119 Thomas Bull, Självständighet och pluralism – om vertikal maktdelning i Sverige, i Festskrift 
till Fredrik Sterzel, 1999, s. 120.  
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Sedan dess har juridifieringen, eller m.a.o. förrättsligandet eller 
lagregleringen, ökat, bl.a. som en effekt av EU-medlemskapet. 

Ju extensivare syn man har på ärendebegreppet och/eller på vad 
begreppet lagtillämpning omfattar desto större blir 
inskränkningarna av regeringens möjlighet att styra sina 
förvaltningsmyndigheter. Med en mer restriktiv syn här kan 
bestämmelsen i 12 kap. 2 § RF ges en mera väl avvägd och mindre 
långtgående innebörd. Ett skäl som talar för det senare synsättet är 
ett uttalande i de ursprungliga förarbetena till regeringsformen som 
inleder behandlingen av avgränsningsfrågan. Där står: ”Regeringen 
och riksdagen samt andra överordnade organ bör inte få ge direktiv 
om hur en förvaltningsmyndighet skall besluta i ett individuellt 
ärende som innefattar egentlig rättstillämpning (kursiveringarna 
gjorda här).”120 

Sammanfattning av innebörden i 12 kap. 2 § RF 

Förvaltningsmyndigheterna kan sägas vara självständiga i fråga om 
sin myndighetsutövning och lagtillämpning i enskilda fall medan de 
i fråga om det faktiska handlandet är fristående men samtidigt 
skyldiga att lyda regeringens styrande åtgärder.  

Hittills har det varit förhållandet mellan regeringen och de 
underställda förvaltningsmyndigheterna som stått i centrum eller 
med andra ord frågan om utrymmet respektive begränsningarna för 
vertikal styrning. Nu går framställningen över till att gälla vad man 
kan kalla villkoren för den horisontella relationen mellan statliga 
förvaltningsmyndigheter.  

5.5.3 En förvaltningsmyndighets möjlighet att få ta över 
annan myndighets beslutskompetens 

Utgångspunkter 

Man får börja med att i enlighet med bestämmelsen i 12 kap. 2 § RF 
konstatera att ett överordnat beslutsfattande utfört av en myndighet 
i fråga om myndighetsutövning och tillämpning av lag i ett enskilt 

 
120 Prop. 1973:90, s. 397n. 
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ärende som ankommer på en annan myndighet är konstitutionellt 
otillåtet.121 Inte heller utanför området för 12 kap. 2 § finns det något 
oreglerat, eller självständigt verkande utrymme för den ena 
myndigheten att styra den andra. Något sådant går inte att läsa in i 
bestämmelsen om myndigheternas lydnadsplikt enligt 12 kap. 1 §. 

Lösningen måste i stället vara att ett överordnat normgivande 
organ, riksdagen eller regeringen, vid ett behov av en annan ordning 
än den här beskrivna måste omfördela uppgifts-, kompetens- och 
ansvarsfördelningen så att den kommer till entydigt uttryck i en eller 
flera författningar som riktar sig till båda myndigheterna. 

Utredningen vill alltså framhålla att på samma sätt och i samma 
utsträckning som en myndighet kan styras med regler i lag eller 
förordning, så kan en statlig förvaltningsmyndighet av riksdag eller 
regeringen ges motsvarande befogenhet att styra över en annan 
statlig förvaltningsmyndighet. Förutsättningen är dock förstås att 
regleringen är tydligt och konsekvent genomförd så att även den 
andra myndigheten binds av motsvarande begränsning av hur dess 
verksamhet är reglerad. I praktiken får detta ses som en 
omfördelning av vissa myndighetsuppgifter. 

Nästa fråga gäller vilken grad av precisering en sådan 
omfördelning fordrar. Här kan hämtas viss ledning från vad som 
gäller om hur allmänt hållna bemyndigandena får vara, se följande i 
förarbetena till 1974 års regeringsform:122 

En fråga som har uppmärksammats under remissbehandlingen gäller 
hur riksdagen skall utforma sina bemyndiganden till regeringen. 
Farhågor har uttryckts för att bemyndigandena skulle bli så allmänt 
hållna att de inte mycket skulle skilja sig från grundlagstextens 
beskrivningar av de ämnen i fråga om vilka delegation är möjlig. Enligt 
min mening skulle så allmänt hållna bemyndiganden stå i uppenbar strid 
med de intentioner som ligger bakom grundlagens regler. Hur 
detaljerade bemyndigandena skall vara bör emellertid få avgöras av 
riksdagen från fall till fall. Är det fråga om från medborgarnas synpunkt 
mindre ingripande föreskrifter bör man kunna ge tämligen vidsträckta 
bemyndiganden. När det gäller föreskrifter, t.ex. på näringsrättens 
område, där mera väsentliga medborgarintressen kan komma att beröras 
av regleringen, bör riksdagen däremot mera preciserat ange de ramar 
inom vilka regeringen skall få röra sig. 

 
121 Se referensen hos Holmberg m.fl., Grundlagarna. 3 uppl., s. 562y. 
122 Prop. 1973:90, s. 209. 
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I den juridiska litteraturen framhålls också att avsikten knappast kan 
vara att ett bemyndigande helt enkelt ska upprepa regeringsformens 
beskrivning av ett delegeringsbart ämne.123 Samtidigt får konstateras 
att kravet på precisering inte sträcker sig lika långt ifråga om 
bemyndiganden som rör myndigheternas förhållanden inbördes som 
i frågor som rör medborgarna. 

Ett exempel på den behövliga graden av precisering av en 
föreskriftsrätt är 7 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Enligt detta 
stadgande får en länsstyrelse meddela föreskrifter om verksamheten 
hos andra regionala eller lokala civila myndigheter med statliga 
förvaltningsuppgifter inom länet om den bedömer det nödvändigt 
för samordningen av försvarsansträngningarna. Det bör dock 
observeras att bestämmelsen enligt 5 § är tillämplig endast när det är 
krig och eller om regeringen särskilt beslutar om det. Så under en 
fredstida kris har länsstyrelsen inte självständigt befogenhet att 
meddela sådana föreskrifter utan det behövs ett beslut av regeringen, 
ett förordnande som lämpligen bör utformas i föreskriftsform.124 

Särskilt om myndighetsgemensam samverkan och 
myndigheternas samarbete 

Här ska till ytterligare belysning av utgångspunkterna för den 
bedömning av ”mandatfrågan” som ska göras tilläggas något om två 
andra myndighetsrelationer, s.k. myndighetsgemensam samverkan 
och myndigheternas samarbete. 

Myndighetsgemensam samverkan kan ses som ett uttryck för en 
aktiv tillämpning av bestämmelsen om skyldigheten för en 
myndighet att inom sitt verksamhetsområde samverka med andra 
myndigheter, se 8 § förvaltningslagen (2017:900). I förarbetena till 
denna bestämmelse anför regeringen bl.a. följande:125 

För det första bör det av bestämmelsen tydligt framgå att det är fråga 
om en mera generell skyldighet för myndigheter att samverka med 

 
123 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., s. 119 f. 
124 Ett annat exempel gäller Socialstyrelsen som enligt lag har getts ett mandat att meddela 
föreskrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov 
av katastrofmedicinska insatser (6 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30] och 8 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdsförordningen [2017:80]).  
 
125 Prop. 2016/17:180, s. 71 ff. 
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varandra. Eftersom en myndighet alltid måste prioritera sina egna 
huvuduppgifter avgör den emellertid själv om den kan avsätta resurser 
för att hjälpa den myndighet som begär assistans. Utredningen föreslår 
också att bestämmelsen – i likhet med nuvarande reglering – inte ska ge 
stöd för några samverkansprojekt som faller utanför respektive 
myndighets verksamhetsområde. E-delegationen invänder mot detta 
och anför att en sådan begränsning inte tar tillräcklig hänsyn till e-
förvaltningens behov av samverkan mellan myndigheter. 
Myndigheternas verksamhet styrs emellertid enligt legalitetsprincipen 
av de föreskrifter om arbetsuppgifterna som lagstiftaren eller någon 
annan normgivare har meddelat. Det innebär bl.a. att det inte får 
förekomma några nyskapelser i form av särskilda samarbetsorgan, som 
oberoende av tillämpliga föreskrifter fattar beslut som inte kan härledas 
till någon av de samverkande myndigheterna (jfr JO 1993/94 s. 458). 
Regeringen anser därför att begränsningen till verksamhetsområdet är 
både lämplig och väl avvägd, bl.a. eftersom en sådan huvudregel minskar 
risken för onödiga oklarheter och felgrepp i fråga om myndigheternas 
kompetens och befogenhet. Detta utesluter samtidigt inte att man i 
specialförfattningar eller i förordningarna med myndighetsinstruktion 
även fortsättningsvis vid behov kan ta in särskilda föreskrifter om 
samverkan som går längre eller annars avviker från förvaltningslagen. 
Det skulle t.ex. kunna gälla föreskrifter om undantag från 
begränsningen till myndighetens verksamhetsområde eller om krav på 
att samverkan i en viss situation ska ske med andra än myndigheter. 

- - -  

Pensionsmyndigheten anför att det är oklart i vilken utsträckning som 
bestämmelsen om samverkan är tillämplig i fråga om sådant samarbete 
mellan myndigheter som gäller frågor om t.ex. inköp av it-tjänster och 
verksamhetsutveckling. Vidare anser E-delegationen att ett krav på 
samverkan med andra än myndigheter i syfte att ta till vara bl.a. 
företagens förutsättningar bör ingå i en ny förvaltningslag. Skyldigheten 
att samverka handlar i grunden om att myndigheterna till nytta för 
samhällsmedborgarna – både generellt och i enskilda fall – ska hjälpa 
varandra genom att bistå med den särskilda sakkunskap och kompetens 
som de var och en i egenskap av expertmyndighet har inom ett visst 
verksamhets- 73 område. Om en myndighet i sitt arbete med att 
utveckla den egna Prop. 2016/17:180 verksamheten ber en annan 
myndighet att bistå med kunskap och erfarenheter från en motsvarande 
process, bör den andra myndigheten alltså vara skyldig att ställa upp och 
samverka givet att den kan avsätta resurser för ändamålet. Sådant 
samarbete som Pensionsmyndigheten och E-delegationen lyfter fram är 
av delvis annan karaktär och faller i stället inom tillämpningsområdet 
för 6 § andra stycket myndighetsförordningen. Enligt den 
bestämmelsen ska en förvaltningsmyndighet under regeringen verka för 
att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar 
som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet. De allmänna 
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bestämmelserna om samverkan i den nya förvaltningslagen är inte 
avsedda att påverka tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
samarbete i myndighetsförordningen. 

Om samarbete myndigheterna emellan och deras skyldighet i det 
avseendet stadgas i 6 § andra stycket myndighetsförordningen 
(2007:515) följande: ”Myndigheten skall verka för att genom 
samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som 
kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.” 

Även i en annan myndighetsgemensam förordning regleras 
skyldigheten för myndigheterna att samverka och samordna. Det är 
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Där 
stadgas: 

 
Samverkan och samordning 
5 §   Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en 
krissituation, ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera 
konsekvenserna av denna. Myndigheterna ska samverka och stödja 
varandra vid en sådan krissituation. 

 
6 §   Varje länsstyrelse ska inom sitt geografiska område i fråga om 
sådana situationer som avses i 8 § andra stycket vara en 
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis 
kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella nivån. 
Länsstyrelserna ska efter beslut av regeringen prioritera och inrikta 
statliga och internationella resurser som ställs till förfogande. 
Länsstyrelserna ska vidare verka för att 

    - regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,  
 - nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker 
kontinuerligt, 
- under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, regioner 
och myndigheter, och 
- informationen till allmänheten och företrädare för massmedia 
under sådana förhållanden samordnas.  

 

I 7 § och bilagan till denna förordning finns också bestämmelser om 
indelningen av beredskapsansvariga myndigheter i olika 
samverkansområden. 

En annan metod för att bestämma att myndigheter ska samverka 
är att genomföra regleringen i de förordningarna med instruktion 
som gäller för respektive myndigheter. Ett exempel på en sådan 
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ordning är det myndighetsgemensamma arbetet mot grov och 
organiserad brottslighet. De tolv myndigheter som deltar i detta 
arbete har under år 2020 fått denna uppgift inskriven i sina respektive 
instruktioner. Se t.ex. förordningen (2020:91) med instruktion för 
Åklagarmyndigheten.  

Det finns slutligen också en ordning med 
myndighetsgemensamma arbetsgrupper som inte är särskilt 
författningsreglerade. Ett exempel på detta är Nationellt centrum 
för terrorhotbedömning (NCT) som är en myndighetsgemensam 
arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets 
radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten vid Försvarsmakten (Must). NCT bildades 2005 
och är sedan 2009 en permanent arbetsgrupp som regleras i en 
skriftlig överenskommelse mellan myndigheterna.126 

Vissa uppdrag till förvaltningsmyndigheter kan ge specifika 
myndigheter en mer samordnande och ibland styrande roll. I 
Statskontorets rapport Förvaltningsmodellen under 
coronapandemin konstateras att regeringen har gett myndigheter i 
uppdrag att samordna andra myndigheter, men även regioner och 
kommuner, i arbetet med att hantera coronapandemin. Myndigheter 
med instruktionsenliga uppgifter i en viss sektor, har i och med dessa 
uppdrag också fått en styrande roll gentemot myndigheter som 
huvudsakligen är verksamma inom andra sektorer. Formellt sett är 
myndigheterna horisontellt organiserade i förhållande till varandra. 
Det innebär att det är regeringen som har ansvar för att styra och 
koordinera myndigheternas verksamheter samt att vid behov lösa 
eventuella målkonflikter. Statskontorets kartläggning visar att 
regeringen inom ramen för hanteringen av pandemin har gett vissa 
myndigheter omfattande uppdrag att driva processer som involverar 
och påverkar andra myndigheter. Statskontorets bedömning är att 
det i praktiken kan innebära att dessa myndigheter fått en styrande 
och koordinerande roll. De samordnande uppdragen till vissa 
myndigheter har enligt Statskontorets rapport varit ett av flera sätt 
för regeringen att överbrygga och hantera utmaningarna i 
förvaltningens sektorisering. För de inblandade aktörerna, inte 

 
126 Se prop. 2017/18:36, s. 12. 
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minst för de samordnande myndigheterna, innebär uppdragen att de 
behöver klara ut ansvarsfördelningen i genomförandet.127 

Utredningens bedömning 

Utredningens uppfattning är mot angivna bakgrund följande. 
Mandatet för en statlig förvaltningsmyndighet att i en viss situation 
ta över beslutskompetens från en annan statlig 
förvaltningsmyndighet förutsätter en grundlagsenlig reglering i lag 
eller förordning. I praktiken handlar det på det här aktuella 
förvaltningsområdet vanligen om att det behövs en eller flera 
förordningsbestämmelser meddelade av regeringen. En sådan 
ordning innebär en förändring av den annars gällande fördelningen 
av uppgifter och ansvar mellan två eller flera myndigheter. 

Till förutsättningarna hör här att delegationen är utformad så att 
den inte kommer i konflikt med 12 kap. 2 § RF och inte får vara så 
allmänt hållen att den inte skiljer sig nämnvärt från grundlagstextens 
beskrivningar av de delegeringsbara ämnena.  

Beredskapsmyndigheter ska vid höjd beredskap i första hand 
inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för 
totalförsvaret. Utifrån denna utgångspunkt är utredningens avsikt 
att sektorsansvariga myndigheter under höjd beredskap ska ha 
förmåga till ledning (se kapitel 4 om användningen av begreppet 
ledning) av viss verksamhet medan den ordinarie myndigheten 
fortfarande bedriver den direkta verksamheten med utnyttjandet av 
den kompetens som finns hos myndigheten. Det inrättas alltså ett 
sektoriellt eller övergripande ledningsansvar som läggs på en viss 
myndighet, medan verksamhetsansvaret ska ligga kvar hos den 
ansvariga beredskapsmyndigheten. 

I relation till ansvarsprincipen kan detta alltså beskrivas som att 
den sektorsansvariga myndigheten under höjd beredskap ansvarar 
för den övergripande ledningen inom beredskapssektorn medan 
berörda beredskapssektorsmyndigheter svarar för den direkta 
ledningen – det faktiska bedrivandet av verksamheten. 

 
127 Se vidare Statskontoret (2020), Om offentlig sektor 2020, Förvaltningsmodellen under 
coronapandemin, s. 36 f. 
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Kort om utredningens förslag 

Utredningens förslag innebär i korthet att den nu gällande 
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
ersätts av en ny förordning, beredskapsförordningen. De nuvarande 
samverkansområdena kommer därmed att utgå och ersättas med de 
beredskapssektorer som utredningen föreslår. Utredningens förslag 
till indelning av statliga förvaltningsmyndigheter i 
beredskapssektorer utgår från de samhällsviktiga verksamheter och 
funktioner som bedöms vara mest centrala att upprätthålla under 
fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst under krig. För varje 
beredskapssektor ska det finnas en sektorsansvarig myndighet. 

De sektorsansvariga myndigheterna ska ha till uppgift att 
samordna planeringen av uppgifterna inom beredskapssektorn samt 
att precisera ansvaret för beredskapsförberedelser i fred inom 
sektorn. Under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap ska 
de sektorsansvariga myndigheterna samordna verksamheten inom 
beredskapssektorn.  

Utredningens förslag innebär vidare att de sektorsansvariga 
myndigheterna under höjd beredskap enligt regeringens delegation i 
beredskapsförordningen får meddela de närmare föreskrifter som 
behövs för verksamheten hos andra statliga 
förvaltningsmyndigheter inom beredskapssektorn. Det förutsätts 
därvid att det också i de berörda förordningarna med 
myndighetsinstruktioner med dess reglering av respektive 
myndighets verksamhetsuppgifter och ansvar görs en följdenlig 
koppling till beredskapsförordningens reglering.
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6 Statliga myndigheters ansvar för 
krisberedskap och civilt försvar  

För att säkerställa en mer ändamålsenlig struktur för planering och 
samordning inför och under fredstida kriser och höjd beredskap ska 
utredningen i enlighet med sina direktiv se över de befintliga 
samverkansområdena. Utredningen ska vidare lämna förslag på en 
sektorsindelning för statliga myndigheter samt föreslå vilka 
myndigheter som ska ges ett författningsreglerat ansvar att 
samordna planering och utveckling av verksamheten inom 
respektive sektor. 

I det här kapitlet redovisar utredningen utvecklingen av statens 
organisering av beredskapen samt det nu pågående arbetet med att 
samordna frågor om krisberedskap och civilt försvar mellan statliga 
myndigheter. 

6.1 Utvecklingen av det civila beredskapssystemet 
fram till 2002 

De civila delarna av totalförsvaret, och senare den fredstida 
krisberedskapen, har historiskt delats in i olika områden, sektorer 
och samhällsfunktioner.  

6.1.1 Totalförsvaret före 1986 

Liksom i dag delades totalförsvaret fram till mitten av 1980-talet upp 
i en militär och en civil del. Den civila delen delades fram till 1980-
talets mitt i sin tur även in i fyra delar; civilförsvaret, ekonomiskt 
försvar, psykologiskt försvar samt övrigt totalförsvar. Civilförsvaret 
(som i dag benämns Befolkningsskydd och räddningstjänst) skulle 
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skydda befolkningen och egendom mot skador samt rädda 
överlevande. Det ekonomiska försvaret skulle trygga nödvändig 
försörjning under krigsförhållanden och i situationer då krig eller 
konflikter utanför landets gränser hotade Sveriges oberoende och 
försörjning. Det psykologiska försvaret skulle vid krigsfara och i krig 
bygga upp och vidmakthålla medborgarnas försvarsvilja och 
motståndskraft mot främmande propaganda. I det övriga 
totalförsvaret ingick bl.a. hälso- och sjukvård, telekommunikationer 
samt polisväsendet. I krig skulle det övriga totalförsvaret bidra till 
att nödvändiga samhällsfunktioner skulle kunna upprätthållas samt 
understödja övriga försvarsgrenar.128 

Planeringen var inriktad på förberedelser inför krig men också 
kriser utan att landet var i krig. De krisscenarier som var aktuella 
utgick ifrån säkerhetspolitiska kriser i närområdet eller kriser som 
hotade landets försörjning. 

Ansvarsprincipen tillämpades och innebar att den myndighet 
som hade ansvaret för en verksamhet i fredstid även skulle ha 
ansvaret för verksamheten i kriser och i krig, i den mån 
verksamheten då skulle upprätthållas. Syftet med denna ordning var 
att ändringar i ledningsförhållanden när samhället ställde om från 
freds- till kris- eller krigsförhållanden skulle undvikas. I 
myndigheternas ansvar ingick också att inom sitt ansvarsområde 
vidta relevanta beredskapsåtgärder i fredstid.129 

Då liksom nu omfattade verksamheten inom den civila delen av 
totalförsvaret många statliga myndigheter. Därmed var också flera 
departement involverade i arbetet med totalförsvaret. För att 
samordna arbetet i Regeringskansliet hade Försvarsdepartementet 
sedan början av 1960-talet en samordnande roll när det gällde 
totalförsvarsuppgifterna. De statliga myndigheternas beredskap 
reglerades i förordningen (1977:55) om vissa statliga myndigheters 
beredskap m.m.  

Olika bestämmelser gällde för myndigheter vars verksamhet 
skulle upprätthållas under krig och krigsfara och för myndigheter 
vars verksamhet inte skulle upprätthållas under sådana förhållanden. 
Exempelvis skulle en myndighet vars verksamhet skulle 
upprätthållas under krig och krigsfara planera för hur myndigheten 
skulle inta sin krigsorganisation samt kunna flytta till särskild 

 
128 Prop. 1981/82:102. 
129 Se prop. 1981/82:102 och prop. 1984/85:160. 
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krigsuppehållsplats. Myndigheter vars verksamhet inte skulle 
upprätthållas under krig och krigsfara skulle planera för att avveckla 
verksamheten. 

6.1.2 Statens indelning i funktioner 1986–2002  

Redan 1978 års försvarskommitté identifierade ett antal brister inom 
de civila delarna av totalförsvaret. Bland annat konstaterade 
kommittén att samordningen mellan berörda myndigheter när det 
gällde planeringen och beredskapsåtgärder hade brister.130 Det 
saknades vidare en central statlig myndighet som kunde omsätta 
regeringens styrning. I stället fanns flera olika instanser som hade 
samordnande uppgifter, t.ex. Totalförsvarets chefsnämnd, 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar samt Riksnämnden för 
kommunal beredskap.131  

År 1986 beslutade riksdagen att totalförsvaret skulle delas in i så 
kallade samhällsfunktioner. Syftet med funktionsindelningen var att 
fördela ansvaret för beredskapsförberedelserna i fred och för 
verksamheten under kriser och krig på nivån under regeringen.132 
Inledningsvis uppgick antalet samhällsfunktioner till 23. För varje 
samhällsfunktion utsågs en ansvarig myndighet, en så kallad 
funktionsansvarig myndighet (FAM) som hade i uppgift att under 
kriser och krig samordna verksamheten inom funktionen. Det fanns 
även myndigheter med beredskapsuppgifter133 men som inte ingick 
inte i någon av samhällsfunktionerna.134  

Grundläggande krav på en funktion var att den skulle innefatta 
för totalförsvaret viktig verksamhet som krävde någon form av 
central statlig ledning. Varje funktion skulle även innefatta en 
enhetlig verksamhet och dess uppgifter, mål och resurser skulle 
kunna anges på ett entydigt sätt. För varje funktion fanns en 
funktionsansvarig myndighet. Den funktionsansvariga myndigheter 
hade i fred det övergripande ansvaret under regeringen för att 
krigsorganisationen, krigsplanläggningen och övriga 

 
130 Försvarets rationaliseringsinstituts rapport (nr 3.84) Ledningen av det civila försvaret. 
131 Se prop. 1984/85:160. 
132 Se SOU 2001:86. 
133 Den övergripande regleringen av de statliga myndigheternas beredskapsuppgifter 
reglerades i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila 
del. 
134 Se prop. 1984/85:160. 
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beredskapsförberedelser var samordnade inom funktionen. Även 
under höjd beredskap skulle den funktionsansvariga myndigheten ha 
ansvar för verksamheten inom funktionen.135 

6.1.3 Samhällets beredskap omorienteras och funktionerna 
avvecklas 

Genom riksdagens beslut 1995136 och 1996137 om säkerhets- och 
försvarspolitiken omorienterade statsmakterna arbetet med den 
civila beredskapen. Som ett resultat av kalla krigets slut hade 
omvärldsläget under 1990-talets första hälft utvecklats så att de 
säkerhetspolitiska hoten mot Sverige och dess närområde bedömdes 
ha minskat på ett betydande sätt. Omorienteringen innebar bl.a. att 
stora delar av de resurser som tidigare avdelats för att möta 
säkerhetspolitiska hot i stället skulle användas för att stärka den 
fredstida krisberedskapen. 

I propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 2001 
bedömde regeringen att principerna för samhällets krishantering 
skulle ta sin utgångspunkt i samhällets fredstida verksamhet. Den 
fredstida verksamheten skulle även utgöra en grund för ledningen 
och hanteringen av händelser som inträffade under höjd beredskap. 
Mot bakgrund av de förändrade kraven på det civila försvaret 
föreslog regeringen att funktionsindelningen skulle upphöra. Den 
statliga myndigheten Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) 
skulle också läggas ned.138 Riksdagen beslutade i enlighet med 
regeringens proposition.139  

 
135 Ibid. 
136 Prop. 1995/96:12, bet. 1995/96:UFöU1 och bet. 1995/96:FöU1, rskr. 1995/96:44 och rskr. 
1995/96:45–46. 
137 Prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1 och bet. 1996/97:UFöU1, rskr. 1996/97:109–112 och 
rskr. 1996/97:36. 
138 Delar av verksamheten inom ÖCB fördes över till den nya myndigheten 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM). KBM slogs senare samman med Räddningsverket och 
Styrelsen för psykologiskt försvar och blev MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
139 Prop. 2001/02:10, bet. 2001/02:FöU1 och bet. 2001/02:FöU2, rskr. 2001/02:104 och rskr. 
2001/02:91. 
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6.1.4 Samverkansområden ersätter funktionerna 2002 

I propositionen Samhällets säkerhet och beredskap 2002 föreslog 
regeringen att en struktur med samverkansområden skulle inrättas 
och ersätta funktionsindelningen som riksdagen året innan beslutat 
skulle upphöra. Samverkansområdena skulle utgöras av ett antal 
statliga myndigheter som gavs ett särskilt ansvar för att planera och 
vidta de förberedande åtgärder som krävdes för att minska risken för 
att svåra påfrestningar på samhället skulle uppkomma samt för att 
hantera sådana situationer om de ändå skulle inträffa. Regeringens 
förslag innebar även att myndigheterna skulle genomföra de 
förberedelse- och anpassningsåtgärder som krävdes för att 
verksamheten helt eller delvis skulle kunna upprätthållas vid höjd 
beredskap. Samverkansområdena skulle inte ha någon operativ roll 
vid en fredstida kris, svår påfrestning eller under höjd beredskap.140 

Indelningen av myndigheterna i samverkansområden skulle 
enligt regeringen göras med utgångspunkt i en bedömning av det 
inbördes sambandet mellan myndigheternas verksamheter. 
Indelningen i samverkansområden skulle också vara flexibel. Nya 
samverkansområden skulle vid behov kunna tillkomma medan andra 
som inte längre bedömdes behövas skulle kunna utgå. 

Regeringens förslag innebar att alla myndigheter som ingick i ett 
enskilt samverkansområde skulle ha gemensamt ansvar för att 
säkerställa planeringen inom samverkansområdet. Till skillnad från 
det tidigare funktionssystemet fick därmed ingen enskild myndighet 
något särskilt ansvar för att arbetet i samverkansområdet fortskred 
på ett målinriktat sätt då detta ansvar skulle ankomma på alla 
myndigheter som ingick i samverkansområdet. 

Vilka samverkansområden som skulle finnas, vilka myndigheter 
som ingick i respektive samverkansområde samt myndigheternas 
uppgifter reglerades i förordningen (2002:472) om åtgärder för 
fredstida krishantering och höjd beredskap. Enligt förordningen 
skulle alla statliga myndigheter, med några få undantag, i syfte att 
stärka sin krishanteringsförmåga årligen analysera om det fanns 
sådana sårbarheter och risker inom myndighetens ansvarsområde 
som synnerligen allvarligt kunde försämra förmågan till verksamhet 
inom området. I förordningen fanns också bestämmelser om 

 
140 Prop. 2001/02:158. 
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myndigheternas beredskapsplanering som avsåg alla statliga 
myndigheter. 

Av förordningen framgick vidare att vissa myndigheter hade ett 
särskilt ansvar för den fredstida krisberedskapen. Dessa 
myndigheter skulle bl.a. planera och vidta förberedande åtgärder för 
att förebygga, motverka och begränsa identifierade sårbarheter och 
risker inom de samverkansområden som angavs i en bilaga till 
förordningen. Samma myndigheter hade också ett särskilt ansvar 
inför och vid höjd beredskap.141 I förordningen reglerades även hur 
höjd beredskap skulle tillkännages samt de åtgärder som samhället 
skulle vidta vid höjd beredskap.  

Förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering 
och höjd beredskap ersattes i september 2006 av förordning 
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (härefter 
benämnd krisberedskapsförordningen). I den nya förordningen 
infördes bl.a. en särskild bestämmelse om syftet med 
samverkansområdena.142 Av bestämmelsen framgick att 
samverkansområdena skulle främja en helhetssyn i planeringen för 
krisberedskap och höjd beredskap och att planeringen för de 
myndigheter som angavs i bilagan till förordningen skulle bedrivas 
inom samverkansområden.143 Av förordningen framgick även att 
MSB vid behov fick besluta att även andra myndigheter skulle ingå i 
eller stödja arbetet i samverkansområdena. 

 
141 Av bilagan till förordningen framgick vilka myndigheter som hade ett särskilt ansvar. 
142 I regleringsbrevet för 2004 som avsåg dåvarande Krisberedskapsmyndigheten fick 
myndigheten i uppdrag att analysera behovet av förändringar i förordning (2002:472) om 
åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Uppdraget återrapporterade i en 
rapport (dnr 0409/2004) som finns i den samlade skriften Så vill vi utveckla krisberedskapen 
(dnr 0418/2005). 
143 8 § förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. MSB skulle enligt 
förordningen även, i samverkan med de myndigheter som ingick i samverkansområdena, 
utveckla formerna för arbetet i områdena. MSB skulle vidare årligen lämna en redogörelse för 
och en bedömning av arbetet som bedrivits inom områdena till Regeringskansliet. 

605



SOU       Myndigheters nuvarande ansvar 

205 

6.2 Den nu gällande indelningen av statliga 
myndigheter i samverkansområden  

6.2.1 Strukturen för samverkansområdena för statliga 
myndigheter 2020 

Av 7 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
(krisberedskapsförordningen) framgår att för att främja en 
helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd beredskap ska 
planeringen för de myndigheter som anges i bilagan till förordningen 
bedrivas i samverkansområden. Av samma bestämmelse framgår 
vidare att MSB i samverkan med de myndigheter som ingår i 
samverkansområdena, ska utveckla formerna för arbetet i områdena.  

Riksdagens försvarspolitiska beslut 2015 och regeringens 
påföljande beslut i december 2015 om planeringsanvisningar till 
myndigheterna innebar att planeringen för höjd beredskap har 
återupptagits. Enligt MSB har fokus för arbetet i 
samverkansområdena de senaste åren dock legat på 
informationsdelning mellan myndigheterna snarare än på planering 
av konkreta åtgärder inför höjd beredskap. Denna planering har i 
stället bedrivits i andra konstellationer.144 

Även om nya författningar har ersatt gamla regleringar har inte 
några mer omfattande strukturella förändringar genomförts när det 
gäller samverkansområdena sedan de bildades 2002. Utpekade 
myndigheter har ett särskilt ansvar för den fredstida krisberedskapen 
enligt 10 § krisberedskapsförordningen. Samma myndigheter har 
också ett ansvar enligt 15 § att vidta de ytterligare förberedelser (16 
§) som krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd beredskap, ett 
så kallat bevakningsansvar.145  I utredningens bilaga 3 återfinns en 
förteckning över samverkansområden och myndigheter som har ett 
särskilt ansvar för krisberedskapen (10 §) respektive åtgärder inför 
och vid höjd beredskap (16 §).  

 
144 MSB, Redogörelse för och bedömning av arbetet i samverkansområdena 2018 (Dnr 2018—
13913). 
145 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap. Modellen med en uppdelning av ansvaret för krisberedskapen respektive 
för åtgärder vid höjd beredskap föreslogs ursprungligen i betänkandet Förordning om åtgärder 
för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86). Det ursprungliga förslaget var 
två olika bilagor men resultatet blev en bilaga med två kolumner. 
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Samtliga myndigheter som pekas ut i 
krisberedskapsförordningen har ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen och även för att vidta de ytterligare förberedelser 
som krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd beredskap. Nio 
av de myndigheter som enligt krisberedskapsförordningen har ett 
särskilt ansvar för krisberedskapen samt också är 
bevakningsansvariga myndigheter ingår i mer än ett 
samverkansområde.146 MSB ingår i alla områden. Sedan 2017 har 
MSB efter samråd med berörda myndigheter tagit på sig rollen att 
vara ordförande i samtliga ansvarsområden. År 2019 övertog dock 
Trafikverket ordförandeskapet i samverkansområdet Transporter 
(SOTP).  

MSB har i enlighet med 7 § krisberedskapsförordningen beslutat 
att ytterligare myndigheter ska ingå i arbetet med 
samverkansområdena utan att de formellt omfattas av 10 § eller 15 § 
krisberedskapsförordningen.147 

Vidare ingår, efter beslut av respektive samverkansområde, 
adjungerande aktörer i vissa samverkansområden. Exempel på 
adjungerande aktörer är Försvarsmakten, Riksbanken, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), Frivilliga försvarsorganisationer 
(FFO) samt enskilda kommuner och regioner. 

6.2.2 Delat ansvar för samverkan 

Med undantag för samverkansområdet Transporter är MSB, som 
framgår ovan, ordförande i samtliga samverkansområden. 
Ordförandeskapet är dock i huvudsak en administrativ funktion. Till 
skillnad från vad som gällde inom det system med funktioner som 
beskrivs ovan och som avvecklades 2002, där det fanns 
funktionsansvariga myndigheter (FAM), har ingen enskild 
myndighet pekats ut av regeringen som särskilt ansvarig för att se till 
att arbetet i samverkansområdet fortskrider på ett målinriktat sätt. 
Detta ansvar delas i stället av alla myndigheter som ingår i 
samverkansområdet. Trafikverket har dock, som nämnts, sedan 
augusti 2017 en samordnande roll i samverkansområdet Transporter. 

 
146 Förutom MSB är det Livsmedelsverket, Energimyndigheten, Kustbevakningen, 
Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Transportstyrelsen och Tullverket. 
147 Myndigheter beslutade av MSB: Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, Lantmäteriet, 
SMHI, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt (FRA). 
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Genom en ändring i myndighetens instruktion ska Trafikverket med 
utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv samverka med 
andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att utveckla och 
samordna krisberedskap och planering för höjd beredskap inom 
transportområdet. I detta ingår att bedriva omvärldsbevakning och 
analys samt att stödja andra myndigheter med expertkompetens 
inom området.148 

6.2.3 Iakttagelser från arbetet samverkansområdena149 

MSB ska till Regeringskansliet varje år lämna en redogörelse för och 
en bedömning av arbetet som har bedrivits inom 
samverkansområdena. I MSB:s uppgift ingår också att, i samverkan 
med de myndigheter som ingår i samverkansområden, utveckla 
formerna för arbetet i områdena.150 

Till en början roterade ordförandeskapet i samverkansområdena 
årligen mellan myndigheterna som ingick i respektive område. 
Krisberedskapsmyndigheten och senare MSB lämnade stöd till 
arbetet i samverkansområdena. Bland annat ställde man en 
samordnare till förfogande som stöd till i första hand ordförande och 
den praktiska möteshanteringen. 

I varierande omfattning har det funnits undergrupper eller 
arbetsgrupper inom samverkansområdena.  

Inledningsvis var det främst frågor som avsåg hur anslag 7:5 
Krisberedskap (numera anslag 2:4 Krisberedskap) skulle fördelas 
som behandlades av samverkansområdena. Därefter bedrevs 
utvecklingsarbetet i två spår. Det ena spåret avsåg främst 
arbetsformer och struktur för samverkansområdena och det andra   
vilka sakfrågor som skulle behandlas. Exempel på sakfrågor som 
behandlades var t.ex. den framtida inriktningen av krisberedskapen, 
privatoffentlig samverkan, den internationella dimensionen av 
arbetet samt forskning och utveckling. 

Från 2009 utökade MSB stödet till samverkansområdena. En 
verksamhetsanalys genomfördes och 2011 publicerades en 

 
148 3 a § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. 
149 Detta avsnitt bygger på underlag i form av de årliga redogörelser för och bedömningar av 
arbetet som bedrivits inom samverkansområdena. 
150 7 § krisberedskapsförordningen, tidigare 8 § förordningen [2006:942] om krisberedskap 
och höjd beredskap. 
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vägledning för samverkansområdenas arbete.151 I vägledningen 
förtydligades att arbetet i samverkansområdena skulle utgå från tre 
perspektiv, nämligen strategiskt arbete, initierande av projekt och 
informationsutbyte. Implementeringen av vägledningen bidrog 
enligt MSB till att samverkansområdena fick tydligare uppgifter och 
en mer enhetlig arbetsgång. Det strategiska arbetet var emellertid 
svårare att utveckla jämfört med de två övriga uppgifterna.  

I budgetpropositionen för 2013 betonade regeringen att 
samverkansområdena hade en viktig roll att fylla när det gäller att 
uppnå målen för samhällets krisberedskap, samt att arbetet inom 
samverkansområdena borde förtydligas och förstärkas.152 Samma år 
inledde MSB en treårig satsning för att förstärka 
samverkansområdenas förmåga att möta de ökade förväntningarna 
och stärka deras strategiska funktion. 

I 2016 års uppföljning konstaterade MSB att myndigheternas 
arbete i samverkansområdena hade bidragit till kunskapshöjning och 
värdefull samverkan men att arbetet behövde utvecklas för att 
ytterligare stärka ansvariga aktörers förmåga att förebygga och 
hantera olyckor, kriser och krig. 

Under 2015–2016 genomförde MSB en särskild satsning för att 
utveckla formerna för arbetet i samverkansområdena. Målet med 
arbetet var att skapa mer effektiva och ändamålsenliga strukturer och 
processer för samverkan och planering mellan aktörer i 
samverkansområdena.153 Det nya arbetssättet implementerades 
under 2017 och vidareutvecklades under 2018. Av MSB:s egen 
uppföljning för år 2017 framgår att myndigheten bedömde att 
arbetet i samverkansområdena hade tagit ett steg mot att skapa 
bättre förutsättningar för myndigheterna att genomföra en 
sammanhängande planering i samverkansområdena.154 Utredningen 
erfar emellertid att flera av de myndigheter som ingår i 
samverkansområdena alltjämt uppfattar att strukturen för det arbete 
som ska genomföras är otydlig. Myndigheterna efterlyser även 

 
151 MSB (2011), Vägledning för arbetet i samverkansområdena, Att arbete i samverkansområden 
enligt förordning (2006:942). En uppdaterad version av vägledningen publicerades 2015: 
Vägledning för arbetet i samverkansområden. 
152 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 6, s. 102. 
153 En sammanställning av de förändringar som skulle genomföras presenterades av MSB i 
rapporten Utveckling av arbetet i samverkansområdena – för helhetssyn och samordnad planering 
Slutrapport (Dnr. 2016–2258). 
154 MSB, Årlig redogörelse och bedömning av samverkansområdenas arbete 2017 (Dnr 2017-
00257). 
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tydligare mandat för det arbete som ska genomföras tillsammans 
med andra myndigheter för att frågorna ska kunna drivas framåt och 
resultera i konkreta resultat. 

Synpunkter på arbetet i samverkansområdena 

Krisberedskapsmyndigheten och senare MSB har i årliga 
uppföljningar av samverkansområdenas verksamhet återkommande 
pekat på att strukturen för samverkansområdena behövde göras mer 
flexibel och att områdena behövde utvecklas, liksom samverkan 
mellan olika samverkansområden. Genomgående har vikten av att 
ledningarna för berörda myndigheter engageras och hålls 
informerade om arbetet i samverkansområdena lyfts fram liksom 
betydelsen av att resultatet av arbetet sprids och förankras hos 
myndigheterna.  

Av uppföljningarna framgår vidare att ambitionen i de olika 
myndigheterna har skiljt sig åt vad gäller engagemanget i 
samverkansområdena. MSB bedömer att flera myndigheter inte har 
avsatt tillräckligt med tid och resurser för det arbetet. 

Uppföljningarna visar också att myndigheternas representanter 
ibland inte haft tillräckliga mandat för att driva arbetet i 
samverkansområdet framåt. Denna bild bekräftas i de kontakter som 
utredningen haft med statliga myndigheter som ingår i 
samverkansområdena. Utredningen erfar att representanter för 
dessa myndigheter bedömer att ett målinriktat och effektivt arbete i 
samverkansområdena försvåras av att ingen av myndigheterna har en 
uttalad uppgift att driva arbetet framåt på ett systematiskt sätt. 

MSB bedömde 2018 att det utvecklingsarbete i 
samverkansområdena som beskrivs ovan behövde fortsätta för att 
planeringen för krisberedskap och civilt försvar skulle kunna 
samordnas på ett effektivt sätt. Arbetet i samverkansområdena 
tillgodosåg visserligen myndigheternas behov av att stämma av 
frågor sinsemellan, men enligt MSB behövde myndigheterna i allt 
större utsträckning även förhålla sig till de processer om civilt 
försvar som utgår från regeringsuppdrag till berörda myndigheter. 
Samverkan mellan myndigheterna om planering av konkreta 
åtgärder och genomförande av dessa genomfördes mot denna 

610



Myndigheters nuvarande ansvar SOU       

210 

bakgrund i stället inom ramen för andra samarbetsformer som 
ansågs mer ändamålsenliga än samverkansområdena.155 

6.3 Andra indelningar av samhället som är relevanta 
för arbetet med civilt försvar utöver 
samverkansområdena 

Parallellt med strukturen för indelningen av myndigheter i 
samverkansområden finns andra indelningar för arbetet med 
samhällets säkerhet, beredskap och civilt försvar. Nedan följer en 
övergripande redogörelse för de indelningar som bl.a. regeringen, 
Försvarsberedningen, MSB, Försvarsmakten och olika utredningar 
har identifierat. 

6.3.1 Områden identifierade i regeringens proposition 
Totalförsvaret 2021–2025 

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen som riksdagen 
antog i december 2020 beskriver regeringen samhällsviktig 
verksamhet som verksamhet som behövs för att en allvarlig kris inte 
ska inträffa i samhället eller är nödvändig eller mycket väsentlig för 
att en redan inträffad kris inte ska förvärras. I en krigssituation kan 
det t.ex. handla om verksamheter och funktioner som är nödvändiga 
för det militära försvaret eller verksamheter och funktioner som 
krävs för att skydda civilbefolkningen. Att säkerställa en nödvändig 
försörjning av bl.a. livsmedel, dricksvatten, energi och läkemedel 
samt tillgång till vissa strategiska insatsvaror för inhemsk industriell 
produktion samt tillhörande transporter är avgörande för att 
upprätthålla förmågan inom totalförsvaret. 

Regeringen bedömer i propositionen att det under perioden 
2021–2025 är särskilt viktigt att arbetet med att stärka 
motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna 
vidareutvecklas och fördjupas. Att säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna inkluderar att upprätthålla en nödvändig 
försörjning. Det innebär som regel en lägre ambitionsnivå än i ett 
fredstida normalläge. Regeringen uppger att arbete har påbörjats 

 
155 MSB, Redogörelse för och bedömning av arbetet i samverkansområdena 2018 (Dnr 2018—
13913). 
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men att det nu behöver intensifieras ytterligare. Inom särskilt 
följande områden anser regeringen att arbetet med att öka 
motståndskraften behöver vidareutvecklas och stärkas: ordning och 
säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård, livsmedel 
och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, 
energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post. 

Av propositionen framgår att regeringens inriktning är att 
finansiella förstärkningar ska fördelas till ovan nämnda områden. 

En annan del i arbetet med att säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna är enligt regeringen att stärka informations- 
och cybersäkerheten och minska sårbarheterna, vari inrättandet av 
ett cybersäkerhetscenter är en viktig komponent. Många av de 
system som är kritiska för att upprätthålla samhällets funktionalitet 
är redan i fredstid sårbara för störningar. Regeringen bedömer att 
verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet behöver stärka sitt 
säkerhetsskydd. 

6.3.2 Nödvändiga områden som identifierats av 
Försvarsberedningen 

Försvarsberedningen lyfter i rapporten Motståndskraft 2017 fram en 
rad områden som behöver fungera även under höjd beredskap och 
som är väsentliga för att kunna motstå ett angrepp. De områden som 
behandlas är: att värna civilbefolkningen (bl.a. genom 
befolkningsskydd), säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
(besluts- och ledningsförmåga, ordning och säkerhet, transporter, 
det finansiella systemet, sjukvård, informationsteknologi, 
elektroniska kommunikationer), säkerställa nödvändig försörjning 
(läkemedel, dricksvatten, livsmedel, energiförsörjning), 
psykologiskt försvar samt personalförsörjning inom civilt försvar.156  

 
156 Ds 2017:66. 
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6.3.3 MSB:s indelning i elva samhällssektorer 

MSB gjorde 2013 en indelning av samhället i elva sektorer inom vilka 
merparten av viktiga samhällsfunktioner och samhällsviktiga 
verksamheter bedöms finnas.157  

De samhällssektorer som MSB har identifierat är 
Energiförsörjning, Finansiella tjänster, Handel och industri, Hälso- 
och sjukvård samt omsorg, Information och kommunikation, 
Kommunalteknisk försörjning, Livsmedel, Offentlig förvaltning, 
Skydd och säkerhet, Socialförsäkringar och Transporter.158 

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-
19 stiftades i mars 2020 en ny lag om tillfällig stängning av 
skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. I den 
tillhörande förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet 
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, 
infördes en bestämmelse om villkor för samhällsviktig verksamhet 
samt 12 samhällssektorer. Bestämmelsen i förordningen bygger på 
MSB:s indelning i samhällssektorer inom vilken merparten av viktiga 
samhällsfunktioner finns. MSB har också beslutat om föreskrifter 
med tillhörande allmänna råd för att exemplifiera vad som kan var 
samhällsviktig verksamhet kopplat till tillfälliga stängningar av 
skolor vid extraordinära händelser i fredstid. 

6.3.4 MSB:s och Försvarsmaktens sju prioriterade områden 

För att nå en sammanhängande planering konstaterade 
Försvarsmakten och MSB i Grundsynen159 som de två 
myndigheterna gemensamt har tagit fram på uppdrag av regeringen 
att en sammanhängande planering minst bör bestå av en gemensam 
målbild, gemensam syn på effekter som ska uppnås, övergripande 
tidsplan för viktiga gemensamma aktiviteter samt en gemensam syn 
på hotet och den hotbild planeringen ska ske utifrån.160 

 
157 MSB fick år 2010 ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell strategi för skydd av 
samhällsviktig verksamhet. 2013 fick MSB i uppdrag att, med utgångspunkt i strategin, ta fram 
en handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. 
158 MSB (2013), Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB597. 
159 Sverige kommer att möta utmaningarna – Gemensamma grunder (grundsyn) för en 
sammanhängande planering för totalförsvaret, FM2016-13584:3, MSB2016-25, 2016-06-10; 
Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende 
totalförsvarsplanering, Fö 2015/0916/MFI, 2015-12-10. 
160 MSB, Planering och förberedelser pågår, Redovisning hur planeringsarbetet fortskrider och 
vilka resultat som har uppnåtts 2018 vad avser civilt försvar (2019-00901). 
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För att snabbare få en beredskapshöjande effekt behöver 
aktörerna enligt MSB och Försvarsmakten fokusera sitt 
förmågehöjande arbete till följande sju prioriterade områden: 
energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt 
omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt 
skydd och säkerhet.161  

6.3.5 Utredningen om säkerhetsskyddslagen 2015 

I sitt betänkande från 2015 ger Utredningen om 
säkerhetsskyddslagen exempel på inom vilka samhällsområden som 
de mest skyddsvärda tillgångarna och funktionerna finns. 
Gemensamt för flera av dessa områden är att de är beroende av 
skyddsvärda it-system för bl.a. ledning, styrning, reglering och 
övervakning av samhällsviktiga funktioner.162 Vidare är flera av 
sektorerna ömsesidigt beroende av varandra. Utredningen ger 
följande exempel på samhällsområden där de mest skyddsvärda 
funktionerna återfinns: Centrala statsledningen, totalförsvaret, 
internationella relationer, rättsväsendet, skydd mot olyckor, hälso- 
och sjukvård, energiförsörjning, vattenförsörjning och 
avloppshantering, annan livsmedelsförsörjning, elektronisk 
kommunikation, finansiella tjänster, industri, forskning och 
utveckling, transporter och kommunikation samt folkbokföring och 
socialförsäkring.163 

6.3.6 Regeringens uppdrag till bevakningsansvariga 
myndigheter sommaren 2019  

Regeringen beslutade i juli 2019 att ge 20 bevakningsansvariga 
myndigheter i uppdrag att till den 2 mars 2020 inkomma med 
underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. I 
uppdraget grupperas myndigheterna enligt följande indelning som 
därmed utgör utgångspunkten för analysen för den fortsatta 

 
161 De prioriterade områdena har identifierats av MSB i Nationell risk- och förmågebedömning 
2017, sedan har MSB och Försvarsmakten gemensamt bedömt att områdena är relevanta. 
162 Utredningen om säkerhetsskyddslagen har i sin värdering bland annat utgått från MSB:s 
indelning i elva samhällssektorer inom vilka merparten av den samhällsviktiga verksamheten 
kan identifieras. 
163 SOU 2015:25, s. 295. 
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inriktningen av det civila försvaret: Transporter, energiförsörjning, 
livsmedelsförsörjning (inklusive dricksvattenförsörjning), ordning 
och säkerhet, finansiell beredskap samt elektroniska 
kommunikationer och post.164 

6.3.7 EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster  

Syftet med EU:s s.k. NIS-direktiv om nätverks- och 
informationssystem är att förbättra funktionen av unionens inre 
marknad genom att bl.a. vidta åtgärder för att uppnå en hög 
gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom 
unionen. 165 Flera av åtgärderna syftar till att säkerställa 
kontinuiteten i de samhällsviktiga och digitala tjänster som omfattas 
av direktivet. 

NIS-direktivet, som införlivades i svensk rätt genom lagen 
(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster delar upp leverantörer av samhällsviktiga tjänster i 
sju sektorer.166 Dessa sektorer är följande (tillsynsmyndigheter för 
kontrollen av direktivets efterlevnad redovisas inom parantes): 
Energi (Energimyndigheten), transport (Transportstyrelsen), 
bankverksamhet, (Finansinspektionen), finansmarknadsinfra-
struktur (Finansinspektionen), hälso- och sjukvård (Inspektionen 
för vård och omsorg), leverans och distribution av dricksvatten 
(Livsmedelsverket), digital infrastruktur (Post- och telestyrelsen) 
samt digitala tjänster (Post- och telestyrelsen). 

 
164 Ju2019/02477/SSK. För området hälso- och sjukvård lämnades ett underlag (SOU 2020:23) 
från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09). 
165 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1148 av den 6 juli 
2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem 
i hela unionen. 
166 För att en leverantör ska anses vara en sådan leverantör av samhällsviktiga tjänster som ska 
omfattas av direktivet krävs att leverantören bedriver verksamhet inom någon av de enheter 
som särskilt pekas ut i direktivet. Enheterna utgör olika slags leverantörer inom de sju olika 
sektorerna. Dessutom krävs det att den tjänst som tillhandahålls är samhällsviktig, att 
tillhandahållandet av tjänsten är beroende av nätverk och informationssystem och att en 
incident skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten. 
Medlemsstaterna är skyldiga att dels upprätta en förteckning över de tjänster som är 
samhällsviktiga, dels identifiera de leverantörer på deras territorium som tillhandahåller sådana 
tjänster. 
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6.3.8 Natos sju civila förmågor 

Nato har definierat sju civila förmågor som gör ett land mer civilt 
resilient, dvs. motståndskraftigt. Enligt Nato är länder som är mer 
civilt resilienta mindre sårbara för andras utnyttjande av de svagheter 
som finns i ett samhälle. Sådana samhällen har också en bättre 
förmåga att återhämta sig efter det att en allvarlig händelse har 
inträffat. De sju förmågorna som Nato har identifierat är 
säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala 
ledningsfunktioner, resilient energiförsörjning, effektiv hantering av 
okontrollerade stora befolkningsrörelser, resilienta system för 
livsmedels- och dricksvattenförsörjning, hantering av stora 
masskadeutfall, resilienta civila kommunikationssystem samt 
resilienta transportsystem.167 

6.4 Regleringen av det statliga ansvaret för det civila 
försvaret och den fredstida krisberedskapen 

Det finns såväl generella bestämmelser som omfattar flera aktörer, 
som specifika författningar som anger enskilda myndigheters 
beredskapsansvar.  

Historiskt var regelverket för de myndigheter som tidigare 
kallades beredskapsmyndigheter (jmf. de myndigheter som i dag har 
ett bevakningsansvar) både omfattande och detaljrikt. Kritik 
riktades mot detaljrikedomen och över tid har bestämmelserna blivit 
färre och mer övergripande. Bakgrunden till att bestämmelserna 
gjordes mer övergripande var den då långa anpassningsperioden om 
det säkerhetspolitiska läget skulle försämras. Anpassningsperioden 
bedömdes till minst tio år. Förberedelser för att kunna möta ett mer 
omfattande väpnat angrepp kunde därmed skjutas upp tills ett sådant 
behov uppstod. Huvuddelen av den mer detaljerade planering som 
tidigare skulle genomföras kunde därmed skjutas på framtiden eller 
utgå helt.168 Med förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida 
krishantering och höjd beredskap omarbetades också en stor del av 
bestämmelserna om myndigheternas planering inför höjd beredskap 
och vissa bestämmelser utgick helt. 

 
167 Raminstruktion för det svenska civila beredskapsarbetet inom ramen för Nato/PFF 
(Ju2017/05646/SSK). 
168 SOU 2001:86. 
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6.4.1 Generell och specifik reglering  

Det nu gällande ansvaret för den fredstida krisberedskapen och för 
det civila försvaret regleras i flera olika författningar. Ansvaret i 
förordningarna delas upp i sådana bestämmelser som i huvudsak 
gäller alla statliga myndigheter och i bestämmelser som gäller enbart 
för de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen 
och ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap. Myndigheter 
med ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap benämns 
bevakningsansvariga myndigheter.169  

I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (i 
den fortsatta beskrivningen benämnd krisberedskapsförordningen) 
och förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 
finns de övergripande bestämmelserna för de statliga 
myndigheternas beredskapsansvar.170 I bilagan till 
krisberedskapsförordningen finns en förteckning över de 
myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap och civilt 
försvar, dvs. de bevakningsansvariga myndigheterna. 

Det specifika ansvar som vissa myndigheter har för 
beredskapsuppgifter regleras också i viss utsträckning i 
myndigheternas instruktioner. I några fall, t.ex. för Socialstyrelsen 
och Post- och telestyrelsen, är ansvaret direkt kopplat till den 
enskilda myndighetens grunduppdrag. I PTS fall innebär detta att 
myndigheten bl.a. ska verka för robusta elektroniska 
kommunikationer och minska risken för störningar.171 Vad gäller 
Socialstyrelsen omfattar detta ansvar bl.a. uppgifter som rör 
katastrofmedicin.172  

I andra fall är de beredskapsuppgifter som regleras i 
myndighetsinstruktionerna mer generella.173 Ett exempel på en mer 

 
169 Någon motsvarande benämning för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen 
finns inte. 
170 Förordningarna föregicks av förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida 
krishantering och höjd beredskap som ersattes av förordningen (2006:942) om krisberedskap 
och höjd beredskap. 
171 Förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
172 Förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen. 
173 I samband med införandet av förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida 
krishantering och höjd beredskap anförde regeringen behov av att göra följdändringar i 
myndigheternas instruktioner. Även en översyn av instruktionerna för att förtydliga 
myndigheternas ansvar vid normal fredstida verksamhet, vid svåra påfrestningar på samhället 
i fred samt vid höjd beredskap aviserades. Det är oklart om det gjorts någon uppföljning av 
denna avisering. Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:föU10, rskr. 2001/02:261. 
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generell reglering i en myndighetsinstruktion är förordningen 
(2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket. Av instruktionen (6 
§) framgår att för att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den 
fredstida verksamheten ska Sjöfartsverket samråda med 
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. 

Utöver de statliga myndigheterna har även kommuner och 
regioner ansvar för det allmännas beredskap. De åtgärder som 
kommuner och regioner ska vidta regleras främst genom lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med 
tillhörande förordning.  

6.4.2 Risk- och sårbarhetsanalyser ger underlag för 
beredskapsplaneringen 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser syftar till att öka 
medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom den egna 
verksamheten samt att skapa underlag för planering av 
verksamheten. Underlaget utgör också en viktig källa till 
information för medborgare och anställda och bidrar till att ge en 
bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort (även 
om stora delar av själva analysen omfattas av sekretess).174 

En myndighets risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett underlag 
för myndighetens egen beredskapsplanering, medan redovisningen 
av RSA:n riktar sig till Regeringskansliet och MSB. 
Regeringskansliet och MSB behöver myndigheternas RSA-
redovisningar som underlag för att kunna utveckla det samlade 
nationella beredskapsarbetet. I sin RSA-redovisning kan en 
myndighet också lyfta fram sårbarheter som man bedömer att 
myndigheten inte kan lösa själv utan som t.ex. kräver stora 
investeringar eller författningsändringar.175 

En central del i analysen avser myndighetens ansvarsområde som 
kan sägas vara det område myndigheten verkar inom.176 Det 

 
174 MSB (2011), Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser. 
175 MSB, Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020. 
176 Exempel på ansvarsområden är tillsynsansvar eller samordningsansvar för aktörer som 
verkar inom ett visst område (till exempel elproducenter, telekomoperatörer eller 
livsmedelsproducenter) eller att tillhandahålla expertkunskap för ett visst område. 
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ansvarsområde som RSA:n avser går därmed utanför den enskilda 
myndighetens verksamhet. Flera myndigheter har vidare ett särskilt 
utpekat ansvar under fredstida kriser eller höjd beredskap. 
Myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser ska därför beakta både 
den egna verksamheten men också myndighetens ansvarsområde.177 
Krav på att göra risk- och sårbarhetsanalyser finns förutom för 
statliga myndigheter även för kommuner och regioner. 

Beredskapsplaneringen påverkas också av 
säkerhetsskyddsanalysen 

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vidare enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) utreda behovet av säkerhetsskydd, 
vilket genomförs i form av en säkerhetsskyddsanalys.178 
Säkerhetsskyddsanalysen är grunden för säkerhetsskyddsarbetet och 
är central för att utforma och över tid upprätthålla 
säkerhetsskyddsåtgärder. Säkerhetsskyddsanalysen kan 
övergripande sammanfattas i tre frågor:  

• Vad ska skyddas?  

• Mot vad ska det skyddas?  

• Hur ska det skyddas? 

Säkerhetskänslig verksamhet ska skyddas mot spioneri, sabotage, 
terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. För 
säkerhetsklassificerade uppgifter tillkommer att dessa utöver att 
skyddas mot antagonistiska handlingar även ska skyddas i andra fall. 
Det behov av säkerhetsskydd som utretts i en säkerhetsskyddsanalys 
byggs upp av de tre säkerhetsskyddsåtgärderna 
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. 
Säkerhetsskyddsåtgärderna implementeras genom en mer detaljerad 
och tidsatt säkerhetsskyddsplan som tydliggör vilka åtgärder som 
behöver vidtas utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och 
sårbarheter. 

 
177 MSB, Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020. Av vägledningen framgår 
ytterligare detaljer som rör tolkningen av ansvarsområde. 
178 Säkerhetspolisen (2019), Vägledning introduktion till säkerhetsskydd samt Vägledning 
Säkerhetsskyddsanalys. 
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Olika syften med risk- och sårbarhetsanalysen och 
säkerhetsskyddsanalysen 

Risk- och sårbarhetsanalysen och säkerhetsskyddsanalysen utgår 
båda från ett systematiskt arbetssätt men har delvis olika syften.179 
På tre områden finns viktiga skillnader. För det första ska 
säkerhetsskyddsanalysen leda till skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet och därmed förenade säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter. Risk- och sårbarhetsanalysen inkluderar skyddsvärden i 
vidare bemärkelse, dvs. som inte endast leder till konsekvenser på 
nationell nivå ifall de kommer till skada. För det andra fokuserar 
säkerhetsskyddsanalysen på antagonistiska hot medan risk- och 
sårbarhetsanalysen har ett bredare perspektiv och inkluderar 
naturliga händelser som pandemier och naturkatastrofer. För det 
tredje är utgångspunkten för säkerhetsskyddsanalysen de 
konsekvenser som kan blir resultatet av en händelse. 
Sannolikhetsbedömningen är här underordnad. För risk- och 
sårbarhetsanalyser utgår riskperspektivet normalt från en 
sammanvägd kombination av sannolikhet och konsekvens. 

6.4.3 Internationellt samarbete 

Arbetet med fredstida krisberedskap har en internationell dimension 
genom Sveriges samarbete med andra länder och deltagande i 
internationella organisationer. Exempel på sådant samarbete är 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, det nordiska så kallade 
Haga-samarbetet, internationell standardisering samt bilaterala 
samarbeten med t.ex. USA och Canada.  

Av krisberedskapsförordningen framgår att myndigheter med 
särskilt ansvar för krisberedskapen ska beakta det samarbete som 
genomförs inom Europeiska unionen och internationella fora (10 §). 
Någon motsvarande reglering av det internationella samarbetet 
avseende civilt försvar finns dock inte vare sig i förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller 
krisberedskapsförordningen. Emellertid förekommer visst 
samarbete avseende civilt försvar mellan myndigheter och organ 
inom Norden och mellan Sverige och Nato/PFF.

 
179 Se vidare 2 kap. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2). 
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7 Överväganden och förslag: En ny 
struktur för de statliga 
myndigheternas arbete med 
beredskap 

I det här kapitlet presenterar utredningen en ny struktur med 
beredskapssektorer för arbetet med beredskapsfrågor. Indelningen 
utgår från verksamheter och funktioner som måste upprätthållas 
under fredstida kriser, höjd beredskap och då ytterst krig. Vidare 
presenterar utredningen förslag på vilka statliga myndigheter som 
ska ingå i respektive beredskapssektor samt vilka myndigheter som 
ska vara sektorsansvariga och ha ett samordningsansvar för 
respektive sektor. 

Stora delar av den samhällsviktiga verksamhet som bär upp de 
viktiga samhällsfunktionerna bedrivs av andra aktörer än staten. 
Kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer har 
avgörande betydelse för att krisberedskapen och det civila försvaret 
ska fungera och ha förmåga att motstå och hantera de påfrestningar 
på samhället som kan uppstå vid kriser, höjd beredskap och då 
ytterst krig. Även statliga bolag bedriver samhällsviktig verksamhet. 

7.1 Samverkansområdena avvecklas 

Förslag: Samverkansområdena avvecklas. 

 
Arbetet som sedan 2015 pågår med att bygga upp det civila försvaret 
på nationell nivå genomförs inom ramen för den befintliga 
strukturen för ansvar och samordning som under lång tid framför 
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allt har fokuserat på fredstida krisberedskap. Samverkansområdena 
utgör i dag en plattform för samverkan mellan statliga myndigheter 
med särskilt ansvar för krisberedskapen och ett så kallat 
bevakningsansvar samt med andra aktörer med uppgifter inom 
området.  

Samverkansområdena har använts för planering för fredstida 
krisberedskap snarare än för civilt försvar. De har ingen funktion 
under höjd beredskap och saknar beslutsbefogenheter. Vidare 
omfattar samverkansområdena ofta diversifierade verksamheter. 

Myndigheterna som ingår i samverkansområdena är sidoordnade 
varandra vilket innebär att de har ett gemensamt ansvar för arbetet 
som ska genomföras. Inledningsvis roterade även ordförandeskapet 
mellan myndigheterna i respektive samverkansområde för att 
markera att alla myndigheter hade ett gemensamt ansvar för arbetet. 
Som framgått av kapitel 6 är Myndighetens för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) sedan 2017 ordförande i samtliga 
samverkansområden, med undantag för samverkansområdet 
Transporter där Trafikverket sedan 2019 är ordförande. 

Utredningen erfar att flera av myndigheterna med särskilt ansvar 
för krisberedskapen och bevakningsansvar bedömer att arbetet i 
samverkansområdena har brister. Bland annat uppges att 
myndigheterna saknar mandat att driva viktiga gemensamma frågor 
framåt. Vissa samverkansområden uppges även vara allt för 
diversifierade, vilket innebär att det är svårt att identifiera frågor som 
uppfattas som angelägna för alla myndigheter som ingår i 
samverkansområdet att samarbeta om. 

MSB och Försvarsmakten har sedan 2017 i uppdrag av regeringen 
att främja och utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. Inom ramen för detta uppdrag, och för att få till stånd 
ett mer systematiskt arbete med att utveckla totalförsvarets förmåga, 
har MSB och Försvarsmakten utformat en planeringscykel med olika 
moment som genomförs inom ramen för sju prioriterade områden 
som MSB och Försvarsmakten gemensamt har identifierat som 
relevanta för de statliga myndigheternas gemensamma arbete. De sju 
prioriterade områdena har därmed använts på försök för att en mer 
systematisk beredskapsplanering ska kunna genomföras. 
Utredningen kan konstatera att samverkansområdena därmed inte 
har ansetts som en ändamålsenlig struktur för detta arbete. 
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Utredningens bedömning är sammantaget att 
samverkansområdena inte utgör en ändamålsenlig struktur för de 
statliga myndigheternas arbete med det civila försvaret och inte 
heller den fredstida krisberedskapen. Mot den bakgrunden föreslås 
därför att samverkansområdena avvecklas. 

7.2 Begreppet beredskapssektor införs 

Förslag: Begreppet beredskapssektor införs. 

  
Utredningen ska enligt sina direktiv lämna förslag på en indelning av 
statliga myndigheter i sektorer. Frågan om sektorer har även 
behandlats av Försvarsberedningen. 

Utredningen bedömer att begreppet sektor, som betyder ”del av”, 
är diffust om man inte närmare preciserar vad den aktuella sektorn 
är en del av, eftersom samhället är indelat i många olika sektorer. Att 
enbart använda begreppet sektor är därför inte lämpligt för att 
beskriva en struktur som syftar till att åstadkomma en sammanhållen 
planering och ett samordnat agerande inför och under fredstida 
kriser, höjd beredskap och då ytterst krig. Utredningen bedömer i 
stället att beredskapssektor är det begrepp som bäst beskriver den 
organisering av statliga myndigheter som efterfrågas i utredningens 
direktiv och av Försvarsberedningen. 

7.3 Bevakningsansvar ersätts av beredskapsansvar 

Förslag: Begreppen bevakningsansvariga myndigheter respektive 
myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen ersätts med 
begreppet beredskapsmyndigheter. 

 
I bilagan till krisberedskapsförordningen pekas de statliga 
myndigheter ut som har ett särskilt ansvar för att vidta de 
förberedelser som krävs inom respektive ansvarsområde inför och 
vid höjd beredskap. Dessa myndigheter benämns i dag 
bevakningsansvariga myndigheter. I samma bilaga pekas även 
myndigheter ut som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen. 
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Utredningens genomgång visar att de myndigheter som är 
bevakningsansvariga är samma myndigheter som har ett särskilt 
ansvar för krisberedskapen. 

Försvarsberedningen föreslår att begreppet bevakningsansvariga 
myndigheter ändras till beredskapsmyndigheter, vilket var det 
begrepp som användes under 1990-talet för sådana myndigheter vars 
verksamhet hade stor betydelse för totalförsvaret. Enligt 
Försvarsberedningen är beredskapsmyndighet en lämpligare 
benämning som tydliggör den roll som de aktuella myndigheterna 
har i både krisberedskapen och vid höjd beredskap.180 

Utredningen instämmer i Försvarsberedningens bedömning. 
Planeringen av det civila försvaret har återupptagits och det ansvar 
som de bevakningsansvariga myndigheterna har handlar inte längre 
enbart om att planera för att kunna anpassa verksamheten inför en 
förändrad säkerhetspolitisk situation eller att genomföra 
omvärldsbevakning. I dag består ansvaret i stället i att utifrån en 
faktisk förändrad säkerhetspolitisk situation direkt kunna vidta 
konkreta åtgärder för att nå en ökad totalförsvarsförmåga.  

Utredningen bedömer därför att beteckningen 
bevakningsansvariga myndigheter ska ersättas med 
beredskapsmyndigheter eftersom denna beteckning bättre beskriver 
den aktiva roll i det civila försvaret som de aktuella myndigheterna 
behöver ha i dag. I kapitel 8 lämnar utredningen förslag på de 
uppgifter som bl.a. beredskapsmyndigheterna ska ha. Ansvaret 
omfattar hela hotskalan, dvs. från fredstida kriser till höjd beredskap 
och då ytterst krig. Därför föreslår utredningen att också 
beteckningen myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen 
ersätts med beredskapsmyndigheter. 

7.4 En ny struktur med beredskapssektorer införs 

Förslag: En struktur med statliga myndigheter indelade i 
beredskapssektorer införs. Beredskapssektorerna ska organiseras 
med utgångspunkt i samhällsviktiga verksamheter och funktioner 
som är av särskild betydelse att upprätthålla i fredstida 
krissituationer, höjd beredskap och då ytterst krig. 

 
 

180 Ds 2017:66, s. 97. 
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Bedömning: En stor del av den verksamhet som upprätthåller de 
viktiga samhällsfunktionerna bedrivs av kommuner, regioner, 
näringsliv, statliga bolag och frivilligorganisationer. En 
förutsättning för att samhället ska ha förmåga att hantera de 
påfrestningar som kan uppstå vid en fredstida krissituation, höjd 
beredskap och då ytterst krig, är därmed att myndigheterna i 
beredskapssektorerna samverkar med relevanta aktörer som 
genom sin verksamhet upprätthåller de samhällsfunktioner som 
beredskapssektorerna syftar till att säkerställa.  

Även andra myndigheter och organisationer utöver de som 
formellt ingår i en beredskapssektor kan behöva adjungeras till 
beredskapssektorerna. 

 
Utredningen har övervägt olika alternativ för hur en ny struktur för 
myndigheternas arbete med planeringen inför och samordning 
under fredstida kriser och höjd beredskap bör utformas. 
Utredningens analys visar att flera av de befintliga indelningar som 
finns, t.ex. MSB:s och Försvarsmaktens sju prioriterade områden, 
MSB:s elva samhällssektorer med viktiga samhällsfunktioner samt 
Nato:s sju civila förmågor, utgår från analyser av samhällsviktiga 
verksamheter och funktioner som bedöms behöva fungera även om 
samhället drabbas av stora påfrestningar. En översiktlig 
internationell jämförelse ger även vid handen att detta är en vanlig 
grund för organiseringen av arbetet med civilt försvar och 
krisberedskap i andra länder. Historiskt har även organiseringen av 
det civila försvaret i Sverige utgått ifrån de samhällsviktiga 
verksamheter och funktioner som vid olika tidpunkter bedömts som 
mest angelägna att under alla omständigheter förmå upprätthålla. 

Utredningen kan även konstatera att det nya målet för det civila 
försvaret som riksdagen nyligen har beslutat om förutsätter att det 
ska finnas en förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter 
och funktioner.181 Målet för det civila försvaret ska vara att ha 
förmåga att: 

– värna civilbefolkningen 

– säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

– upprätthålla en nödvändig försörjning 

 
181 Prop. 2020/21:30, s. 89. 
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– bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller 
krig i vår omvärld 

– upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa 
påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan 

– bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
svåra påfrestningar på samhället i fred 

– med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i 
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.182 

Mot denna bakgrund bedömer utredningen, i likhet med 
Försvarsberedningen, att en struktur med beredskapssektorer som 
tar sin utgångspunkt i samhällsviktiga verksamheter och funktioner 
är det mest ändamålsenliga sättet att organisera de statliga 
myndigheternas arbete med att utveckla och upprätthålla ett starkt 
civilt försvar och en effektiv fredstida krisberedskap.  

Utredningen konstaterar samtidigt att stora delar av den 
samhällsviktiga verksamhet som bär upp de viktiga 
samhällsfunktionerna bedrivs av andra aktörer än staten. 
Kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer har 
avgörande betydelse för att det civila försvaret och den fredstida 
krisberedskapen ska fungera. Kommunernas och regionernas 
medverkan i beredskapsarbetet är t.ex. helt avgörande för att 
samhällsviktig verksamhet och funktioner inom hälsa, vård och 
omsorg, dricksvattenförsörjning och avlopp ska fungera. På 
motsvarande sätt är privata aktörer, inte minst inom näringslivet, 
och statliga bolag som t.ex. SOS Alarm, Teracom, Postnord och 
Swedavia av avgörande betydelse. För att säkerställa att samhället har 
förmåga att hantera de påfrestningar som kan uppstå vid kris och 
höjd beredskap och då ytterst krig, ska beredskapssektorerna därför 
ha ett nära samarbete med relevanta aktörer i respektive 
beredskapssektor. Utredningen bedömer att strukturen med 
beredskapssektorer kommer att möjliggöra för dessa aktörer att 

 
182 De olika delarna av målet för civilt försvar är ömsesidigt förstärkande. Att viktiga 
samhällsfunktioner som t.ex. primärproduktion och distribution av livsmedel, akutsjukvård 
samt produktion och distribution av el fungerar också under höjd beredskap är därmed en 
förutsättning för att civilbefolkningen ska kunna värnas och att det civila försvaret ska kunna 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 
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tillsammans med de statliga myndigheterna utveckla och 
upprätthålla landets samlade beredskap. 

Utredningen bedömer vidare att andra myndigheter och 
organisationer utöver de som formellt föreslås ingå i en 
beredskapssektor kan behöva adjungeras för att beredskapen i 
viktiga samhällsfunktioner ska kunna byggas upp och fungera i kris, 
höjd beredskap och då ytterst i krig. När det gäller statliga bolag vill 
utredningen förtydliga att dessa formellt inte kan ingå i en 
beredskapssektor på grund av olika former av styrning. 
Utredningens förslag innebär att arbetet i beredskapssektorerna 
kommer att styras av förordningar. De statliga bolagen styrs genom 
ägardirektiv och omfattas av reglerna i aktiebolagslagen. Detta, 
menar utredningen, ska dock inte hindra samverkan mellan 
myndigheter och statliga bolag, och inte heller mellan 
myndigheterna och det privata näringslivet. Formerna för 
samverkan behöver i stället anpassas till de författningsmässiga 
förutsättningar som finns (se även kapitel 8).  

Utredningen vill vidare understryka vikten av att varje berörd 
aktör utifrån sitt ansvar och uppgifter aktivt bidrar till det civila 
försvaret och krisberedskapen. Staten har genom 
beredskapssektorerna huvudansvaret för att driva på och samordna 
arbetet så att det bedrivs systematiskt och med en gemensam 
inriktning, så att samhällets samlade förmåga att motstå och hantera 
kriser och situationer som kan uppstå vid höjd beredskap och då 
ytterst krig stärks och upprätthålls.  

Utredningen vill även betona att beredskapssektorerna kommer 
att vara beroende av varandra. Samverkan och samarbete över 
sektorsgränserna, för att skapa en samordnad planering, kommer att 
vara viktigt. Beredskapssektorerna ska således inte betraktas som 
isolerade enheter, utan som delar av ett samlat system där 
beredskapssektorerna behöver samverka med varandra för att kunna 
lösa sina uppgifter och bidra till den samlade beredskapsförmågan. 
Inrättandet av beredskapssektorer skapar struktur och systematik i 
det samlade beredskapssystemet, men ska inte vara ett hinder för 
samarbeten utanför den egna beredskapssektorn. 

Utredningen bedömer att det finns behov av en aktör som utifrån 
ett totalförsvarsperspektiv har en helhetssyn och kan ge stöd till 
beredskapssektorerna i deras arbete. Vidare behövs en aktör som 
bevakar att nya frågor som ingen beredskapssektor har ansvar för tas 
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om hand, vilket t.ex. kan innebära att nya beredskapssektorer 
behöver inrättas. Utredningen föreslår i kapitel 12 att MSB ska ha 
sådana uppgifter. 

7.4.1 Utredningens analys av de mest centrala 
samhällsviktiga verksamheterna och funktionerna  

Bedömning: Utredningen har identifierat de samhällsviktiga 
verksamheter och funktioner som bedöms som mest centrala att 
upprätthålla i händelse av en fredstida kris, höjd beredskap och då 
ytterst krig. Dessa samhällsviktiga verksamheter och funktioner 
utgör grunden för utredningens förslag om indelningen i 
beredskapssektorer. 

I beredskapssektorerna ska statliga myndigheter ingå som har 
ansvar för verksamhet som är central för att upprätthålla de 
samhällsviktiga verksamheter och funktioner som utredningen 
har identifierat. 

Utredningen bedömer att de beredskapssektorer som föreslås 
är avgränsade, specifika och omfattar viktiga samhällsfunktioner 
med starka beroendeförhållanden. Utredningen anser att 
verksamheten som bedrivs inom de aktuella 
samhällsfunktionerna är viktig för totalförsvaret och för den 
fredstida krisberedskapen. Det finns också ett starkt behov av 
samordning mellan myndigheterna som föreslås ingå i 
beredskapssektorerna när det gäller planering för och 
genomförande av beredskapsåtgärder. 

 
Strukturen med beredskapssektorer ska organiseras med 
utgångspunkt i samhällsviktiga verksamheter och funktioner som är 
av särskild betydelse att upprätthålla i kris, höjd beredskap och då 
ytterst krig. 

MSB har sökt åskådliggöra sambandet mellan begreppen 
samhällssektor, viktiga samhällsfunktioner och samhällsviktig 
verksamhet.183 I samhällssektorer som t.ex. hälso- och sjukvård samt 
omsorg, energiförsörjning eller livsmedelsförsörjning ingår viktiga 
samhällsfunktioner som behöver upprätthållas för att samhället ska 
fungera. Exempel på viktiga samhällsfunktioner som ingår i 

 
183MSB (2020), Introduktion till samhällsviktig verksamhet (MSB-1515). 
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samhällssektorn hälso- och sjukvård samt omsorg är bl.a. 
akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning samt omsorgen 
om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.  

För att de viktiga samhällsfunktionerna ska kunna upprätthållas 
behöver i sin tur de samhällsviktiga verksamheter som bär upp 
funktionen fungera. Med samhällsviktig verksamhet avses 
verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet. När det gäller den 
viktiga samhällsfunktionen akutsjukvård behöver t.ex. de 
samhällsviktiga verksamheterna ambulansverksamhet samt 
verksamheten vid akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar 
fungera. 

Som en del av sin analys har utredningen vidare gått igenom 
befintliga indelningar som bl.a. Försvarsberedningen, regeringen, 
Försvarsmakten, MSB, EU (NIS-direktivet) och Nato har gjort av 
viktiga samhällssektorer och viktiga funktioner som behöver 
fungera även om samhället drabbas av stora påfrestningar. 
Utredningen konstaterar att utgångspunkterna för och syftet med 
dessa indelningar varierar. Som ett resultat av detta varierar delvis 
även bedömningen av vilka samhällssektorer och samhällsfunktioner 
som uppfattas som viktiga. Det finns i dag ingen vedertagen samlad 
analys av vilka samhällsfunktioner som alltid behöver upprätthållas. 
Emellertid är det vissa samhällsfunktioner som i de flesta indelningar 
som utredningen gått igenom bedömts som viktiga. Exempel på 
detta är funktioner inom samhällssektorerna livsmedelsförsörjning 
och dricksvatten, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer, 
skydd och säkerhet, befolkningsskydd, finansiella tjänster, 
transporter samt hälso- och sjukvård.  

Utredningen har med stöd av genomgången av ovanstående 
befintliga indelningar och en analys av för totalförsvaret och 
krisberedskapen viktiga samhällsfunktioner identifierat de 
samhällsviktiga verksamheter och funktioner som bedöms vara mest 
centrala att upprätthållas vid fredstida kriser, under höjd beredskap 
och då ytterst krig. Dessa ligger till grund för utredningens 
överväganden och förslag om indelningen i beredskapssektorer.  

För att åtgärda de brister som finns i dagens struktur för de 
statliga myndigheternas arbete med det civila försvaret och den 
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fredstida krisberedskapen bedömer utredningen vidare att en 
beredskapssektor ska uppfylla följande kriterier: 

• En beredskapssektor ska vara avgränsad, specifik och omfatta 
viktiga samhällsfunktioner med starka beroendeförhållanden 
sinsemellan. 

• En beredskapssektor ska vara viktig för totalförsvaret och för den 
fredstida krisberedskapen. 

• En beredskapssektor ska omfatta samhällsviktig verksamhet där 
det finns ett starkt behov av samordning i planering och för 
beredskapsåtgärder. 

7.4.2 Beredskapssektorer inrättas 

Förslag: Utredningen föreslår att tio beredskapssektorer inrättas 
med varsin sektorsansvarig myndighet: 

• Ekonomisk säkerhet med Försäkringskassan som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Elektroniska kommunikationer och post med Post- och 
telestyrelsen som sektorsansvarig myndighet. 

• Energiförsörjning med Energimyndigheten som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Finansiella tjänster med Finansinspektionen som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Försörjning av grunddata med Skatteverket som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Hälsa, vård och omsorg med Socialstyrelsen som 
sektorsansvarig myndighet. 

• Livsmedelsförsörjning och dricksvatten med 
Livsmedelsverket som sektorsansvarig myndighet. 

• Ordning och säkerhet med Polismyndigheten som 
sektorsansvarig myndighet. 
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• Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen med MSB 
som sektorsansvarig myndighet. 

• Transporter med Trafikverket som sektorsansvarig 
myndighet. 

 
Uppgiften som sektorsansvarig myndighet ska regleras i 
respektive myndighets instruktion. Bestämmelsen ska ha 
följande lydelse: Myndigheten ska vara beredskapsmyndighet 
och sektorsansvarig för beredskapssektor NN enligt 
beredskapsförordningen (0000:000). 

 
De beredskapssektorer som föreslås speglar till stor del de sju 
prioriterade områden184 som MSB och Försvarsmakten pekat ut som 
särskilt viktiga inom det civila försvaret och inom vilka planeringen 
för civilt försvar genomförs. Utredningen har dock valt att dela in 
det prioriterade området Skydd och säkerhet i två 
beredskapssektorer som utredningen föreslår ska benämnas 
Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen respektive Ordning 
och säkerhet. Orsaken till uppdelningen är att uppgifterna för de 
myndigheter som ingår i det prioriterade området Skydd och 
säkerhet bedöms vara alltför omfattande och disparata sinsemellan 
för att hanteras i en och samma beredskapssektor. Mot bakgrund av 
erfarenheterna från verksamheten i flera av de nuvarande 
samverkansområdena bedömer utredningen att myndigheter med 
alltför disparata ansvarsområden inte ska ingå i samma 
beredskapssektor. Detta eftersom alltför disparata ansvarsområden 
mellan myndigheterna riskerar att leda till att arbetet i 
beredskapssektorn inte kommer att resultera i tillräckligt konkreta 
och ändamålsenliga gemensamma beredskapsåtgärder. 

Av samma skäl har utredningen valt att dela upp det prioriterade 
området Information och kommunikation i beredskapssektorn 
Elektroniska kommunikationer och post respektive det särskilda 
beredskapsområdet Psykologiskt försvar. Utredningen har också 
valt att dela upp det prioriterade området finansiella tjänster så att de 
delar som handlar om ekonomisk säkerhet för medborgarna ska 

 
184 För att snabbare få en beredskapshöjande effekt behöver aktörerna enligt MSB och 
Försvarsmakten fokusera sitt förmågehöjande arbete till sju prioriterade områden: 
energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, finansiella 
tjänster, information och kommunikation, skydd och säkerhet. 

632



En ny struktur SOU       

232 

utgöra en egen beredskapssektor, av utredningen benämnd 
Ekonomisk säkerhet, och de delar som handlar om att förmedla 
betalningar, omvandla sparande till finansiering samt riskhantering 
ska utgöra en separat beredskapssektor, av utredningen benämnd 
Finansiella tjänster. 

En avgörande förändring mellan den totalförsvarsplanering som 
genomfördes under det kalla kriget och den nu återupptagna 
planeringen för totalförsvaret gäller beroendet av digital 
information. Utredningen har i arbetet med att identifiera viktiga 
samhällsfunktioner kunnat konstatera att det finns en risk för att 
funktionaliteten för grunddata om personer, företag, och fastigheter 
samt geografisk information inte kan upprätthållas vid stora 
påfrestningar som kan inträffa i fred eller vid höjd beredskap och då 
ytterst krig. Verksamhet som ansvarar för grunddata bedrivs av flera 
myndigheter och bör därför hanteras inom ramen för en 
beredskapssektor. 

Utredningen bedömer vidare att en beredskapssektor ska hållas 
samman och inte delas upp i undersektorer. Så långt möjligt bör 
beredskapsmyndigheter inte heller ingå i flera olika 
beredskapssektorer. Det finns dock vissa myndigheter som behöver 
ingå i flera beredskapssektorer eftersom de har ansvar för 
verksamheter som ingår i olika viktiga samhällsfunktioner, t.ex. 
Trafikverket som ansvarar för funktioner inom trafikområdet och 
elektroniska kommunikationer samt Försäkringskassan som 
ansvarar för viktig grunddata och även för socialförsäkringar som är 
viktiga för enskildas ekonomiska trygghet. 

De myndigheter som föreslås få rollen som sektorsansvariga 
myndigheter har identifierats genom en process där utredningen i 
dialog med myndigheter och andra relevanta organisationer med 
utgångspunkt i de olika myndigheternas nuvarande uppgifter har 
analyserat vilka myndigheter som skulle vara bäst lämpade att 
ansvara för de uppgifter som rollen som sektorsansvarig myndighet 
innebär. 

Utredningen föreslår att rollen som sektorsansvarig myndighet 
ska regleras i myndighetens instruktion med följande lydelse: 
Myndigheten ska vara beredskapsmyndighet och sektorsansvarig för 
beredskapssektorn NN enligt beredskapsförordningen (0000:0000). 

Sammantaget föreslår utredningen att tio beredskapssektorer 
inrättas med varsin sektorsansvarig myndighet. 
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Tabell 7.1 Beredskapssektorer och sektorsansvariga myndigheter 

Beredskapssektor Sektorsansvariga myndigheter (fetstil) 
samt statliga myndigheter som ingår  
i beredskapssektorn  

 

Ekonomisk säkerhet Försäkringskassan  
 Pensionsmyndigheten  
 Skatteverket  
 Statens servicecenter  
 Arbetsförmedlingen  

Elektroniska kommunikationer och post Post- och telestyrelsen  

 Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap 

 

 Trafikverket  

 Svenska kraftnät  
Energiförsörjning Statens energimyndighet  
 Svenska kraftnät  
 Energimarknadsinspektionen  
Finansiella tjänster Finansinspektionen  
 Riksgäldskontoret  
 (Riksbanken)*  
Försörjning av grunddata  Skatteverket  

Lantmäteriet 
 Myndigheten för digital förvaltning  
 Bolagsverket  
 Försäkringskassan  
Hälsa, vård och omsorg Socialstyrelsen  
 Folkhälsomyndigheten  
 E-hälsomyndigheten  
 Läkemedelsverket  
Livsmedelsförsörjning och dricksvatten Livsmedelsverket  
 Statens jordbruksverk  
 Statens veterinärmedicinska anstalt  
 Länsstyrelserna  
 Naturvårdsverket  
Ordning och säkerhet Polismyndigheten  
 Säkerhetspolisen  
 Åklagarmyndigheten  
 Tullverket  
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Beredskapssektor Sektorsansvariga myndigheter (fetstil) 
samt statliga myndigheter som ingår  
i beredskapssektorn  

 

 Kustbevakningen 
Kriminalvården 

 

Räddningstjänst och skydd  
av civilbefolkningen 

Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap 

 

 Polismyndigheten  
 Kustbevakningen  
 Sjöfartsverket  
 Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 
 

 Strålsäkerhetsmyndigheten  
 Länsstyrelsen  
Transporter Trafikverket  
 Sjöfartsverket  
 Transportstyrelsen  
 Luftfartsverket  
* Riksbanken är en myndighet under Riksdagen och ingår formellt inte i beredskapssektorn men har en 
mycket nära relation med övriga myndigheter i beredskapssektorn. 
Källa: Utredningen. 

7.5 Beredskapssektorernas utformning 

Syftet med en indelning av statliga myndigheter i sektorer är att 
skapa en organisatorisk plattform för att möjliggöra en effektiv 
beredskapsplanering och hantering vid kris och höjd beredskap och 
då ytterst i krig. Utredningens bedömning är att 
beredskapssektorerna skapar förutsättningar för att under fredstida 
kriser, höjd beredskap och då ytterst krig kunna upprätthålla de 
viktiga samhällsfunktioner som berörda myndigheter genom sin 
verksamhet direkt eller indirekt ansvarar för genom beslut om 
föreskrifter, tillståndsprövning eller tillsyn. Arbetet i respektive 
beredskapssektor ska bidra till att stärka samhällets säkerhet, 
totalförsvaret och krisberedskapen. Förutsättningarna för 
respektive beredskapssektor ser olika ut beroende på vilken 
verksamhet som ingår. Resultaten av det gemensamma arbetet i 
beredskapssektorerna ska bidra till ökad försvarseffekt i händelse av 
ett väpnat angrepp och en god förmåga att hantera kriser i fred. 
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7.5.1 Ekonomisk säkerhet 

Beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet omfattar de viktiga 
samhällsfunktionerna ekonomisk trygghet för familjer och barn, 
ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
(socialförsäkringarna) samt ekonomisk trygghet vid arbetslöshet 
(arbetslöshetsförsäkringen) och ålderdom (pensioner). 
Beredskapssektorn omfattar även verksamheten inom Statens 
servicecenter. 

Verksamheten 

Den svenska socialförsäkringen syftar till att ge ekonomisk trygghet 
under livets olika skeden och omfattar i stort sett alla som bor eller 
arbetar i Sverige. Försäkringen är en viktig del av de offentliga 
trygghetssystemen och har stor betydelse inte bara för enskilda, 
hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin. 

Verksamheten inom beredskapssektorn bedrivs i huvudsak av det 
offentliga med undantag för arbetslöshetskassorna som är 
ekonomiska föreningar. Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen 
ansvarar kommunerna för. 

Centrala statliga myndigheter med ansvar inom den viktiga 
samhällsfunktionen Ekonomisk säkerhet är Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvarar 
Skatteverket för beräkningen av pensionsgrundande inkomst. 
Statens Servicecenter tillhandahåller administrativa tjänster som t.ex. 
faktura- och löneservice för statliga myndigheter. Myndighetens 
andra stora verksamhet är medborgarservice som i dag finns på 113 
orter runt om i Sverige och tillhandahåller statlig service till 
medborgare.185 Under 2019 betalade Försäkringskassan ut 229 
miljarder kronor från socialförsäkringen. Pensionsmyndighetens 
uppgift är att administrera och betala ut den allmänna pensionen. 
Utbetalningarna av pensioner och pensionsrelaterade förmåner 
uppgick 2019 till 361 miljarder kronor. Arbetsförmedlingen 
hanterade 2019 transfereringar om knappt 59 miljarder kronor varav 
14 miljarder avsåg arbetslöshetsersättning. 

 
185 Till de statliga servicekontoren kan privatpersoner och företagare vända sig för att få 
information och service kring tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller 
Skatteverket. 
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Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ingår i 
dag i samverkansområdet Ekonomisk säkerhet tillsammans med 
Finansinspektionen, Riksgälden samt MSB. MSB har beslutat att 
även Arbetsförmedlingen samt Statens servicecenter ska ingå i 
arbetet. Ekonomisk säkerhet är inte direkt utpekat av 
Försvarsberedningen, men i delrapporten Motståndskraft från 2017 
framgår i avsnittet om Finansiell beredskap att andra186 viktiga 
myndigheter i det finansiella systemet är Försäkringskassan, 
Centrala studiestödsnämnden (CSN), Skatteverket och 
Pensionsmyndigheten vars verksamhet och transfereringar enligt 
beredningen måste fungera så långt möjligt även under höjd 
beredskap och då ytterst krig. Verksamheten Socialförsäkringar är 
identifierad som viktig verksamhet av MSB i uppräkningen av elva 
viktiga samhällssektorer samt av Utredningen om 
säkerhetsskyddslagen187. 

Verksamheten som syftar till ekonomisk säkerhet är i hög grad 
beroende av fungerande elförsörjning, elektroniska 
kommunikationer och av att de centrala finansiella tjänsterna 
fungerar. 

Utredningens förslag  

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet 
inrättas. Mot bakgrund av beskrivningen ovan av den verksamhet 
som bedrivs i syfte att stärka medborgarnas ekonomiska trygghet 
också då samhället utsätts för påfrestningar, föreslår utredningen att 
myndigheterna Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Statens servicecenter ska ingå 
i beredskapssektorn. 

Utredningen har övervägt om CSN ska ingå i beredskapssektorn. 
CSN hanterar det svenska studiestödet samt hemutrustningslån och 
körkortslån och är statistikansvarig myndighet för studiestödet.188 
CSN:s verksamhet har stor betydelse för den ekonomiska 
tryggheten, inte minst för studerande. Det är därför viktigt att 

 
186 Utöver Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen. 
187 SOU 2015:25. 
188 Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden. 
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myndigheten arbetar aktivt med beredskaps- och säkerhetsfrågor. 
Utredningen bedömer emellertid inte att det föreligger ett starkt 
behov av samordning i planering och för beredskapsåtgärder mellan 
CSN och de myndigheter som föreslås ingå i beredskapssektorn. 
Utredningen bedömer därför att CSN inte ska ingå i 
beredskapssektorn. 

Utredningen har också övervägt om Riksgälden ska ingå i 
beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet. Myndigheten är statens 
internbank och är avgörande för att statliga myndigheter ska ha 
likviditet och kunna göra betalningar, exempelvis utbetalningar av 
ersättningar från socialförsäkringssystemet. Utredningen bedömer 
att Riksgälden är en viktig aktör för beredskapssektorn Ekonomisk 
säkerhet. Utredningen bedömer dock att behovet av samverkan med 
Riksgälden endast gäller i vissa delar av arbetet inom 
beredskapssektorn. I stället föreslår utredningen att Riksgälden bör 
ingå i sektorn Finansiella tjänster då myndigheten bedöms ha en 
ännu viktigare och naturligare roll i det sammanhanget. Utredningen 
föreslår alltså att Riksgälden inte ska ingå i beredskapssektorn 
Ekonomisk säkerhet. Utredningen konstaterar samtidigt att det inte 
finns något hinder för en beredskapssektor att samarbeta och ha 
direkt kontakt med myndigheter eller andra aktörer i en annan 
beredskapssektor. Finns det behov av att adjungera Riksgälden till 
sektorn Ekonomisk säkerhet är också det möjligt. 

Utredningen har noterat förslaget i betänkandet Kontroll för 
ökad tilltro (SOU 2020:35) om en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemet. I betänkandet bedöms den föreslagna 
myndigheten bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera känslig 
information. Myndigheten föreslås ingå i nuvarande 
samverkansområde Ekonomisk säkerhet. Betänkandet har 
remissbehandlats och bereds inom Regeringskansliet. Utredningen 
bedömer att om en ny myndighet införs med de uppgifter som 
föreslås i betänkandet (SOU 2020:35) så är det troligt att denna 
också bör ingå i beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet. 

Att socialförsäkringssystemet är robust och människor kan få 
sina utbetalningar även under ansträngda förhållanden är centralt för 
den föreslagna beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet. 
Försäkringskassan ansvarar bl.a. för bidrag och ersättningar till 
barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. 
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Myndigheten ansvarar även för dagersättning till den som tjänstgör 
som totalförsvarspliktig eller hemvärnssoldat samt de s.k. 
familjebidragen till personer som genomgår militär grundutbildning 
eller officersutbildning. 

Utredningen bedömer att arbetslöshetskassorna är viktiga 
aktörer som bör delta i arbetet inom beredskapssektorn. 
Arbetslöshetskassorna är emellertid inte statliga myndigheter och 
kan därför formellt inte utses att ingå i en beredskapssektor. 
Utredningen konstaterar att beredskapssektorn behöver hitta 
former för att involvera och samarbeta med arbetslöshetskassorna. 

Som nämnts föreslår utredningen i avsnitt 7.5.4 en 
beredskapssektor för Finansiella tjänster. Utredningen bedömer att 
det finns starka kopplingar och beroendeförhållanden mellan de två 
beredskapssektorerna som kommer att kräva ett nära samarbete dem 
emellan. 

Mot bakgrund av Försäkringskassans befintliga ansvar för 
centrala delar av hanteringen av bidrag och ersättningar bedömer 
utredningen att Försäkringskassan bör utses till sektorsansvarig 
myndighet. 

7.5.2 Elektroniska kommunikationer och post 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Elektroniska 
kommunikationer och post ska omfatta de viktiga 
samhällsfunktionerna bärartjänster189, grundläggande system för 
kommunikation i näten, bärande infrastruktur för elektronisk 
kommunikation, tillhörande fysisk infrastruktur, spårbar tid och 
frekvens samt förmedling av brev och paket. 

Verksamheten 

I huvudsak bedrivs verksamheten inom området elektroniska 
kommunikationer av privata operatörer, men även det statliga 

 
189 Bärartjänster omfattar fasta uppkopplingstjänster, mobiltelefoni samt Rakel, 
grundläggande system för kommunikation i näten (DNS, signalering etc.), bärande 
infrastruktur för elektronisk kommunikation (omfattar stomnät och accessnät – mobila och 
fasta) och tillhörande fysisk infrastruktur (omfattar grundläggande infrastruktur, t.ex. fiber, 
kanalisation, master, utrustningsnoder, datahallar, bergrum) samt aktiv utrustning (utplacerad 
i den grundläggande infrastrukturen, exempelvis routrar och servrar). 
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bolaget Teracom Group AB (Teracom) har en viktig roll. En stor del 
av bredbandsinfrastrukturen i landet ägs av kommunalt ägda bolag. 
Förmedling av post och paket utförs både av privata aktörer och av 
Postnord AB som samägs av den svenska och den danska staten. 

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett 
samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk 
kommunikation.190 Detta innebär bland annat att PTS har till uppgift 
att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska 
kommunikationer, inbegripet att se till att samhällsomfattande 
tjänster finns tillgängliga, och att främja tillgången till ett brett urval 
av elektroniska kommunikationstjänster. Det innebär även att PTS 
ska främja att en väl fungerande och samhällsomfattande posttjänst 
av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål som 
anges i postlagen. PTS ansvarar även för andra områden, exempelvis 
tillsyn som rör lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga 
och digitala tjänster (NIS-direktivet). Sedan 2015 upprätthåller PTS 
ett nationellt system för produktion och distribution av spårbar tid 
och frekvens för sektorn elektronisk kommunikation. 

Andra statliga myndigheter med uppgifter inom området är 
Svenska kraftnät och Trafikverket vilka äger omfattande fibernät 
samt MSB som ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av 
radiokommunikationssystemet Rakel. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

PTS ingår i dag i samverkansområdet Teknisk infrastruktur. 
Elektroniska kommunikationer är identifierad som viktig 
verksamhet av Försvarsberedningen, av MSB och Försvarsmakten 
samt i olika utredningar om säkerhetsskyddslagen.191  

Inom Nato är resilienta civila kommunikationssystem en av sju 
civila förmågor som bedöms göra ett land mer civilt resilient 
(motståndskraftigt).  

Den Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) bildades år 2005 
och är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja 
återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska 
kommunikationer vid allvarlig störning i samhället. PTS samordnar 

 
190 En närmare beskrivning av samverkansområden och andra indelningar av samhället med 
relevans för arbetet med civilt försvar finns i kapitel 6. 
191 SOU 2015:25 och SOU 2018:82. 
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arbetet i NTSG. Medlemmar är operatörer/organisationer som har 
egen teknisk utrustning, kunskaper eller resurser som påverkar 
Sveriges kritiska infrastruktur för elektronisk kommunikation. 
NTSG har genom sin roll möjlighet till stor påverkan på den kritiska 
nationella infrastrukturen för elektronisk kommunikation. I NTSG 
ingår förutom privata operatörer även Svenska kraftnät, 
Trafikverket, MSB, Försvarsmakten samt Teracom. 

På postområdet (brev och paket) har PTS framfört ett behov av 
att utöka samverkan med aktörer inom totalförsvaret. Regeringen 
har också bedömt att det finns ett behov av en fungerande 
posthantering av fysiska försändelser både i fredstid och under höjd 
beredskap trots en ökad digitalisering av verksamheterna, och att 
arbetet inom detta område därför behöver fortsätta.192 

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Elektroniska 
kommunikationer och post inrättas. PTS, Trafikverket, Affärsverket 
svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och MSB ansvarar för att ge 
förutsättningar och i vissa fall operativt bidra till att upprätthålla 
samhällets elektroniska kommunikationer och post. Utredningen 
föreslår därför att dessa myndigheter ska ingå i beredskapssektorn 
Elektroniska kommunikationer och post. 

Teracom är ett statligt bolag med uppgifter inom området säker 
och robust kommunikation.193 Många myndigheter använder i dag 
Teracoms infrastruktur och tjänster för att få en säker och robust 
kommunikation för sin samhällsviktiga verksamhet där statlig 
rådighet är viktig. Teracoms verksamhet bedöms av utredningen 
som viktig för beredskapssektorn Elektroniska kommunikationer 
och post, men också för många andra som utnyttjar dess 
infrastruktur och tjänster. Utredningen bedömer att bolaget 
behöver ha en nära samverkan med myndigheterna i 
beredskapssektorn. Eftersom Teracom är ett statligt bolag kan det 
dock formellt inte ingå i beredskapssektorn då det i 
beredskapssektorerna enligt utredningens direktiv endast ska ingå 
statliga myndigheter. Utredningen bedömer dock att 

 
192 Prop. 2020/21:30, s. 151. 
193 Teracom ansvarar bl.a. för utsändningen av markbunden radio och tv, driften av RAKEL-
systemet och tillhandahåller andra rikstäckande säkra och robusta fasta och mobila nät. 
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beredskapssektorns myndigheter och Teracom, tillsammans med 
andra relevanta aktörer, kan finna lämpliga former för samarbete. 

Inom beredskapssektorn Elektroniska kommunikationer och 
post finns många privata aktörer, men även exempelvis kommuner, 
som bedriver verksamhet och ansvarar för funktioner som är 
samhällsviktiga. Det kommer att vara en viktig uppgift för 
myndigheterna inom beredskapssektorn Elektroniska 
kommunikationer och post att identifiera verksamheter och aktörer 
som man behöver involvera och samarbeta med i arbetet inom 
sektorn. Utredningen utesluter inte heller att beredskapssektorn i 
framtiden kan komma att utvidgas till att omfatta ytterligare 
funktioner. 

Utredningen bedömer att det finns behov av en strukturerad 
samverkan med privata operatörer på det sätt som den i dag bedrivs 
inom den Nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Utredningen 
noterar att PTS har lämnat in en hemställan till regeringen om att 
formalisera NTSG i lag.194 

Utredningen noterar att PTS inte har tillsyn över alla former av 
förmedling av brev och paket och att mandatet utifrån 
beredskapshänseende är begränsat. Vidare finns det tydliga 
beroendeförhållanden till bl.a. sektorn Transporter (se avsnitt 
7.5.10). Utredningen bedömer att beredskapssektorn Elektroniska 
kommunikationer och post kommer att behöva samarbeta med 
många olika aktörer utanför den egna beredskapssektorn. 

Utredningen bedömer att rollen som sektorsansvarig myndighet 
ligger väl i linje med PTS befintliga uppdrag då myndigheten har ett 
samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk 
kommunikation. PTS har beslutat om föreskrifter om fredstida 
planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m. I 
november 2019 beslutade myndigheten vidare om inriktning i 
totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 2020–
2025. Generaldirektören för Post- och telestyrelsen ingår även i 
regeringens krishanteringsråd. Utredningen föreslår mot denna 
bakgrund att Post- och telestyrelsen (PTS) ska utses som 

 
194 PTS, dnr 18-13218. 
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sektorsansvarig myndighet i beredskapssektorn Elektroniska 
kommunikationer och post.195 

7.5.3 Energiförsörjning 

Beredskapssektorn Energiförsörjning omfattar de viktiga 
samhällsfunktionerna produktion och överföring av el, elhandel, 
produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, produktion 
(förädling), lagring och distribution samt försäljning av bränsle och 
drivmedel, produktion och distribution av gas, produktion och 
distribution av fasta bränslen samt reservkraft till samhällsviktig 
verksamhet. 

Verksamheten 

Energimarknaderna är avreglerade och flödena av energi är globala 
(olja), regionala inom EU (el, gas) samt lokala (fjärrvärme och 
fjärrkyla). Verksamheterna inom den viktiga samhällsfunktionen 
energiförsörjning bedrivs i dag till stor del av privata företag på olika 
marknader. 

Myndigheter som är verksamma inom den föreslagna 
beredskapssektorn Energiförsörjning är Affärsverket svenska 
kraftnät (Svenska kraftnät), Statens energimyndighet 
(Energimyndigheten) och Energimarknadsinspektionen. 

Myndigheterna har i vissa fall operativa uppgifter. Svenska 
kraftnät har ett systemansvar och är också ansvarig för stamnätet, 
dvs. transmissionsnätet, för el.196 Myndigheten är även ansvarig för 

 
195 Av 1 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation följer att om Sverige är i 
krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att 
det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får 
regeringen meddela de föreskrifter om elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan 
radioanvändning som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt. I nuläget 
finns inga föreskrifter för sådana situationer. Utredningen om radiospektrumanvändning har 
i sitt betänkande (SOU 2018:92) föreslagit att föreskrifter bör tas fram i fredstid eftersom det 
ger möjlighet att öva tillämpningen av förordningen som annars inte är möjligt om den tas 
fram först i händelse av att Sverige hamnar i skarpt läge genom krig eller krigsfara med mera. 
Regeringen bör därför meddela sådana föreskrifter. Utredningen bedömer att ett eventuellt 
utfärdande av föreskrifter av den sektorsansvariga myndigheten (PTS) behöver utgå från 
regeringens föreskrifter på området. 
196 2–3 § förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. 
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elberedskapen i Sverige och ansvarig för beredskapsplaneringen 
inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden.197  

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om 
tillförsel och användning av energi i samhället. En del av uppdraget 
handlar om att upprätthålla en trygg energiförsörjning.198 
Energimyndigheten är ansvarig för Sveriges olje- och 
drivmedelsberedskap samt behörig myndighet för trygg 
naturgasförsörjning. Energimyndigheten bedriver också samverkan 
med olika branschaktörer inom energisektorn. Energimyndigheten 
är också tillsynsmyndighet för informationssäkerhet i energitjänster 
i enlighet med det så kallade NIS-direktivet.199 

Energimarknadsinspektionens uppdrag är att arbeta för väl 
fungerande energimarknader. Inspektionen har tillsyn över och 
utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och 
naturgasmarknaderna.200  

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

Svenska kraftnät och Energimyndigheten ingår i dag i 
samverkansområdet Teknisk infrastruktur. Energiförsörjning är 
identifierad som viktig verksamhet av Försvarsberedningen, av MSB 
och Försvarsmakten och av Utredningen om 
säkerhetsskyddslagen201. Inom Nato är resilient energiförsörjning en 
av sju civila förmågor som gör ett land mer civilt resilient 
(motståndskraftigt). 

För samverkan inom näringslivet har Energiföretagen Sverige 
tillsammans med Svenska kraftnät utvecklat en beredskap benämnd 
Elsamverkan för att kunna hantera lokala och regionala störningar. 
Elsamverkan är uppdelad i sju samverkansområden utifrån 
geografiska och meteorologiska förutsättningar. Ledningen för 
dessa samverkansområden (elsamverkansledning) består av en 
ordförande och 7–13 ledamöter från branschföretagen i området, 
representanter från Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät. 

 
197 3 § 5 förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. 
198 Se förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet. 
199 En närmare beskrivning av samverkansområden och andra indelningar av samhället med 
relevans för arbetet med civilt försvar finns i kapitel 6. 
200 Se förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen. 
201 SOU 2015:25. 
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Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Energiförsörjning 
inrättas. Svenska kraftnät, Energimyndigheten och 
Energimarknadsinspektionen har, som beskrivs ovan, centrala 
uppgifter i arbetet med att upprätthålla och säkerställa landets 
energiförsörjning. Utredningen föreslår därför att dessa 
myndigheter ska ingå i beredskapssektorn.  

Utredningen bedömer också att det finns behov av en 
strukturerad samverkan mellan beredskapssektorn och privata 
marknadsaktörer inom främst områdena elförsörjning och 
försörjning av bränsle och drivmedel. 

Utredningen har övervägt om ytterligare myndigheter ska ingå i 
beredskapssektorn. Elsäkerhetsverket ingick tidigare i 
samverkansområdet Teknisk infrastruktur. Sedan den 1 mars 2020 
ingår Elsäkerhetsverket inte längre i samverkansområdet och finns 
inte med i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap.202 Utredningen bedömer därför att myndigheten inte 
heller bör ingå i den nya beredskapssektorn. 

I egenskap av tillsynsmyndighet med kunskap om elmarknaden 
och de områden som kan behöva utvecklas för att beredskapen ska 
kunna utvecklas bedömer utredningen däremot att 
Energimarknadsinspektionen bör ingå i beredskapssektorn. 

Även Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har av andra 
myndigheter föreslagits ingå i sektorn med hänvisning till att 
myndigheten har en viktig roll för att säkra elförsörjningen. 
Utredningen bedömer emellertid att SSM fyller en viktigare roll i 
beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen 
och bör därför inte ingå i beredskapssektorn Energiförsörjning. 
Utredningen bedömer samtidigt att beredskapssektorn 
Energiförsörjning kommer att behöva ha ett nära samarbete med 
SSM liksom med andra aktörer som inte formellt ingår i 
beredskapssektorn. Om beredskapssektorn Energiförsörjning anser 
att det finns behov av att adjungera SSM är detta möjligt. 

 
202 Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och 
elektromagnetisk kompabilitet. Elsäkerhetsverket har mycket begränsade uppgifter kopplat 
till krisberedskap och höjd beredskap. Elsäkerhet vid en kris är primärt ett ansvar för 
nätbolagen. Elsäkerhetsverket har möjlighet att bevilja dispenser vid behov. (Remissvar 2019-
08-21, dnr 19EV2769). 
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När det gäller vilken myndighet som ska vara sektorsansvarig 
myndighet inom sektorn Energiförsörjning har utredningen 
övervägt mellan Svenska kraftnät och Energimyndigheten. 

Svenska kraftnät är i dag elberedskapsmyndighet och har lång 
erfarenhet av elberedskap. Svenska kraftnät har därigenom god 
förståelse för beredskapsarbete inom energisektorn. Elförsörjningen 
är också en central del av energiförsörjningen eftersom alla 
verksamheter är beroende av el. Elförsörjningen är däri momentan, 
dvs. fel och störningar får direkt effekt på samhället. 

Energimyndigheten har redan i dag ett visst samordnade uppdrag 
i sin instruktion och var fram till 2002 funktionsansvarig myndighet 
för energiförsörjning. I dag har Energimyndigheten flera 
energislagsöverskridande uppgifter. Myndigheten har i uppgift att 
utveckla och samordna samhällets krisberedskap och åtgärder för 
höjd beredskap inom energiberedskapsområdet, bedriva 
omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med 
expertkompetens inom området. Energimyndigheten ska vidare 
planera och samordna ransoneringar och andra regleringar som 
gäller användning av energi. Myndigheten ska även, i den 
utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra dessa 
ransoneringar och regleringar. Energimyndigheten har också ansvar 
för att fullgöra ett antal uppgifter som följer av EU-lagstiftning, bl.a. 
när det gäller att trygga försörjningen av gas, råolja och 
petroleumprodukter. Sedan den 5 januari 2020 är myndigheten även 
nationell behörig myndighet enligt EU:s förordning 2019/941 om 
riskberedskap inom elsektorn, vilket har gett myndigheten ett nytt 
större ansvar inför och vid elkriser. Som nämnts är 
Energimyndigheten tillsynsmyndighet för informationssäkerhet i 
energitjänster i enlighet med det så kallade NIS-direktivet. 

I förhållande till Svenska kraftnät har Energimyndigheten 
begränsade uppgifter och kompetenser kring elförsörjning och 
elberedskap. Energimyndigheten har inte den operativa roll som 
Svenska kraftnät har när det gäller att hantera snabba elkriser och 
därtill hörande rapportering och lägesbilder till andra aktörer. 
Svenska kraftnät å sin sida saknar eller har ytterst begränsade 
uppgifter och kompetenser när det gäller övriga delar av 
energiförsörjningen såsom fjärrvärme och fjärrkyla, bränsle och 
drivmedel och energigas. 
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Utredningen anser att det är viktigt att den myndighet som får 
sektorsansvar för beredskapssektorn Energiförsörjning har god 
kunskap om och överblick över hela området, inklusive dess aktörer 
och den långsiktiga utvecklingen inom hela energiområdet. 
Energimyndigheten har redan i dag i uppgift att upprätthålla en trygg 
energiförsörjning, vilket ligger väl i linje med uppgiften som 
sektorsansvarig myndighet.203 Mot bakgrund av det ovan anförda 
föreslår utredningen därför att Energimyndigheten ska vara 
sektorsansvarig myndighet inom beredskapssektorn 
Energiförsörjning. 

7.5.4 Finansiella tjänster 

Beredskapssektorn finansiella tjänster omfattar de viktiga 
samhällsfunktionerna att förmedla betalningar, omvandla sparande 
till finansiering samt riskhantering avseende finansiella tjänster. 

Verksamheten 

I huvudsak bedrivs verksamheten i den viktiga samhällsfunktionen 
finansiella tjänster av privata företag. Det finns också statliga 
myndigheter med viktiga och centrala uppgifter för funktionaliteten 
inom finansiella tjänster (Se vidare nedan). 
Statliga myndigheter med ansvar inom den viktiga 
samhällsfunktionen finansiella tjänster är främst Riksbanken, 
Riksgälden och Finansinspektionen. Post- och telestyrelsen (PTS) 
har ett regeringsuppdrag att främja länsstyrelserna i arbetet med att 
utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för 
att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och 
den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. 

Riksgälden är statens internbank och ansvarar för den statliga 
betalningsmodellen. 

Finansinspektionen ansvarar för att övervaka finansmarknadens 
aktörer och verkar genom sin tillsyn för ett stabilt finansiellt system. 
Finansinspektionen är vidare tillsynsmyndighet för bankverksamhet 
samt finansmarknadsinfrastruktur. 

 
203 Se förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet. 
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Riksbanken är Sveriges centralbank. Riksbanken har bl.a. i 
uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, vilket 
bl.a. innebär att verka för stabilitet i det finansiella systemet som 
helhet. Riksbanken ansvarar för att ge ut sedlar och mynt och 
tillhandahåller det centrala betalningssystemet RIX som hanterar 
stora betalningar mellan banker och andra aktörer. Riksbankens 
uppgift innefattar vidare att vid behov tillföra likviditet till 
banksystemet och kunna ge nödkrediter till enskilda aktörer. Den 
statliga utredningen Riksbankskommittén föreslog 2019 att 
Riksbankens ansvar för krisberedskap och vid höjd beredskap ska 
förtydligas och utökas.204 Riksbanken föreslås bl.a. få ett planerings- 
och kontrollansvar, inkl. föreskriftsrätt för dels juridiska personer 
som är av särskild betydelse för genomförandet av elektroniska 
betalningar, dels näringsidkare inom kontanthanteringen.  

I december 2020 beslutade regeringen att ge en särskild utredare 
i uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden (dir. 
2020:133). I uppdraget ingår bland annat att analysera och bedöma 
betalningsmarknadens förmåga att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet under fredstida kriser och vid höjd beredskap och då 
ytterst krig. Utredaren ska ta ställning till hur staten, inbegripet 
Riksbanken, kan säkerställa en effektiv och säker betalningsmarknad 
såväl i normala situationer som under fredstida kriser samt under 
höjd beredskap och då ytterst krig. I uppdraget ingår också att 
analysera för- och nackdelar med digitala centralbankspengar 
avseende bl.a. effekterna för samhällets beredskap vid kriser och 
krig. Uppdraget, som har sin grund i ett tillkännagivande från 
riksdagen205, ska redovisas senast den 30 november 2022. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

Finansinspektion, Riksgälden och Riksbanken ingår i det finansiella 
stabilitetsrådet. I rådet möts företrädare för regeringen och de tre 
myndigheterna regelbundet för att diskutera frågor som rör den 
finansiella stabiliteten. 

Riksgälden och Finansinspektionen ingår i dag i 
samverkansområdet Ekonomisk säkerhet tillsammans med 

 
204 SOU 2019:46. 
205 Bet. 2018/19:FiU44, rskr. 2018/19:293. 
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Arbetsförmedlingen206, Försäkringskassan, MSB, 
Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Statens servicecenter207. I 
arbetet deltar även Riksbanken och Försvarsmakten som 
adjungerade deltagare. 

Finansiella tjänster är identifierad som en viktig verksamhet av 
Försvarsberedningen, Försvarsmakten, MSB samt av Utredningen 
om säkerhetsskyddslagen208. 

Ett exempel på organ för samverkan mellan privata aktörer och 
statliga myndigheter på området finansiella tjänster är den 
Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp (FSPOS). 
FSPOS är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det 
privata näringslivet och offentliga institutioner i finanssektorn. 
FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid 
fungerar. Genom analys, kunskapsspridning och övning arbetar 
FSPOS för att stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot 
och hantera kriser, och därigenom värna samhället. I FSPOS ingår 
banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella 
infrastrukturbolag, Riksgälden, Försäkringskassan, Riksbanken och 
Finansinspektionen. 

Utredningens förslag  

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Finansiella tjänster 
inrättas. Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden har alla 
centrala uppgifter som syftar till att ge förutsättningar och tillse att 
samhällsfunktionerna att förmedla betalningar, omvandla sparande 
till finansiering samt riskhantering fungerar. Utredningen föreslår 
att myndigheterna Finansinspektionen och Riksgälden ska ingå i 
beredskapssektorn. Även andra myndigheter kan vid behov 
adjungeras i arbetet. När det gäller Riksbanken bedömer dock 
utredningen att myndigheten inte formellt kan ingå i 
beredskapssektorn. Riksbanken är en myndighet under riksdagen 
och till skillnad från förvaltningsmyndigheterna Finansinspektionen 
och Riksgälden lyder Riksbanken därför inte under regeringen. 
Eftersom utredningens förslag innebär att beredskapssektorernas 
arbete i huvudsak kommer att regleras genom av regeringen 

 
206 Myndigheten är utpekad av MSB men inte av regeringen att ingå i arbetet. 
207 Myndigheten är utpekad av MSB men inte av regeringen att ingå i arbetet. 
208 SOU 2015:25. 
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beslutade förordningar bedömer utredningen att det skulle innebära 
stora juridiska och principiella svårigheter om Riksbanken formellt 
skulle ingå i en beredskapssektor som lyder under regeringen. 
Samtidigt är Riksbankens medverkan i sektorn nödvändig och 
utredningen erfar att Riksbanken kommer att delta i arbetet så långt 
möjligt med hänsyn taget till Riksbankens ställning i förhållande till 
regeringen.  

Utredningen konstaterar vidare att om Riksbanken får utökade 
uppgifter i enlighet med Riksbankskommitténs förslag209, behöver 
myndigheter inom sektorn tillsammans med Riksbanken tydliggöra 
relationen mellan Riksbanken och den sektorsansvariga 
myndigheten. 

Utredningen bedömer att beredskapssektorn Finansiella tjänster 
är avgränsad, specifik och omfattar viktiga samhällsfunktioner med 
starka beroendeförhållanden. Utredningen anser att verksamheten 
är viktig för totalförsvaret och för den fredstida krisberedskapen. 
Det finns också ett starkt behov av samordning mellan 
Finansinspektionen och Riksgälden som föreslås ingå i 
beredskapssektorn när det gäller planering för och genomförande av 
beredskapsåtgärder. Som anförs ovan behöver beredskapssektorn 
också ett nära samarbete med Riksbanken. 

En stor del av verksamheten inom beredskapssektorn Finansiella 
tjänster bedrivs av privata aktörer. Utredningen bedömer att 
myndigheterna inom beredskapssektorn kommer att behöva 
identifiera viktiga verksamheter och aktörer som sektorn behöver 
involvera och samarbeta med. 

Utredningen bedömer även att det finns behov av en strukturerad 
och fungerande samverkan med privata aktörer avseende 
beredskapen i finansiella tjänster. Formerna för denna samverkan 
kan med fördel inspireras av befintlig samverkan inom finansiell 
sektor, t.ex. Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp 
(FSPOS). 

Utredningen har övervägt om ytterligare myndigheter borde ingå 
i beredskapssektorn. Bland annat har MSB uppgifter som rör 
beredskapsersättning och beredskapslån210 och 
Krigsförsäkringsnämnden ansvarar för frågor om försäkringar mot 
krigsrisker m.m. Dessa frågor bör också hanteras i nära samverkan 

 
209 SOU 2019:44. 
210 Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti. 
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med beredskapssektorn Finansiella tjänster, men utan att MSB och 
Krigsförsäkringsnämnden ingår som ordinarie myndigheter i 
beredskapssektorn. 

Vidare bedömer utredningen att beredskapssektorn Finansiella 
tjänster kommer att behöva ha ett nära samarbete med 
beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet. 

Finansinspektionen har i uppdrag att övervaka finansmarknaden 
för att säkerställa ett stabilt finansiellt system och ett gott 
konsumentskydd som har förmåga att tillhandahålla de finansiella 
tjänster som hushåll, företag och det allmänna efterfrågar och 
förebygga finansiell instabilitet och finansiella kriser som kan skada 
samhällsekonomin. Finansinspektionen arbetar även med frågor om 
säkerhet i nätverk och informationssystem med anledning av NIS-
direktivet, och kommer att ansvara för tillsynen enligt 
kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Utredningen 
bedömer att Finansinspektionens nuvarande uppdrag ligger väl i 
linje med uppgiften som sektorsansvarig myndighet. Utredningen 
föreslår därför att Finansinspektionen ska utses till sektorsansvarig 
myndighet för beredskapssektorn Finansiella tjänster. 

7.5.5 Försörjning av grunddata 

Utredningen föreslår att Beredskapssektorn försörjning av 
grunddata ska omfatta de viktiga samhällsfunktionerna grunddata 
person, företag, fastighetsinformation, geografisk information och 
positionering. 

Med försörjning av grunddata avser utredningen att uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen som flera aktörer har behov av och 
som är viktiga i samhället är tillgängliga även under höjd beredskap 
och vid fredstida kriser. Det handlar också om att informationen ska 
finnas kvar över tid utan att förstöras eller förvanskas samt att 
informationen ska skyddas mot obehörig insyn. 

Verksamheten 

En avgörande skillnad mellan den återupptagna planeringen för 
totalförsvaret i förhållande till planering och förberedelser under det 
kalla kriget är beroendet av digital information och det digitaliserade 
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samhället. Utredningen bedömer att grundläggande information 
(grunddata) om personer, företag, fastigheter och geografi behöver 
kunna göras tillgänglig för olika aktörer som bedriver samhällsviktig 
verksamhet i händelse av fredstida kriser eller vid krigsfara och 
ytterst krig. Det finns också en risk att viktig information för 
nationens suveränitet helt eller delvis går förlorad vid en väpnad 
konflikt om inte särskilda åtgärder vidtas i förväg. Att kunna 
återuppbygga ett samhälle efter en väpnad konflikt kräver att 
grundläggande information om vem som är vem, vem som äger vad 
samt vilka gränser som finns tex. kring fastigheter finns bevarad. 
Detta var tidigare uppgifter som fanns dokumenterade på papper 
och som fanns i olika arkiv, men som i dag i princip skulle kunna 
finnas samlat i en enda serverhall i ett annat land än Sverige utan 
särskilda skydd. 

I betänkandet digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) redovisas 
bland annat en genomgång av digitaliseringsarbetet i de nordiska och 
några ytterligare länder. Majoriteten av de studerade länderna har 
pekat ut grunddata som en viktig komponent i infrastrukturen och 
har tagit ett helhetsgrepp över hantering och utlämning av grunddata 
som säkerställer stabilitet, kvalitet och tillgänglighet för hela den 
offentliga förvaltningen. 

Det finns även en utveckling inom bl.a. EU kring behovet av att 
säkerställa den digitala suveräniteten.211 

Bolagsverket förser i dag ett antal aktörer med grunddata om 
företag. Myndigheten samverkar också med Skatteverket och 
Statistiska centralbyrån för att försörja myndigheter och kommuner 
med grundläggande information om företag. Bolagsverket 
tillhandahåller den sammansatta bastjänsten för grundläggande 
uppgifter om företag som försörjer konsumenter med grunddata 
från dataproducenterna Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska 
centralbyrån.212 

Lantmäteriet har i dag ett nationellt samordningsansvar för 
produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom 
området för geografisk information och fastighetsinformation 
(geodataområdet). Myndigheten ska bl.a. verka för en nationell 
enhetlig geodetisk infrastruktur och ansvara för de nationella 

 
211 Försäkringskassan (2019), Vitbok Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, 
lämplighet och vägen framåt. 
212 DIGG m.fl. (2019), Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata Slutrapport för 
regeringsuppdragen (Fi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF). 
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geodetiska referensnäten. För att säkerställa totalförsvarets krav ska 
Lantmäteriet samråda med Försvarsmakten, MSB och andra berörda 
totalförsvarsmyndigheter.213 Lantmäteriet tillhandhåller också ett 
stödsystem för satellitpositionering i Sverige, Swepos.214 

Skatteverket ansvarar för frågor om folkbokföring och 
personnamn. Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla 
befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden 
så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut 
och åtgärder.215 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska samordna och 
stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra 
den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. 
Myndigheten ska ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala 
infrastrukturen.216 

Bolagsverket, Lantmäteriet, DIGG, MSB samt Skatteverket fick 
i december 2019 ett regeringsuppdrag att tillsammans etablera ett 
nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. 
DIGG ska leda arbetet. Myndigheten leder även arbetet med att 
tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-
hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, MSB, 
Riksarkivet samt Skatteverket etablera en förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur för informationsutbyte. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

I dag ingår Försäkringskassan och Skatteverket i 
samverkansområdet Ekonomisk säkerhet. Lantmäteriet är utpekat 
av MSB att ingå i arbetet med samverkansområdena. Myndigheten 
för digital förvaltning och Bolagsverket ingår inte i något 
samverkansområde. Grunddata är inte identifierat av MSB eller 
Försvarsmakten som någon viktig samhällsfunktion. Däremot 
framgår det betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) 
att centrala system kopplade till myndighetsutövning liksom stora 

 
213 Förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. 
214 Många viktiga samhällsfunktioner är beroende av positioneringstjänster. Sveriges 
geodetiska infrastruktur består bl.a. av referensnät som på olika sätt ger användarna tillgång 
till de nationella referenssystemen. Swepos är Lantmäteriets stödsystem för 
satellitpositionering i Sverige. Nätverket av fasta referensstationer ger användarna möjlighet 
till navigeringsstöd och noggrann positionsbestämning. 
215 Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket. 
216 Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning. 
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system med uppgifter som andra system är beroende av kan ha 
särskilt skyddsvärt innehåll. Begränsningar i att få korrekta 
basuppgifter från systemen eller en längre tid med icke fungerande 
informationssystem kan allvarligt skada olika funktioner, t.ex. 
folkbokföring och olika socialförsäkringar. 

E-samverkansprogrammet (eSam) är ett samarbete mellan 27 
myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
Medlemmarna i eSam samverkar om digitala lösningar med fokus på 
privatpersoners och företags behov. Samverkan handlar också om 
digitala lösningar som bidrar till medlemmarnas digitala 
transformation och effektivisering. 

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Försörjning av 
grunddata inrättas. Utredningen föreslår att DIGG, Lantmäteriet, 
Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan ska ingå i 
beredskapssektorn. 

Många tjänster med grunddata som samhället är beroende av 
tillhandahålls genom privata aktörer. Även kommuner och andra 
myndigheter än de ovan nämnda har verksamhet med grunddata som 
kan behöva hanteras inom beredskapssektorn. Utredningen 
bedömer att myndigheterna inom beredskapssektorn Försörjning av 
grunddata kommer att behöva analysera och identifiera 
verksamheter och aktörer som man bör involvera och samarbeta 
med i arbetet inom beredskapssektorn. Utredningen ser vidare att 
det finns tydliga beroendeförhållanden gentemot flera andra 
beredskapssektorer, varför samarbete med dessa kommer att vara en 
viktig del i arbetet inom beredskapssektorn. 

Utredningen föreslår att Skatteverket ska utses till 
sektorsansvarig myndighet. Skatteverket är sedan tidigare 
bevakningsansvarig myndighet och ansvarar för centrala och kritiska 
grunddata såsom folkbokföringen m.m. Utredningen noterar även 
att Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten som bl.a. 
ansvarar för it-stödet för allmänna val och folkomröstningar.  
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7.5.6 Hälsa, vård och omsorg 

Beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg ska omfatta de viktiga 
samhällsfunktionerna hälso- och sjukvård, tandvård, smittskydd, 
läkemedelsförsörjning samt socialtjänst. 

Verksamheten 

Huvudansvaret för att bedriva hälso- och sjukvård i Sverige vilar på 
regionerna.217 Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård bl.a. 
när det gäller personer som befinner sig på särskilda boenden eller 
som vårdas i hemmet. Vårdgivare kan vara offentliga eller privata. 

Varje region ansvarar som huvudregel för att behövliga 
smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område.218 
Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordningen av smittskyddet 
på nationell nivå. Folkhälsomyndigheten ska därmed ta de initiativ 
som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd.219 

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. 
Kommunerna har också det yttersta ansvaret för att enskilda får det 
stöd och den hjälp som de behöver.220 

Socialstyrelsen är enligt förordning (2015:284) med instruktion 
för Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör 
hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, 
socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor 
om alkohol och missbruksmedel. Myndigheten har ett samlat ansvar 
för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids 
om katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens 
verksamhetsområde. Vidare ska myndigheten samordna och 
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens beredskap samt samordna förberedelserna för 
försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd 
beredskap i syfte att upprätthålla en katastrofmedicinsk 
beredskap.221  

Folkhälsomyndigheten ansvarar, som nämnts, för samordning av 
smittskyddet på nationell nivå. Folkhälsomyndigheten ska följa och 

 
217 8 kap. HSL. 
218 1 kap. 8 § smittskyddslagen (2004:168). 
219 1 kap. 7 § smittskyddslagen. 
220 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
221 Se förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen. 
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vidareutveckla smittskyddet samt följa och analysera det 
epidemiologiska läget nationellt och internationellt. Enligt 
förordningen (2013:1020) med instruktion för 
Folkhälsomyndigheten ska myndigheten övervaka planläggningen 
av smittskyddets beredskap och inom sitt ansvarsområde ta initiativ 
till åtgärder som skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar 
och andra allvarliga hälsohot i kris och under höjd beredskap. Vidare 
ska myndigheten samordna beredskapen mot allvarliga hälsohot 
enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. Enligt instruktionen ska myndigheten också på 
regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen 
med läkemedel inför allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar.222 

Läkemedelsverket ansvarar bland annat för kontroll och tillsyn av 
läkemedel.223 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har bl.a. i 
uppgift att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och 
omfattas av högkostnadsskyddet och att fastställa försäljningspriser. 

E-hälsomyndigheten ansvarar för register och it-funktioner som 
öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en 
patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering.224 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn 
inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet, 
socialtjänst samt verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bl.a. hälso- 
och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, smittskyddslagen och 
socialtjänstlagen.225 IVO är vidare tillsynsmyndighet för hälso- och 
sjukvård i enlighet med det så kallade NIS-direktivet.226 

Apoteket AB är ett statligt bolag som bedriver verksamhet på 
öppen-, sluten- och dosmarknaderna enligt samma villkor som 
övriga apoteksaktörer. Apotek Produktion och Laboratorier AB 
(APL) ägs av staten och har ett särskilt samhällsuppdrag att 
tillhandahålla extempore läkemedel (individanpassade läkemedel) 
och lagerberedningar till öppenvårdsapotek och hälso- och sjukvård. 

 
222 Se förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. 
223 Se förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket. 
224 Se förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten. 
225 Se förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.  
226 En närmare beskrivning av samverkansområden och andra indelningar av samhället med 
relevans för arbetet med civilt försvar finns i kapitel 6. 
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SOS Alarm Sverige AB ägs till hälften av staten och till hälften av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). Bolagets huvudsakliga 
uppgift är att ansvara för upprätthållandet av nödnumret 112. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

Samverkan mellan aktörer – främst regionerna som huvudmän och 
berörda statliga myndigheter – sker inom flera forum. SKR har ett 
nätverk för regionernas beredskapschefer. Vidare har Socialstyrelsen 
ett nätverk för läkemedelsfrågor (SNÄL). 

I dag ingår Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, E-
hälsomyndigheten i samverkansområdet Skydd, undsättning och 
vård. Folkhälsomyndigheten ingår i samverkansområdet Farliga 
ämnen. Inom smittskyddsområdet finns även den nationella 
pandemigruppen och zoonossamverkansgruppen för sjukdomar 
eller smittämnen som kan spridas mellan djur och människor. 

Hälso- och sjukvård är identifierad som viktig verksamhet av 
Försvarsberedningen, av MSB och Försvarsmakten och av 
Utredningen om säkerhetsskyddslagen.227 

Inom Nato är hantering av stora masskadeutfall en av sju civila 
förmågor som gör ett land mer civilt resilient (motståndskraftigt).228  

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg 
inrättas. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket 
samt E-hälsomyndigheten har alla viktiga uppgifter för att 
säkerställa att hälso- och sjukvården samt olika 
omsorgsverksamheter fungerar och kan upprätthållas också under 
kris och höjd beredskap. Utredningen föreslår därför att dessa 
myndigheter ska ingå i beredskapssektorn. 

Utredningen har övervägt om även IVO och TLV ska ingå i 
beredskapssektorn. Utredningen bedömer att det finns behov av ett 
nära samarbete med övriga aktörer inom beredskapssektorn men att 
IVO och TLV inte har sådana uppgifter att myndigheterna behöver 

 
227 Utredningen om säkerhetsskyddslagen: En ny säkerhetsskyddslag. SOU 2015:25. 
228 Hälso- och sjukvård kan även påverkas av andra civila förmågor som exempelvis 
okontrollerade stora befolkningsrörelser 
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ingå i den. Utredningen bedömer att det är tillräckligt att kunna 
adjungera IVO och TLV till beredskapssektorn i den mån det 
behövs. 

Utredningen har övervägt om smittskydd kopplat till 
djurhälsovård ska ingå i beredskapssektorn då det finns beroenden 
och samverkan mellan smittskyddet för människor och 
smittskyddet för djur. Resurser i form av laboratorier kan användas 
för smitta som drabbar både människor och djur och behovet av 
beredskap för zoonoser behöver ständigt upprätthållas. De 
myndigheter som utredningen föreslår ska ingå i beredskapssektorn 
Hälsa, vård och omsorg har emellertid en gemensam utgångspunkt 
för samarbete i det att de ansvarar för verksamhet som ska bedrivas 
inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
smittskyddslagen (2004:168), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Smittskyddet som reglerar djurhälsovård finns i annan lagstiftning. 
För att arbetet i beredskapssektorn ska kunna avgränsas och 
fokuseras till tillräckligt specifika frågor föreslår utredningen därför 
att de myndigheter som ansvarar för djurhälsovården i olika 
avseenden (Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska 
anstalt, länsstyrelserna m.fl.) inte ska ingå i beredskapssektorn för 
Hälsa, vård och omsorg. Samtidigt bedömer utredningen att det 
finns en god samverkan mellan myndigheter med ansvar för 
smittskydd för människor respektive djur och att denna samverkan 
behöver upprätthållas för att myndigheterna ska kunna stödja 
varandra vid allvarliga utbrott av smitta. 

Utredningen har också identifierat att Statens institutionsstyrelse 
och Myndigheten för delaktighet har uppgifter inom 
beredskapssektorns verksamhetsområde. Utredningen har inte 
närmare analyserat behovet av att dessa myndigheter formellt borde 
ingå i beredskapssektorn. Utredningen föreslår att de föreslagna 
myndigheterna i beredskapssektorn överväger att adjungera in 
Statens institutionsstyrelse och Myndigheten för delaktighet i 
arbetet och vid behov lämnar förslag till regeringen om att dessa 
myndigheter också formellt ska ingå i beredskapssektorn. 

Utredningen konstaterar att hälso- och sjukvårdens funktion är 
beroende av att det finns en förmåga att ta hand om många avlidna 
även under mycket ansträngda förhållanden, vilket kräver gemensam 
planering. Hanteringen av döda och begravningsverksamheten är 
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något som behöver fungera såväl under fredstida kriser som under 
höjd beredskap och då ytterst krig. Utredningen bedömer att 
ansvaret är väl reglerat i lag och rör församlingar och pastorat inom 
Svenska kyrkan samt Stockholms och Tranås kommuner med 
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Vid händelser med ett stort 
antal avlidna, exempelvis en pandemi, kan ytterligare åtgärder 
behövas. Utredningen bedömer att beredskapssektorn Hälsa, vård 
och omsorg behöver samarbeta med framförallt Svenska kyrkan, 
men också med begravningsbranschen kring dessa frågor och med 
fokus på en ökad beredskap för omhändertagande av döda när de 
normala rutinerna inte räcker till. 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn ska benämnas Hälsa, 
vård och omsorg. Med hälsa avses här det breda arbetet som också 
inkluderar folkhälsa och därmed också smittskydd. Med vård avses 
ett perspektiv som kan inkludera vård i enlighet med principer för 
vård under krig. Vidare omfattas tandvård. Med omsorg avses här 
omsorg om barn, unga, äldre och personer med 
funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och LSS. 

Socialstyrelsens nuvarande uppdrag omfattar bl.a. att samordna 
och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens 
och socialtjänstens beredskap. Vidare ska Socialstyrelsen inom sitt 
verksamhetsområde fullgöra uppgifter229 om allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Myndigheten ska 
samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och 
sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap och för att upprätthålla en 
katastrofmedicinsk beredskap, och vara sammanhållande myndighet 
i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. 
Generaldirektören för Socialstyrelsen ingår i regeringens 
Krishanteringsråd. 

Mot bakgrund av Socialstyrelsens nuvarande övergripande 
uppgifter att nationellt samordna och hålla samman arbetet med 
frågor som rör hälsa, vård och omsorg föreslår utredningen att 
myndigheten ska utses till sektorsansvarig myndighet. 

 
229 Uppgifterna följer av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU. 
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7.5.7 Livsmedelsförsörjning och dricksvatten 

Beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten ska 
omfatta de viktiga samhällsfunktionerna primärproduktion av 
livsmedel och djurfoder, tillverkning, distribution och försäljning av 
livsmedel, tillagning i storkök av livsmedel, säkra livsmedel inklusive 
dricksvatten, smittskydd och säker destruktion, djurens hälso- och 
sjukvård, dricksvattenförsörjning, avlopp samt avfallshantering (i 
första hand kommunalt avfall).  

Verksamheten 

Av de viktiga samhällsfunktionerna inom beredskapssektorn 
Livsmedelsförsörjning och dricksvatten bedrivs verksamheten i dag 
till stor del av privata företag på olika marknader men också av 
kommuner som ansvarar för storkök i kommunal regi, 
kommunalteknisk försörjning såsom dricksvatten, avlopp och avfall. 

Myndigheterna som är verksamma inom området har operativa 
uppgifter som bl.a. rör smittskydd och säkra livsmedel (Statens 
veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och 
Jordbruksverket), djurhälsovård (Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen) samt dricksvatten (Livsmedelsverket). Vid 
Livsmedelsverket och SVA finns även laboratoriefunktioner. 

Ansvaret för livsmedelskontrollen är delat mellan kommuner, 
länsstyrelser och Livsmedelsverket. 

Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är Sveriges 
förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. 
Myndigheten arbetar bl.a. med att skapa förutsättningar för en 
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion samt att 
skydda djur och växter. 

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och förvaltningsmyndighet 
på livsmedelsområdet med uppgift att verka för säkra livsmedel och 
säkert dricksvatten, redlighet i livsmedelshanteringen och för bra 
matvanor. I Livsmedelsverkets uppgifter ingår också att samordna 
nationell kris- och beredskapsplanering av dricksvatten- och 
livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. 
Livsmedelsverket är vidare tillsynsmyndighet för leverans och 
distribution av dricksvatten i enlighet med det så kallade NIS-
direktivet. 
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Länsstyrelserna arbetar med frågor inom områdena foder- och 
livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor och 
ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar samt med 
frågor om lantbruk. Länsstyrelserna utövar enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) tillsynen över att kommunen fullgör sina 
skyldigheter att tillgodose behovet av vattentjänster 
(vattenförsörjning och avlopp). Länsstyrelsen har befogenhet att 
förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten och ett sådant 
föreläggande får förenas med vite. 

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i 
frågor om bl.a. kretslopp och avfall. Naturvårdsverket tar bl.a. fram 
föreskrifter, allmänna råd och annan vägledning inom 
avfallsområdet. Naturvårdsverket ger vidare vägledning om 
reningsverk. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är förvaltningsmyndighet 
på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart 
nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten vägleder om 
enskilda avlopp och ansvarar för att peka ut områden och 
anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjningen. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillhandahåller 
uppgifter om grundvatten. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket samt Statens 
veterinärmedicinska anstalt ingår i dag i samverkansområdet Farliga 
ämnen med fokus på smittskyddsfrågor. Livsmedelsverket ingår 
även i samverkansområdet Teknisk infrastruktur utifrån ett 
livsmedels- och dricksvattenperspektiv. 

Livsmedels- och dricksvattenförsörjning har identifierats som 
viktig verksamhet av Försvarsberedningen, Försvarsmakten, MSB 
och Utredningen om säkerhetsskyddslagen.230 Inom Nato är 
resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen en av 
sju civila förmågor som gör ett land mer civilt resilient 
(motståndskraftigt). 

 
230 SOU 2015:25. 
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Livsmedels- och dricksvattenförsörjning omfattar komplexa 
flöden och ansvarskedjor med många aktörer, både offentliga och 
privata. 

För att samverka med aktörer inom sektorn (inklusive 
näringslivet) finns flera olika forum, exempelvis Strategiska gruppen 
för livsmedelskedjan (livsmedelskontroll), Samrådsgrupp för 
krisberedskapsplanering av livsmedelsförsörjningen (SKAL) samt 
Nationellt nätverk för mikrobiologisk laboratorieverksamhet. För 
sjukdomar eller smittämnen som kan spridas mellan djur och 
människor finns zoonossamverkansgruppen. 

För den allmänna dricksvattenförsörjningen ansvarar kommuner 
och i förekommande fall kommunala bolag (lagen om allmänna 
vattentjänster). Ett antal statliga myndigheter har uppgifter med 
olika utgångspunkter som har betydelse för hanteringen av vatten 
som resurs. Statliga myndigheter har i huvudsak en regelgivande, 
vägledande och kontrollerande funktion när det gäller 
dricksvattenförsörjning. 

Livsmedelsverket har sedan 2020 i uppdrag att ansvara för 
nationell samordning av dricksvattenfrågor.231 Den nya 
samordningsgruppen ersätter det Nationella nätverket för 
dricksvatten som fanns under perioden 2010–2020. Inom 
samordningsgruppen hanteras bl.a. frågor som rör krisberedskap 
och civilt försvar. HaV och SGU ingår i samordningsgruppen liksom 
representanter från andra statliga myndigheter, länsstyrelserna, 
SKR, MSB, branschorganisationen Svenskt vatten, 
vattenmyndigheterna232 och kommunerna. 

Naturvårdsverket är som nämnts central miljömyndighet med 
ansvar för avfallsfrågor. Naturvårdsverket har ett nationellt 
avfallsråd som ska fungera som stöd för myndigheten. I Avfallsrådet 
ingår representanter från bl.a. bransch- och intresseorganisationer, 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 

 
231 En del av samordningen omfattar gruppen för civilt försvar och krisberedskap. Denna 
grupp ska verka för att det finns relevant kompetens, expertstöd, kunskapsunderlag och 
stödmaterial för att bygga en god krisberedskap hos dricksvattenproducenterna och för att 
vidta förberedelser och åtgärder som gagnar arbetet med civilt försvar. 
232 Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd att 
vara vattenmyndighet. Vattenmyndigheternas uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv. 
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Utredningens förslag  

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning 
och dricksvatten inrättas. Livsmedelsverket, Jordbruksverket, 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och länsstyrelserna233 har, 
som beskrivs ovan, centrala uppgifter för arbetet med att säkerställa 
att det finns goda förutsättningar för landets försörjning av 
livsmedel och dricksvatten. Utredningen föreslår därför att dessa 
myndigheter ska ingå i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning 
och dricksvatten. 

Utredningen konstaterar vidare att en fungerande 
avloppshantering är av kritisk betydelse för livsmedels- och 
dricksvattenförsörjningen, inte minst ur smittskyddssynpunkt. Det 
är viktigt att det finns en samlad beredskap för att säkra tillgången 
till rent och säkert vatten vid händelse av kris eller höjd beredskap. 
Utredningen konstaterar även att dricksvatten och avlopp till stor 
del omfattar samma verksamhetsaktörer och att man till viss del är 
beroende av samma insatsvaror för att rena dricksvatten respektive 
avloppsvatten. I många fall utnyttjas också samma vattentäkt för 
både dricksvatten och avlopp.234 Avlopp bör därför ingå i 
beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. 

Livsmedelsverket har i dag inget ansvar avseende frågor som rör 
avlopp. I stället ansvarar Naturvårdsverket för att ge vägledning om 
reningsverk medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder om 
enskilda avlopp. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 
uppgifter som rör grundvatten. Utifrån ett beredskapsperspektiv är 
det främst reningsverk som är relevant då de på grund av sin 
storskalighet kan drabba väldigt många människor om de brister i 
funktionalitet och robusthet. Utredningen föreslår därför att även 
Naturvårdsverket ska ingå i beredskapssektorn. 

Även avfallshantering är verksamhet av betydelse för livsmedels- 
och dricksvattenförsörjningen i både fred och krig. Om 
avfallshanteringen inte fungerar kan det t.ex. innebära stora allmänna 
hälsofaror och påverka en säker livsmedelshantering, t.ex. orsaka 
smitta och göra dricksvatten otjänligt. Som nämnts ovan är 
Naturvårdsverket en central miljömyndighet med ansvar för 
avfallsfrågor och har ett nationellt avfallsråd som ska fungera som 

 
233 Förslagsvis företräds länsstyrelsen av en länsstyrelse i arbetet. 
234 Detta gäller exempelvis Mälaren och Göta älv. 

663



SOU       En ny struktur 

263 

stöd för myndigheten. I Avfallrådet ingår också representanter från 
länsstyrelserna. Utredningen föreslår därför att avfall (i första hand 
kommunalt avfall) ska ingå i beredskapssektorn. 

Utredningen bedömer att beredskapssektorn 
Livsmedelsförsörjning och dricksvatten är avgränsad, specifik och 
omfattar viktiga samhällsfunktioner med starka 
beroendeförhållanden. Utredningen anser att verksamheten är viktig 
för totalförsvaret och för den fredstida krisberedskapen. Det finns 
också ett starkt behov av samordning mellan de myndigheter som 
utredningen föreslår ska ingå i beredskapssektorn när det gäller 
planering för och genomförande av beredskapsåtgärder. 
Utredningen vill också framhålla betydelsen av en strukturerad och 
aktiv samverkan med andra aktörer, bl.a. privata företag och 
livsmedelsproducenter. 

Till utredningen har synpunkten att Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) bör ingå i beredskapssektorn framförts. Skälet som anförts är 
att SLU i dag har särskilda beredskapsuppgifter inom området. 
Enligt förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet ska 
SLU identifiera och analysera risker för att nya vetenskapliga rön 
och tekniker används i antagonistiskt syfte mot jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen. Uppgiften ska utföras efter samråd med 
berörda myndigheter. Utredningen bedömer att SLU visserligen har 
viktiga uppgifter som bidrar till samhällets beredskapsförmåga, men 
att det inte finns tillräckliga skäl för att universitetet skulle ingå i 
beredskapssektorn. Som tidigare nämnts finns dock alltid 
möjligheten till adjungering. 

Utredningen har övervägt om Jordbruksverket eller 
Livsmedelsverket ska föreslås som sektorsansvarig myndighet. 
Jordbruksverket ansvarar i dag för att förebygga, hantera och ge råd 
vid vissa samhällsstörningar inom lantbruk, djur och foder. En del i 
detta handlar om att hantera utbrott av allvarliga smittsamma 
djursjukdomar. Det kan både vara sjukdomar som sprids bland djur 
(epizootier) och från djur till människa (zoonoser). Jordbruksverket 
leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen 
enligt epizootilagen (1999:657). 

Livsmedelsverket samordnar nationell kris- och 
beredskapsplanering av livsmedels- och dricksvattenförsörjningen i 
leden efter primärproduktion. 
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Jordbruksverkets ansvar ligger främst inom primärproduktionen, 
dvs. det första ledet i produktionen av livsmedel. 
Primärproduktionen omfattar bl.a. odling och skörd av vegetabilier 
och animalieproduktion. Primärproduktionen följer 
odlingssäsongerna och djurens produktionscykler. 
Primärproduktionen har därför långa ledtider, vilket innebär att det 
tar tid att ställa om och återställa produktionen om den skulle gå ner. 
I den meningen har Jordbruksverket utifrån beredskapssynpunkt en 
begränsad operativ roll i att, utöver djursmitta, hantera akuta kriser 
som rör livsmedelsförsörjningen. Visserligen går det att hävda att 
även Livsmedelsverket har en begränsad operativ roll, men samtidigt 
har myndigheten ansvar för livsmedelsförsörjning i leden efter 
primärproduktion. I Livsmedelsverkets uppdrag ingår ett flertal 
uppgifter som har betydelse för att utveckla en försörjning av säkra 
livsmedel vid kris, höjd beredskap och krig. Livsmedelsverket 
samverkar med livsmedelsindustrin, parti- och detaljhandel, bedriver 
operativ kontroll på mejerier, slakterier och gränskontroll, leder och 
stödjer den offentliga kontrollen som kommuner och länsstyrelser 
bedriver på dricksvatten- och livsmedelsområdet och ger ett riktat 
stöd till arbetet med offentliga måltider, dvs. måltider i vård, skola 
och omsorg. Livsmedelsverket har en specifik kompetens när det 
gäller riskvärdering på livsmedelsområdet och kunskap att ange 
behov och prioritering av livsmedel. Livsmedelsverket har sedan lång 
tid tillbaka drivit ett omfattande arbete med krisberedskap och 
försörjningsförmåga för samhällets behov på dricksvattenområdet. 
Det innefattar också ett förbyggande arbete för att minska 
effekterna på dricksvattenförsörjningen till följd av den pågående 
klimatförändringen. Livsmedelsverket leder och driver den s.k. 
VAKA-gruppen (den nationella vattenkatastrofgruppen) till stöd 
för vattenproducenter, kommuner och länsstyrelser i 
krissituationer. Medlemmarna i gruppen ger ett kollegialt stöd och 
är rekryterade från målgrupperna och centrala myndigheter. 

Utredningen anser att det är viktigt att den myndighet som får 
sektorsansvar för beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och 
dricksvatten har god kunskap om och överblick över hela sektorn. 
Utredningen föreslår att Livsmedelsverket ska utses till 
sektorsansvarig myndighet, men konstaterar samtidigt att det 
kommer att kräva ett nära samarbete med framförallt 
Jordbruksverket. Utredningen vill i sammanhanget även framhålla 
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betydelsen av att beredskapssektorn upprättar en strukturerad och 
aktiv samverkan med andra aktörer, bl.a. kommuner och regioner, 
privata företag och livsmedelsproducenter. 

7.5.8 Ordning och säkerhet 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn för Ordning och 
säkerhet ska omfatta de viktiga samhällsfunktionerna polisväsendet, 
gränsskydd och gränsövervakning, åklagarverksamhet, kriminalvård 
samt bevaknings- och säkerhetsverksamhet. 

Verksamheten 

Verksamheten bedrivs i huvudsak av offentliga aktörer med 
undantag för säkerhets- och bevakningsbranschen där privata 
företag är utförare. 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen samt 
Tullverket har operativa uppgifter i arbetet med brottsbekämpning. 
Kriminalvården stödjer dessa myndigheter i detta arbete. 

Polismyndigheten ska upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
och i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. 
Polismyndigheten har vidare det övergripande ansvaret för 
gränskontrollen i Sverige vid såväl inre som yttre gräns. Syftet är bl.a. 
att motverka illegal invandring, hot mot den inre säkerheten och 
brottslighet. 

Säkerhetspolisen ska förebygga och avslöja brott mot Sveriges 
säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala 
statsledningen. Åklagarmyndigheten ansvarar för den allmänna 
åklagarverksamheten med undantag för den åklagarverksamhet som 
Ekobrottsmyndigheten ska bedriva. Kustbevakningen har 
huvudansvaret för kontrollen av landets yttre gräns till sjöss och 
ansvarar för kontrollen av sjötrafik. Tullverket och 
Kustbevakningen är skyldiga att hjälpa Polismyndigheten i arbetet 
med gränskontroll. 

Under höjd beredskap ska Polismyndigheten tillsammans med 
Försvarsmakten och Tullverket arbeta med en samordnad 
gränsövervakning. Länsstyrelsen ansvarar för och leder 
gränsövervakningen inom sitt län. I krig, eller efter särskilt beslut vid 
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höjd beredskap, ska Kustbevakningens personal och materiel enligt 
förordningen om utnyttjande av Kustbevakningen inom 
Försvarsmakten (1982:314) användas inom Försvarsmakten för bl.a. 
övervakning och transporter. Kriminalvården ansvarar för att 
verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra 
personutredningar i brottmål.235 I uppdraget ingår också att 
transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men även 
transporter för Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och 
Migrationsverkets räkning. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

Samverkan vad gäller ordning och säkerhet genomförs bl.a. inom 
ramen för samverkansrådet mot terrorism, sjöövervakningsrådet 
samt tullsamverkan. 

Polismyndigheten, Kustbevakningen samt Tullverket ingår i 
samverkansområdet Skydd, undsättning och vård. Säkerhetspolisen 
ingår i samverkansrådet Farliga ämnen kopplat till icke-
spridningsfrågor. I samverkansrådet Farliga ämnen ingår också 
Polismyndigheten, Kustbevakningen samt Tullverket. 

Kriminalvården har tillstyrkt MSB:s förslag till regeringen att 
Kriminalvården ska tilldelas ett särskilt ansvar för krisberedskap och 
höjd beredskap och därmed ingå i bilagan till förordning (2015:1052) 
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap. Kriminalvården bedriver en samhällsviktig och 
omfattande verksamhet som flera andra myndigheter är beroende 
av.236 

Ordning och säkerhet har av Försvarsberedningen, 
Försvarsmakten, MSB och Utredningen om säkerhetsskyddslagen237 
identifierats som viktig verksamhet.  

Inom Nato är ordning och säkerhet inte en av de sju civila 
förmågor som gör ett land mer civilt resilient (motståndskraftigt). 
Däremot finns direkta kopplingar till tre av de förmågor som Nato 
har identifierat.238 

 
235 Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. 
236 Kriminalvården, dnr 2919-9472. 
237 SOU 2015:25.    
238 Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner, effektiv 
hantering av okontrollerade stora befolkningsrörelser samt hantering av stora masskadeutfall. 
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Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Ordning och säkerhet 
inrättas. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, 
Kustbevakningen, Tullverket och Kriminalvården har ansvar för att 
upprätthålla de viktiga samhällsfunktioner som beredskapssektorn 
Ordning och säkerhet ska omfatta och det finns ett starkt behov av 
samordning mellan de föreslagna myndigheterna när det gäller 
planering för och genomförande av beredskapsåtgärder. 
Utredningen föreslår därför att dessa myndigheter ska ingå i 
beredskapssektorn.  

Utredningen har övervägt om Domstolsverket borde ingå i 
beredskapssektorn Ordning och säkerhet. Domstolarna är en central 
del i rättskedjan och åtnjuter självständighet i dömandet och i 
tillämpningen av rättsregler. Domstolsverket har en stödjande roll 
gentemot domstolarna. Som en konsekvens av domstolarnas 
självständiga ställning bedömer utredningen att det här inte finns 
motsvarande behov eller möjlighet till samordning och planering för 
beredskapsåtgärder som hos förvaltningsmyndigheterna. 

Polisens arbete syftar till att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan 
hjälp. Rikspolischefen (och även säkerhetspolischefen) ingår i 
regeringens Krishanteringsråd. Polismyndigheten har i förhållande 
till Säkerhetspolisen ett bredare och mer direkt ansvar inom området 
allmän ordning och säkerhet. Med utgångspunkt i 
Polismyndighetens centrala roll för arbetet med att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet föreslår utredningen att 
Polismyndigheten ska utses som sektorsansvarig myndighet för 
beredskapssektorn Ordning och säkerhet. 

7.5.9 Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen 

Beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen 
föreslås omfatta de viktiga samhällsfunktionerna räddningstjänst 
(statlig samt kommunal), alarmeringstjänst, befolkningsskydd, 
information om väder, vatten och klimat. Beredskapssektorn ska 
även omfatta strålskyddsberedskap (för att hantera nukleära eller 
radiologiska händelser) på central myndighetsnivå. 
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Verksamheten 

Verksamheten som omfattar den föreslagna beredskapssektorn 
Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen bedrivs i huvudsak 
av kommuner och statliga myndigheter. Alarmeringstjänstens 
verksamhet bedrivs av det statliga bolaget SOS Alarm. SOS Alarm 
Sverige AB är ett statligt bolag som ägs tillsammans med Sveriges 
kommuner och regioner. 

Räddningstjänst definieras som de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna har ansvar för vid olyckor och överhängande fara 
för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom eller miljö.239 Kommunerna har ansvar för räddningstjänst 
inom kommunen förutom där staten har ett särskilt utpekat 
ansvar:240  

• Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst och 
efterforskning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).  

• Sjöfartsverket ansvarar för statlig sjö- och flygräddningstjänst.  

• Kustbevakningen bedriver räddningstjänst till sjöss och har 
huvudansvar för miljöräddningstjänst till sjöss. 

• Länsstyrelserna ansvarar för räddningstjänst i samband med 
utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar. 

1 MSB har i uppdrag att samordna och utveckla 
verksamheten inom räddningstjänsten och olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder.241 MSB ska genom 
rådgivning och information stödja kommunerna och har 
även tillsyn över kommunerna avseende lagen om skydd 
mot olyckor. Räddningstjänst under höjd beredskap utgör 
en egen del av den samlade förmågan i 
befolkningsskyddet. De kommunala 
räddningstjänstorganisationerna utgör grunden för 
uppgifterna som regleras i lagen om skydd mot olyckor.242 

 
239 1 kap. 2 § LSO. 
240 Se 3–4 kap. LSO och 4 kap. förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO). 
241 Se förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
242 8 kap. LSO. 
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Länsstyrelsen har flera uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Länsstyrelsen kan överta ansvaret för räddningstjänsten vid 
omfattande räddningsinsatser samt får under höjd beredskap bl.a. 
besluta om användningen av personal inom en kommuns 
organisation för uppgifter som inte berör den aktuella kommunen. 

Alarmeringsverksamheten243 regleras i allt väsentligt genom avtal 
mellan staten och bolaget SOS Alarm, som svarar för 112-tjänsten. 
Grundläggande för systemet är att det finns ett nödnummer för att 
larma polis, statlig och kommunal räddningstjänst samt ambulans. 
SOS Alarm har utöver detta också uppgifter som rör samhällets 
krisberedskap, funktionen Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) samt informationsnumret 113 13. 

Begreppet befolkningsskydd har sitt ursprung i 
Genèvekonventionernas begrepp civilförsvar vilket innefattar att 
fullgöra alla eller några av de humanitära uppgifter som syftar till att 
skydda civilbefolkningen mot faror i samband med fientliga angrepp 
eller katastrofer. Sverige har valt att dela upp begreppet ”civilförsvar” 
i befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap. Det 
saknas emellertid i dag en författningsreglerad definition av 
begreppet befolkningsskydd.244 Av MSB:s instruktion framgår dock 
att myndigheten ska tillse att nödvändiga åtgärder vidtas inom 
befolkningsskyddet.245 MSB har också ansvar för att bygga och 
kontrollera skyddsrum. 

Om ett nytt befolkningsskydd i framtiden även kommer att 
innefatta en hemskyddsorganisation så som Försvarsberedningen 
föreslår i sin rapport Motståndskraft (2017), bör det enligt 
utredningen övervägas om uppgiften för kommunerna om s.k. lokal 
kristidsverksamhet ska ingå i beredskapssektorn som en del i 
befolkningsskyddet.246 

Enligt förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ska SMHI ta 

 
243 Utöver SOS Alarm finns larmcentraler på statlig nivå hos Polismyndigheten, 
Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Hos kommuner och regioner finns larmcentraler för 
bl.a. kommunal räddningstjänst och prehospital vård. 
244 Med befolkningsskydd menas bland annat: skyddsrum, varningssystem, utrymning och 
inkvartering. Det finns inte längre någon författningsreglerad definition av befolkningsskydd. 
245 Se förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
246 Lokal kristidsverksamhet framgår av 3 kap. 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Verksamheten omfattar bland annat att vidta åtgärder för försörjningen med nödvändiga 
varor. 
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fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällsplanering, till att 
minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås. 
Vidare ska SMHI förvalta och utveckla den svenska meteorologiska, 
hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen och därigenom 
inhämta och förmedla kunskaper om landets meteorologiska, 
klimatologiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden. 
Enligt instruktionen ska SMHI särskilt svara för varningstjänster 
och aktivt samverka med berörda myndigheter, producera och 
förmedla meteorologiskt, klimatologiskt, hydrologiskt och 
oceanografiskt beslutsunderlag samt ha beredskap och biträda 
berörda myndigheter vid allvarliga störningar i samhället. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom den nationella 
strålskyddsberedskapen samordna de beredskapsåtgärder som krävs 
för att förebygga, identifiera och detektera nukleära eller 
radiologiska händelser som kan leda till skador på människors hälsa 
eller miljön. Myndigheten ska i detta sammanhang bl.a. ge råd om 
strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, om en 
nukleär eller radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom 
landet, svara för expertkompetens samt kunskaps- och 
beslutsunderlag inom strålskyddsområdet inklusive 
spridningsprognoser och strålskyddsbedömningar samt upprätthålla 
förmåga att genomföra mätning, provtagning och analys i fält inom 
strålskyddsområdet.247 

Verksamheten inom de viktiga samhällsfunktionerna 
räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen bedrivs i huvudsak 
av kommunerna i enlighet med gällande lagstiftning som rör skydd 
mot olyckor, utrymning och inkvartering men också extraordinära 
händelser i fredstid och under höjd beredskap. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

I dag ingår MSB, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och 
Polismyndigheten i samverkansområdet Skydd, undsättning och 
vård tillsammans med bl.a. Socialstyrelsen. MSB, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Polismyndigheten och 
Kustbevakningen ingår i samverkansområdet Farliga ämnen. 

 
247 Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Länsstyrelsen ingår tillsammans med MSB i samverkansområdet 
Geografiskt områdesansvar.248 

En del av målet för det civila försvaret är att värna 
civilbefolkningen.249 Försvarsberedningen har i sammanhanget 
konstaterat att förmågan att skydda civilbefolkningen vid ett väpnat 
angrepp är viktigt för totalförsvarets trovärdighet. 
Befolkningsskydd inklusive räddningstjänst är därmed en viktig 
verksamhet inom det civila försvaret. 

MSB har identifierat räddningstjänst och alarmeringstjänst som 
viktiga samhällsfunktioner inom samhällssektorn skydd och 
säkerhet. Skydd och säkerhet är också ett av de prioriterade 
områdena som MSB och Försvarsmakten har identifierat. Skydd mot 
olyckor har identifierats som ett viktigt område också av 
Utredningen om säkerhetsskyddslagen.250 

Det finns i dag flera olika samverkansorgan som rör främst 
arbetet med skydd mot olyckor, exempelvis MSB:s 
räddningstjänstråd, Centralt räddningstjänstforum (CRF), Centrala 
Samrådsgruppen för Sjö- och Flygräddning (CSSF) samt 112-rådet. 

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Räddningstjänst och 
skydd av civilbefolkningen inrättas. Som beskrivs ovan ansvarar 
Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna 
samt MSB för centrala uppgifter inom räddningstjänst och skydd av 
civilbefolkningen. MSB:s uppgift att samordna och utveckla 
verksamheten inom räddningstjänsten och olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder samt uppgiften att tillse att nödvändiga 
åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet, är betydelsefulla för att 
säkerställa en fungerande räddningstjänst och ett gott 
befolkningsskydd. SMHI ansvarar för funktioner och tjänster som 
många myndigheter och organisationer är beroende av för att kunna 

 
248 Det geografiska områdesansvaret innebär att länsstyrelsen inom sitt geografiska område 
ska se till att samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer fungerar före, 
under och efter en kris. Samverkan under en kris kan exempelvis ske genom att länsstyrelserna 
regelbundet sammankallar särskilda samverkansgrupper bestående av berörda myndigheter 
och andra aktörer. Länsstyrelsen ska även kunna ge en samlad regional lägesbild av 
samhällsskyddet och beredskapen. Prop. 2013/14:144. 
249 Prop. 2020/21:30, s. 89. 
250 En närmare beskrivning av samverkansområden och andra indelningar av samhället med 
relevans för arbetet med civilt försvar finns i kapitel 6. 
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fungera, särskilt under kriser och höjd beredskap. 
Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter avseende den nationella 
strålskyddsberedskapen är viktig både under höjd beredskap och vid 
fredstida kriser. 

Utredningen bedömer mot denna bakgrund att 
Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, 
länsstyrelserna, MSB, SMHI och Strålsäkerhetsmyndighetens ska 
ingå i beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av 
civilbefolkningen. 

Utredningen har övervägt om Socialstyrelsen borde ingå i 
beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. 
Det finns behov av en nära samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och den aktuella beredskapssektorn, inte minst när det gäller 
prehospital vård (främst ambulansverksamhet). För att 
beredskapssektorn inte ska bli alltför stor och omfatta alltför många 
och disparata frågor bedömer dock utredningen att de ytterligare 
behov av samverkan som finns med myndigheter som inte föreslås 
ingå i beredskapssektorn ska hanteras bl.a. genom att adjungera 
aktörer till sektorn för specifika frågor, snarare än att lägga 
ytterligare myndigheter till beredskapssektorn. 

Vid skydd av civilbefolkningen är en viktig del att 
uppmärksamma delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 
De flesta personer med funktionsnedsättning i Sverige lever 
självständigt och i egna bostäder. För att kunna garantera deras 
trygghet och säkerhet vid en kris måste den generella 
krisberedskapen säkerställa att deras särskilda förutsättningar utgör 
en grund i arbetet med skydd av civilbefolkningen.251 Detta behov 
bör kunna tillgodoses genom att vid behov adjungerar aktörer från 
t.ex. Myndigheten för delaktighet när dessa frågor uppkommer. 

Vidare konstaterar utredningen att SOS Alarm har 
myndighetsliknande uppgifter och upprätthåller en viktig 
samhällsfunktion. Enligt utredningens direktiv ska de sektorer som 
utredningen föreslår omfatta statliga myndigheter, varför SOS 
Alarm inte formellt kan ingå i beredskapssektorn eftersom 
verksamheten bedrivs i bolagsform. Deltagandet i sektorn får 
regleras på annat sätt än genom förordning (se vidare kapitel 8). 
Utredningen vill dock understryka betydelsen av SOS Alarms 
verksamhet som är avgörande för att stora delar av 

 
251 Se Myndigheten för delaktighet (2020), Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2019. 

673



SOU       En ny struktur 

273 

beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen 
ska fungera. SOS Alarm bör därför delta i beredskapssektorns arbete 
även om bolaget formellt inte kan ingå i den. SOS Alarm behöver 
också samarbeta nära andra beredskapssektorer, inte minst 
beredskapssektorerna Hälsa, vård och omsorg och Ordning och 
säkerhet. 

Utredningen bedömer också att det finns behov av en 
strukturerad samverkan med andra organisationer inom det som 
populärt betecknas som blåljusverksamhet. Strukturen med 
beredskapssektorer ska åstadkomma en sammanhållen planering och 
ett samordnat agerande inför och under höjd beredskap och 
fredstida kriser. Samverkan kring blåljusverksamhet bör därför ta sin 
utgångspunkt i en större händelse och förslagsvis utifrån det som 
benämns som särskild händelse inom polisen och sjukvården. Det 
kan handla om terrorattentat eller stora olyckor eller andra 
omfattande och komplexa händelser. 

MSB har ett ansvar för frågor om skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan 
myndighet har ansvaret. Myndigheten ska även se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet. Generaldirektören för 
MSB ingår i regeringens Krishanteringsråd. Utredningen bedömer 
att MSB:s befintliga uppgifter ligger väl i linje med rollen som 
sektorsansvarig myndighet och föreslår därför att MSB ska utses till 
sektorsansvarig myndighet. 

7.5.10 Transporter 

Beredskapssektorn för transporter föreslås omfatta de viktiga 
samhällsfunktionerna lufttransporter (flygtrafiktjänst, flygplatser, 
operatörer), sjötransporter (sjötrafikinformation, hamnar, säkra 
sjövägar, operatörer), vägtransporter (vägtrafikledning, vägar, 
operatörer), järnvägstransporter (tågtrafikledning, järnvägar, 
resecentra, operatörer), kollektivtrafik (operatörer) samt terminaler 
(omlastning). 
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Verksamheten 

I dag bedrivs verksamheten på trafikområdet till stor del av privata 
företag på olika marknader. Viss verksamhet bedrivs också av statliga 
myndigheter, exempelvis Trafikverkets färjetrafik. 

Kollektivtrafiken i Sverige utförs på uppdrag av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. I kollektrafiken ingår bussar och 
spårbunden trafik men även kommunala färjor och Gotlandsfärjan. 

Statliga myndigheter på trafikområdet har i vissa fall operativa 
uppgifter, exempelvis trafikledning. En stor del av 
myndighetsuppgifterna handlar dock om att upphandla drift och 
underhåll, ta fram föreskrifter, tillstånd samt göra tillsyn. En annan 
omfattande uppgift är den långsiktiga infrastrukturutvecklingen i 
landet och hur olika beredskapsaspekter i detta sammanhang ska 
värderas i förhållande till andra uppställda mål. 

Samverkan om för beredskapen viktig verksamhet 

I dag ingår Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, 
Luftfartsverket och Energimyndigheten i samverkansområdet 
Transporter. Transporter är identifierad som viktig verksamhet av 
Försvarsberedningen, av MSB och Försvarsmakten och av 
Utredningen om säkerhetsskyddslagen252. Inom Nato är resilienta 
transportsystem en av sju civila förmågor som gör ett land mer civilt 
resilient (motståndskraftigt). Transportsstyrelsen är vidare 
tillsynsmyndighet för transport i enlighet med det så kallade NIS-
direktivet. 

För samverkan mellan statliga myndigheter och näringslivet finns 
Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TP SAMS) 
som är ett trafikslagsövergripande forum för privat-offentlig 
samverkan. TP SAMS medlemskrets utgörs av 
branschorganisationer, företag och myndigheter i transportsektorn. 
Huvudsyftet med forumet är att stärka transportsektorns samlade 
förmåga att hantera samhällsstörningar genom utökad samverkan 
om frågor med bäring på krisberedskap och åtgärder inför och vid 
höjd beredskap. 

 
252 SOU 2015:25. 
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Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att beredskapssektorn Transporter inrättas. 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket 
ansvarar för frågor och verksamhet som är centrala för ett 
fungerande transportsystem. Utredningen föreslår därför att dessa 
myndigheter ska ingå i beredskapssektorn. Om beredskapssektorn 
anser att det finns behov av att adjungera Energimyndigheten är 
detta möjligt. 

Swedavia är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar 
statliga flygplatser. Swedavia är en central aktör inom lufttransporter 
och behöver ha en nära samverkan med beredskapssektorn. 
Eftersom Swedavias verksamhet bedrivs i bolagsform kan dock 
Swedavia formellt inte ingå i beredskapssektorn. Andra exempel på 
statliga bolag som sektorn kommer att behöva samarbeta med är 
Infranord och Svevia. 

Utredningen bedömer också att det även fortsättningsvis finns 
behov av en strukturerad samverkan med privata operatörer liknande 
TP SAMS. 

Trafikverket har sedan juni 2017 ett övergripande 
samordningsansvar för att utveckla och samordna krisberedskap och 
det civila försvaret inför och vid höjd beredskap inom 
transportområdet (ansvaret omfattar dock inte den offentliga 
kollektivtrafiken). Denna uppgift ligger väl i linje med rollen som 
sektorsansvarig myndighet. Utredningen föreslår därför att 
Trafikverket ska utses till sektorsansvarig myndighet. 

7.6 De tio beredskapssektorerna kompletteras med 
fyra särskilda beredskapsområden 

 
 

Bedömning: Utöver tio beredskapssektorer har utredningen 
identifierat fyra särskilda beredskapsområden som omfattar 
samhällsviktiga verksamheter och funktioner som är av särskild 
betydelse att upprätthålla i kris, höjd beredskap och då ytterst 
krig. Utredningens bedömning är att dessa områden bör vara en 
del av beredskapssystemet. 
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Förslag: Fyra särskilda beredskapsområden bildas: 

• Cybersäkerhet 

• Psykologiskt försvar 

• Skola och förskola 

• Migration. 
 

Civila myndigheter som ingår i de särskilda beredskapsområdena 
ska vara beredskapsmyndigheter.  

 
Utredningen har i avsnitt 7.4 föreslagit en ny struktur med 
beredskapssektorer utifrån ett antal uppställda kriterier. Kopplat till 
detta har utredningen identifierat ytterligare samhällsviktiga 
verksamheter och funktioner som är av särskild betydelse att 
upprätthålla i kris, höjd beredskap och då ytterst krig.  

Verksamheterna är av sådan karaktär att de inte kan utgöra 
beredskapssektorer med en sektorsansvarig myndighet. Några av 
dessa områden omfattar bara en myndighet och i några av 
verksamheterna ingår myndigheter utanför det civila försvaret, 
såsom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA). 

Samtidigt fyller dessa verksamheter en viktig funktion i 
beredskapssystemet som helhet. Utredningen har övervägt att i 
stället införa så kallade fristående beredskapsmyndigheter, vilket 
fanns i det tidigare systemet med funktioner som upphörde 2002. 
Enligt utredningen finns det emellertid en risk för att sådana 
myndigheter får en undanskymd roll i förhållande till 
beredskapssektorerna. 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang föreslås att fyra 
särskilda beredskapsområden bildas: 

• Cybersäkerhet (samarbete mellan MSB, Säkerhetspolisen, FRA 
och Försvarsmakten) 

• Psykologiskt försvar (ny myndighet för psykologiskt försvar 
planeras) 

• Skola och förskola (Skolverket) 

• Migration (Migrationsverket). 

677



SOU       En ny struktur 

277 

De fyra särskilda beredskapsområdena har olika förutsättningar för 
att bedriva och utveckla beredskapen. Utgångspunkten är uppdrag i 
instruktioner, beslut av regeringen eller annan reglering. 
Utredningen föreslår att civila myndigheter som ingår i de särskilda 
beredskapsområdena ska vara beredskapsmyndigheter, vilket 
beskrivs närmare i kapitel 8. 

Utredningen anser att det är viktigt att de särskilda 
beredskapsområdena ingår i det gemensamma arbetet med en 
sammanhängande planering som MSB och Försvarsmakten håller 
samman. Vidare är det viktigt att de civila myndigheterna som ingår 
inkluderas i det arbete som beskrivs i kapitel 12.  

7.6.1 Cybersäkerhet 

En förutsättning för ett starkt cyberförsvar är, i enlighet med vad 
regeringen framhåller i budgetpropositionen för 2021, att samtliga 
aktörer inom totalförsvaret har en god informations- och 
cybersäkerhet.253 

För att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka 
och hantera cyberhot beslutade regeringen i december 2020 att ge 
Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, MSB och 
Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt 
cybersäkerhetscenter. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med 
Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets 
materielverk. Det nationella cybersäkerhetscentret ska stödja både 
offentliga och privata aktörer. Detta ska bidra till att stärka 
säkerheten i samhället som helhet. Inom ramen för 
cybersäkerhetscentret ska myndigheterna: 

• Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera 
cyberangrepp och andra it-incidenter. 

• Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker. 

• Utgöra en nationell plattform för samverkan och 
informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom 
cybersäkerhetsområdet. 

 
253 Prop. 2020/21:30. 
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Myndigheternas samarbete inom ramen för cybersäkerhetscentret 
ska utvecklas stegvis 2021–2023 inom flera områden. Regeringen 
avser att under 2023 ta ställning till hur cybersäkerhetscentrets 
verksamhet fortsatt bör inriktas och bedrivas efter 2023. 

En särskild utredare har vidare i uppdrag att kartlägga och 
analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv 
it-drift samt hur dessa behov tillgodoses. I sitt arbete ska 
utredningen bl.a. beakta de krav som ställs mot bakgrund av att 
planeringen för totalförsvaret har återupptagits. Ett delbetänkande 
presenterades i januari 2021 (SOU 2021:1). Slutbetänkandet ska 
presenteras senast den 15 oktober 2021.254 

Utredningens förslag  

Utredningen delar Försvarsberedningens bedömning att ett 
systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet spelar en 
avgörande roll för att en trovärdig totalförsvarsförmåga ska kunna 
uppnås. Detta gäller såväl hos staten, kommuner, regioner och 
näringsliv. Det behöver finnas en nationell funktion med uppgift att 
stödja myndigheter och samhället i övrigt i arbetet med att 
förebygga och hantera angrepp inom informations- och 
kommunikationsområdet samt upprätthålla en aktuell lägesbild över 
samhällets digitala miljö. Verksamheten är viktig för det civila 
försvaret. 

Utredningen föreslår att cybersäkerhet ska vara ett särskilt 
beredskapsområde. Utredningen bedömer att det inte är möjligt att 
föreslå verksamheten som en beredskapssektor eftersom både 
Försvarsmakten och FRA ingår i arbetet med cybersäkerhetscentret 
samt att regeringen hittills inte har pekat ut någon samordnande 
myndighet för cybersäkerhetsområdet. 

Det finns i dag ett etablerat samarbete och samverkan mellan 
myndigheterna inom cybersäkerhetsområdet genom bland annat 
Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). Formerna 
för samverkan med de föreslagna beredskapssektorerna kommer att 
behöva byggas upp när dessa etablerats. Det behöver även etableras 
samverkansformer med de övriga tre särskilda beredskapsområdena.  

 
254 Dir. 2019:64 och dir. 2020:73. 
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7.6.2 Psykologiskt försvar 

Regeringen konstaterar i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 
(prop. 2020/21:30) att det försämrade säkerhetsläget ger ett behov 
av ett psykologiskt försvar som är anpassat efter dagens 
samhällsförhållanden och som bidrar till att bevara det öppna 
samhällets fria kunskaps- och informationsutbyte. Regeringen 
konstaterar vidare att det inom ramen för det civila försvaret finns 
ett behov av att Sverige utvecklar strategiska och moderna 
psykologiska försvarsförmågor. 

Sverige utsätts för olika former av angrepp, t.ex. cyberangrepp 
och försök till otillbörlig informationspåverkan, som riktas mot 
svenska myndigheter, förtroendevalda, organisationer, företag, 
redaktioner, journalister, forskare, tjänstemän och debattörer. För 
att motverka detta ska det psykologiska försvaret identifiera, 
analysera, möta och förebygga sådan otillbörlig 
informationspåverkan och annan vilseledande information som 
syftar till att försvaga Sveriges motståndskraft och befolkningens 
försvarsvilja eller att otillbörligt påverka olika målgruppers 
uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. 
Psykförsvarsutredningen bedömning är att ändamålet med det 
psykologiska försvaret ska vara att värna det öppna och 
demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges 
frihet och oberoende.255 

Försvarsberedningen har identifierat det psykologiska försvaret 
bland de förmågor som man bedömer att ett samhälle måste ha och 
som ska fungera även under höjd beredskap. Det psykologiska 
försvaret har även pekats ut som ett exempel på en viktig 
samhällsfunktion av MSB. Inom Nato är psykologiskt försvar inte 
utpekat bland de sju civila förmågor som bedöms göra ett land mer 
resilient (motståndskraftigt). Det finns dock direkta kopplingar till 
tre av de förmågor som Nato har identifierat.256 

I dag ansvarar MSB för flera uppgifter kopplade till det 
psykologiska försvaret. Även Försvarets radioanstalt (FRA), 
Försvarsmakten, Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), 
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF), 

 
255 SOU 2020:29.  
256 Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner, effektiv 
hantering av okontrollerade stora befolkningsrörelser samt hantering av stora masskadeutfall. 
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Statens medieråd, Svenska institutet, Säkerhetspolisen och 
Regeringskansliet har uppgifter kopplade till psykologiskt försvar.257 

Psykförsvarsutredningen, som lämnade sitt betänkande i maj 
2020, gjorde bedömningen att det är ovisst om de myndigheter som 
i dag har uppgifter som berör det psykologiska försvaret har 
tillräcklig kännedom om varandras arbete. Psykförsvarsutredningen 
föreslog därför att en ny myndighet inrättas med mandat att leda 
samordningen av arbetet med att identifiera, analysera och möta 
otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige eller svenska 
intressen som i dag bedrivs av många olika myndigheter och 
organisationer. I början av 2021 planerar regeringen att besluta om 
direktiv till en organisationskommitté som ska förbereda och 
genomföra bildandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. 

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att psykologiskt försvar ska vara ett särskilt 
beredskapsområde. Samhällets förmåga att kommunicera offentlig 
information även under störda förhållanden, att möta 
informationspåverkan och säkerställa att fria och oberoende medier 
kan fortsätta sin rapportering bidrar till befolkningens beredskap 
och försvarsvilja. Hur myndigheter, allmänhet och medier 
kommunicerar kan vara avgörande för hur en händelse, en kris eller 
ytterst krig utvecklas. Det psykologiska försvaret är centralt för 
samhällets förmåga att möta såväl kriser, den breddade hotbilden 
som bl.a. kan innebära antagonistiska angrepp i fredstid, höjd 
beredskap och då ytterst krig. Utredningens uppfattning är att det 
psykologiska försvaret är grundläggande för befolkningens och 
landets försvarsvilja som utgör en avgörande del av samhällets 
samlade motståndskraft. 

7.6.3 Skola och förskola 

Skola och förskola främjar barns och ungdomars utveckling och 
lärande. Förskola och skola har dessutom stor betydelse för andra 
samhällsviktiga funktioners möjlighet att fungera under en kris eller 
under höjd beredskap genom att säkerställa att barn till 

 
257 SOU 2020:29, kap. 6. 
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vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjuds 
barnomsorg så att vårdnadshavaren kan arbeta. 

Förordningen (1991:1995) om skolväsendet under krig och vid 
krigsfara m.m. innehåller föreskrifter om verksamheten under krig 
och vid krigsfara inom den del av skolväsendet som en kommun eller 
en region är huvudman för. 

Statens skolverk (Skolverket) är förvaltningsmyndighet för 
skolväsendet och för vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom 
skolväsendet, i den utsträckning något annat inte är föreskrivet. 
Skolverket ska verka för att alla barn och elever får tillgång till en 
likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket är en 
sektorsmyndighet, vilket innebär att myndigheten av regeringen har 
tilldelats ett särskilt ansvar inom sitt område. Myndigheten får 
besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter som 
publiceras i Skolverkets författningssamling, SKOLFS. Av 
Skolverkets instruktion258 framgår att myndigheten inom ramen för 
sitt verksamhetsområde ska stödja kommuner och andra huvudmän 
i arbetet med säkerhet och krisberedskap. 

Utredningens förslag 

Sveriges kommuner och regioner (SKR), har i en skrivelse till 
regeringen påtalat att det finns en rad situationer i fred259 som kan få 
svåra konsekvenser för skolans elever eller skolans verksamhet. SKR 
menar att det i dag finns stora brister i de centrala myndigheternas 
stöd till kommuner och regioner inom bl.a. skolväsendet och mot 
denna bakgrund anser SKR att Skolverket ska ingå i 
krisberedskapsförordningen med särskilt ansvar för krisberedskap 
och civilt försvar.260 

Utredningen delar SKR:s uppfattning. En fungerande förskola 
och skola är av avgörande betydelse för barns och ungdomars 
utveckling. Därtill säkerställs att barn till vårdnadshavare som 
arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjuds barnomsorg så att 
vårdnadshavaren kan arbeta. Förskola och skola är därmed viktig för 
såväl samhällets krisberedskap som för totalförsvaret. Det är viktigt 

 
258 Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
259 Skolbränder, väpnat våld, smittspridning, olyckor med elever på skolresa, social oro. 
260 SKR, Underlag om säkerhet och krisberedskap i förskola och skola (2016-09-26). 
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att det finns en god beredskap både för olika typer av krissituationer 
och inför höjd beredskap i skolan, och att ansvaret för detta ligger 
på skolans huvudmän som enligt utredningen bör få ett strukturerat 
stöd i arbetet från statliga myndigheter. Förskola och skola bör 
därmed ingå i strukturen för civilt försvar som ett särskilt 
beredskapsområde. 

Med beaktande av att verksamheten till stor del bedrivs av 
kommunala och enskilda (privata) huvudmän bedömer utredningen 
att det kommer att vara en viktig uppgift för Skolverket att finna 
lämpliga former för att utveckla beredskapen i samarbete med 
företrädare för huvudmännen. Skolverket bör vara 
beredskapsmyndighet och ingå i arbetet med att utveckla 
krisberedskapen och i arbetet inför höjd beredskap med en 
sammanhängande planering som MSB håller samman. 

7.6.4 Migration 

Försvarsberedningen beskriver i sin rapport Motståndskraft att 
flyktingar från grannländer kommer att söka sig till Sverige vid en 
väpnad konflikt i närområdet. En av Natos sju s.k. civila förmågor 
för att göra ett land mer resilient (motståndskraftigt) är förmågan 
till hantering av okontrollerade stora befolkningsrörelser såväl inom 
ett land som mellan länder.261 

Inom det civila försvaret var flyktingverksamhet en av de 18 
utpekade funktionerna med en funktionsansvarig myndighet fram 
till dess att systemet avvecklades. Mellan 2005 och 2016 omfattades 
inte Migrationsverket av det särskilda ansvaret för krisberedskapen 
och ansvaret vid höjd beredskap, dvs. Migrationsverket var inte en 
av de bevakningsansvariga myndigheterna. När antalet asylsökande 
ökade dramatiskt under 2015 och 2016 kom åter hantering av stora 
befolkningsrörelser och asylhantering att ses som en viktig 
samhällsfunktion under kris och höjd beredskap, och 
Migrationsverket återfick ansvaret som bevakningsansvarig 
myndighet. 

Under 2015 och 2016 när ett stort antal människor kom till 
Sverige var det uppenbart att samhället som helhet måste aktiveras 

 
261 Ds 2017:66 samt Ju2017/05646/SSK. 
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vid stora befolkningsrörelser. Flertalet myndigheter, kommuner, 
regioner, organisationer och frivilliga var engagerade.  

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att migration ska vara ett särskilt 
beredskapsområde. Det behöver finnas en god beredskap att hantera 
stora flyktingströmmar till Sverige i fred men också under höjd 
beredskap. Migrationsverket har ett stort ansvar men många andra 
myndigheter, inte minst kommunerna, har viktiga roller och ansvar 
för olika delar i en asylhantering. Migrationsverket behöver hålla 
samman arbetet med beredskap inom det särskilda 
beredskapsområdet Migration. 

7.7 Farliga ämnen (CBRNE) 

Bedömning: MSB ska ha fortsatt ansvar för att stödja och främja 
arbetet inom området farliga ämnen. 

 
Beredskapen avseende farliga ämnen (CBRNE)262 omfattar ett flertal 
myndigheter liksom kommuner och regioner. Dessa måste ha ett 
nära samarbete för att uppgiften ska kunna lösas. Det är funktioner 
där samverkan över sektorsgränser är nödvändig, liksom samverkan 
mellan staten och kommuner samt regioner. 

Samverkan inom CBRNE-området sker i dag mellan ett flertal 
myndigheter, kommuner och regioner inom samverkansområdet 
Farliga ämnen (SOFÄ). Samverkansområdet samordnas av MSB. 

Hanteringen av en händelse med CBRNE-ämnen ställer krav på 
operativ samverkan då en enskild myndighet sällan kan klara 
hanteringen på egen hand. Detta ställer i sin tur krav på det 

 
262 CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, 
Nuclear and Explosive, dvs. kemikalier, smittämnen, radioaktiva, nukleära och explosiva 
ämnen. Gemensamt för dessa ämnen är att de kan orsaka skador på människor, djur, växter, 
egendom och miljö. Behovet av samordning av frågor som rör skydd mot CBRNE fanns redan 
under det kalla krigets totalförsvarsplanering. Då var fokus på militär användning och skydd 
för befolkningen mot kärnvapen samt kemiska och bakteriella vapen. Efter det kalla krigets 
slut ändrades fokus mot icke antagonistiska hot som smitta, transporter av farligt gods och 
kärnenergiberedskap. Under de senaste decennierna har hotet från antagonistisk användning 
av CBRNE successivt ökat. 
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förebyggande och det förberedande arbetet innan en händelse 
inträffar. Till detta ska läggas behovet av ett långsiktigt gemensamt 
strategiskt planerings- och analysarbete inom CBRNE-området. 

Enligt förordningen (2008:1002) med instruktion för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska MSB bland annat 
utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och 
vara pådrivande i arbetet med förebyggande och 
sårbarhetsreducerande åtgärder (1 § 2), utveckla och stärka 
samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser 
där farliga ämnen ingår (4 § första meningen) samt ha förmågan att 
bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser 
och vid höjd beredskap (7 § första stycket). 

Utredningen bedömer att området Farliga ämnen inte lämpar sig 
att ingå i en beredskapssektor och bör därför hanteras i särskild 
ordning. Den samverkan som har etablerats i samverkansområdet 
Farliga ämnen har, vad utredningen erfar, fungerat relativt väl. 
Bedömningen är att MSB fortsatt ska ha i uppgift att stödja och 
främja arbetet med Farliga ämnen (CBRNE). 

7.8 Personalförsörjning och försörjningsberedskap 

Bedömning: En fungerande personalförsörjning (arbetskraft) 
och försörjningsberedskap kommer att vara helt centralt för att 
det civila försvaret och krisberedskapen ska kunna fungera. 
Utredningen noterar att regeringen har aviserat att 
personalförsörjning och försörjningsberedskapen ska ses över. 
För att inte föregripa kommande utredningar kommenterar 
utredningen därför endast dessa frågor översiktligt. 

Försörjningsberedskapen är komplex och förutsättningarna 
skiljer sig mellan olika sektorer. Utredningen menar därför att 
beredskapssektorerna bör ha en central roll i uppbyggnaden av 
den nationella försörjningsberedskapen. Utredningen utesluter 
inte heller möjligheten, beroende på vad den aviserade 
utredningen om försörjningsberedskap föreslår, att det i 
framtiden inrättas en beredskapssektor för vissa 
försörjningsfrågor som i dag inte täcks av utredningens förslag. 
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Mot bakgrund av att regeringen har aviserat att såväl 
personalförsörjningen som försörjningsberedskapen ska bli föremål 
för översyner väljer utredningen att endast kort kommentera dessa 
två områden för att inte föregå kommande utredningar.263 

I det tidigare funktionssystemet som gällde mellan 1986 och 2002 
var Arbetskraft en funktion med Arbetsmarknadsstyrelsen som 
funktionsansvarig myndighet och Länsarbetsnämnderna som 
regionala myndigheter med uppgifter som rörde 
personalförsörjningen inom totalförsvaret. Inom ramen för den 
fredstida krisberedskapen har det däremot nedprioriterats, med 
undantag för de frivilliga försvarsorganisationernas roll. Den 
återupptagna totalförsvarsplaneringen och återaktiverade 
värnplikten har dock aktualiserat behovet av ett strukturerat arbete 
med beredskapsfrågor kopplat till personalförsörjning och 
arbetskraft. Likaså har behovet av att förstärka olika organisationer 
med frivilliga aktualiserats vid allvarliga händelser som de stora 
skogsbränderna 2014 och 2018, liksom under coronapandemin med 
början 2020. Förutom att Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar 
inom det civila försvarets personalförsörjning har MSB ansvar som 
rör de frivilliga försvarsorganisationerna. Totalförsvarets plikt- och 
prövningsverk är en central aktör för personalförsörjningen av 
totalförsvaret med flera i sammanhanget viktiga uppgifter. 

Regeringen har i totalförsvarspropositionen för 2021–2025 
bedömt att det är angeläget att göra en översyn av 
personalförsörjningen inom det civila försvaret som helhet.  

Försörjningsberedskap innebär planering av tillgång till, 
distribution och fördelning av nödvändiga varor och tjänster vid 
bristsituationer under såväl en kris som under höjd beredskap.264 
Coronapandemin har tydligt visat behovet av att se över ansvar och 
metoder för att klara befolkningens överlevnad och samhällets 
grundläggande behov. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har 
på regeringens uppdrag analyserat frågor om en nationell 

 
263 Utredningen har också noterat att riksdagen i december 2020 gjorde ett tillkännagivande 
om att regeringen bör tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en 
modern civilplikt ska se ut (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135–136. 
264 FOI har definierat försörjningsberedskap som förmågan att i kris- och krigssituationer 1) 
förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess fortlevnad och 2) förse 
samhällsviktiga verksamheter med de varor och tjänster som behövs för deras funktionalitet. 
Till detta kan även läggas det arbete som bedrivs för att främja förmågan att förse befolkningen 
och de samhällsviktiga verksamheterna med nödvändiga varor och tjänster. Källa: FOI, Svar 
på uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att analysera frågor avseende nationell 
försörjningsberedskap (FOI-2020-1155), s. 18. 
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försörjningsberedskap. Analysen ska utgöra underlag till den 
utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap som 
regeringen har aviserat. FOI:s rapport265 visar bl.a. att frågan om 
försörjningsberedskap är komplex och att förutsättningarna skiljer 
sig mellan olika sektorer, vilket gör det omöjligt att skapa en strategi 
eller en modell för all försörjningsberedskap. Utredningen delar 
FOI:s analys och anser att beredskapssektorerna bör ha en central 
roll i uppbyggnaden av den nationella försörjningsberedskapen. 

7.9 Kompetensen behöver stärkas vid upphandlingar 

Utredningen konstaterar att flertalet myndigheter och 
organisationer har behov av såväl stöd som kunskapsutveckling när 
det gäller frågor om upphandling. De offentliga upphandlingarna i 
Sverige omfattar mer än 600 miljarder kronor varje år. 
Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att 
utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av 
bl.a. myndigheter.266 Upphandlingsmyndigheten ska vidare verka för 
en rättssäker, effektiv samt socialt och miljömässigt hållbar 
upphandling till nytta för medborgare och näringsliv. 

Regeringen gav i november 2019 Upphandlingsmyndigheten i 
uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandlingar av samhällsviktig 
verksamhet samt varor och tjänster till sådan verksamhet. I 
uppdraget ingår också att informera om och ge vägledning om de 
regler som kan aktualiseras vid sådana upphandlingar så att 
leveranssäkerhet och krisberedskap säkerställs på ett systematiskt 
och strategiskt sätt. Bakgrunden var den situation som uppstått 
tidigare under 2019 med uteblivna leveranser av sjukvårdsmateriel 
till flera regioner. Regeringen bedömde att det var nödvändigt att 
vidta åtgärder för att förhindra störningar i samhällsviktig 
verksamhet på grund av brister i inköpsarbetet. Coronapandemin 
har ytterligare accentuerat behovet av stöd vid upphandlingar, 
framför allt storskaliga upphandlingar av bl.a. skyddsmateriel.  

Utredningens bedömning är att upphandling är en viktig 
samhällsfunktion och föreslår därför i kapitel 8 att stödet från 
Upphandlingsmyndigheten till bland annat andra myndigheter bör 

 
265 FOI, Svar på uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att analysera frågor avseende 
nationell försörjningsberedskap (FOI-2020-1155). 
266 Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten. 
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tydliggöras och utvecklas i frågor som rör krisberedskap och 
totalförsvar. 

7.10 Frivilliga försvarsorganisationer 

Bedömning: De frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet 
är värdefull för totalförsvaret och stärker krisberedskapen. 

 
Frivilliga försvarsorganisationer utgör en viktig del i det civila 
försvaret och den fredstida krisberedskapen. De organiserade 
frivilliga utgörs av ideella organisationer som har en lång tradition i 
Sverige. Organisationernas verksamhet regleras i förordningen 
(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.267 268  

De frivilliga försvarsorganisationerna har i dag viktiga uppgifter 
gentemot den militära verksamheten i totalförsvaret, där man t.ex. 
utbildar och ansvarar för rekrytering till cirka 6 000 
specialistbefattningar i Hemvärnet. Organisationerna har även en 
viktig roll i den civila verksamheten i totalförsvaret och 
krisberedskapen. 

Såväl Försvarsberedningen som regeringen har betonat att de 
frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i totalförsvaret. 
En välutvecklad frivilligverksamhet bidrar till att stärka förtroendet 
för förmågan att försvara landet och är ett konkret uttryck för 
befolkningens försvarsvilja. Försvarsberedningen bedömer att de 
frivilliga försvarsorganisationerna utgör en rekryteringsbas för 
totalförsvaret och har en viktig roll att spela i dess framtida 
personalförsörjningen.269  

 
267 De frivilliga försvarsorganisationer som omfattas av förordningen är följande: Svenska 
försvarsutbildningsförbundet, Insatsingenjörernas riksförbund, Flygvapenfrivilligas 
riksförbund, Frivilliga automobilkårernas riksförbund, Frivilliga flygkåren, Frivilliga 
motorcykelkårernas riksförbund, Frivilliga radioorganisationen, Försvarets 
personaltjänstförbund, Svenska blå stjärnan, Föreningen svenska röda korset i fråga om 
medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig, 
Riksförbundet Sveriges lottakårer, Sjövärnskårernas riksförbund, Svenska brukshundklubben, 
Svenska fallskärmsförbundet, Svenska pistolskytteförbundet, Svenska skyttesportförbundet, 
Sveriges civilförsvarsförbund och Sveriges bilkårers riksförbund. 
268 Även tillfälligt organiserade grupperingar kan uppstå genom t.ex. sociala medier, men de är 
inte författningsreglerade och är heller inte alltid formellt organiserade. 
269 Ds 2017:66. 
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Röda korsets särskilda ställning  

I enlighet med Genèvekonventionerna och deras tilläggsprotokoll 
har delar av rödakors- och rödahalvmånerörelsen uppgifter som de 
ska utföra under väpnade konflikter. Internationella 
rödakorskommittén (ICRC) har bl.a. rätt att besöka krigsfångar och 
de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna måste tillåtas 
utföra humanitära aktiviteter.270 Nationella rödakors- och 
rödahalvmåneföreningar har även en stödjande roll inom det 
humanitära området i sina respektive länder. Detta innebär ett 
särskilt partnerskap mellan föreningarna och myndigheter och 
innebär bl.a. att en nationell förening efter överenskommelse kan 
utföra humanitär verksamhet som staten har det yttersta ansvaret 
för. På statens uppdrag ansvarar exempelvis Svenska röda korset för 
att bemanna och upprätta den s.k. nationella upplysningsbyrån som 
i väpnade konflikter som Sverige deltar i ska registrera och 
rapportera de krigsfångar och civila frihetsberövade som finns i 
Sveriges våld.271 

Svenska Röda Korset är en frivillig försvarsorganisation enligt 
förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, med 
uppgifter inom totalförsvarets sjukvård och i verksamhet för 
civilbefolkningens skydd i krig. 

Den stödjande rollen och organisationens särskilda ställning i 
internationell och nationell rätt skiljer Röda Korset från andra 
humanitära organisationer.272 

 
270 Information om den humanitära rätten, En skrift i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie, 
publicerad 28 juni 2017. 
271 Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar 
och andra skyddade personer. 
272  Se exempelvis artikel 26 GK I, Artikel 25 och 63 GK IV, Artikel 6 och 81 TP I. Staterna 
som är part till Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen förbinder sig att stödja och 
möjliggöra de nationella föreningarnas arbete i enlighet med konventionerna (artikel 81 (2) 
och (3) TP I till GK. Svenska Röda Korsets stödjande roll inom dessa områden har bekräftats 
av regeringen i ett beslut 29 maj 2008. Utöver detta beslut ger svensk författning särskilda 
uppgifter till Svenska Röda Korset: Svenska Röda Korset ska driva nationella 
upplysningsbyrån (förordningen [1996:1475]) om skyldighet att lämna upplysningar rörande 
krigsfångar och andra skyddade personer); har ett specifikt ansvar/uppdrag i förhållande till 
identifiering av barn som evakuerats från eller tas emot i Sverige (Totalförsvarets 
folkrättsförordning [1990:12]), skydda rödakorsmärket och benämningen ”röda korset” 
(lagen [2014:812] om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten) samt 
utpekas som en frivillig försvarsorganisation (förordning [1994:524] om frivillig 
försvarsverksamhet) med ansvar för sjukvård och civilbefolkningens skydd. 
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Utredningens bedömning 

De frivilliga försvarsorganisationernas arbete med att förmedla 
kunskap och kompetens, stärka engagemanget för totalförsvaret och 
utveckla samhällets funktionalitet under höjd beredskap och då 
ytterst krig ger viktiga bidrag till landets militära och civila försvar 
och stärker också krisberedskapen. I den försvarspolitiska 
propositionen hösten 2020 delar regeringen Försvarsberedningens 
syn att de frivilliga försvarsorganisationerna behöver ges goda 
förutsättningar att bidra till totalförsvaret och samhällets 
krisberedskap.273 Regeringen anför att den under den senaste 
försvarsbeslutsperioden successivt har ökat det bidrag som 
Försvarsmakten respektive MSB får nyttja för uppdragsersättning 
till de frivilliga försvarsorganisationerna, vilket har möjliggjort mer 
utbildning och utveckling för organisationerna. Med en utökad roll 
för de frivilliga försvarsorganisationerna i totalförsvaret anser 
regeringen att detta bidrag kommer behöva öka ytterligare, inte 
minst för att säkerställa en långsiktigt hållbar organisatorisk struktur 
för de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet. Utredningen 
delar bedömningen att det är angeläget att staten stödjer de frivilliga 
försvarsorganisationerna genom att tillskjuta medel till 
verksamheten. 

7.11 Beredskapssektorerna ska samverka med 
varandra 

Bedömning: Beredskapssektorerna ska samarbeta och samverka 
över sektorsgränserna. Samverkan ska dock inte vara 
författningsreglerad. Frågorna och behoven ska vara styrande för 
hur samverkan och samarbete ska utformas. MSB ska i egenskap 
av förvaltare av beredskapssystemet vid behov tillhandahålla stöd 
till sektorsövergripande samverkan. 

 
Myndigheterna i de beredskapssektorer som utredningen föreslår 
har ansvar för att åtgärder, liksom planering och förberedelser, för 
civilt försvar och fredstida krisberedskap inom beredskapssektorn 

 
273 Prop. 2020/21:30, s. 156. 
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samordnas. I kapitel 8 redovisar utredningen förslag om 
myndigheternas uppgifter. 

Det finns tydliga beroenden mellan olika viktiga 
samhällsfunktioner och mellan de föreslagna beredskapssektorerna. 
Några exempel: I princip samtliga viktiga samhällsfunktioner är 
direkt beroende av el, vatten, livsmedel och elektroniska 
kommunikationer för att kunna fungera. På samma sätt är de flesta 
viktiga samhällsfunktioner, exempelvis livsmedelsförsörjningen, 
helt beroende av transporter och fungerande betalningssystem. För 
att människor ska kunna gå till sina samhällsviktiga jobb behöver 
skolor och förskolor vara öppna så långt som möjligt. Hälso- och 
sjukvården och ordning och säkerhet är ytterligare exempel på 
områden med avgörande betydelse för att andra viktiga 
samhällsfunktioner ska kunna fungera. I dagens digitaliserade värld 
är också cybersäkerhet kritiskt för de flesta verksamheter. Det finns 
därför ett stort behov av samarbete och samverkan mellan vissa 
beredskapssektorer (och särskilda beredskapsområden) som innebär 
att de kan behöva gå samman i mindre eller större kluster. Exempel 
på sådana klusterbildningar kan gälla i frågor som rör samhällets 
försörjning och grundfunktionalitet, befolkningens trygghet och 
säkerhet samt förvaltningens suveränitet och styrförmåga.274 

Utredningen vill understryka vikten av att gränserna mellan de 
föreslagna beredskapssektorerna inte blir för skarpa. Olika 
klusterkonstellationer kan behövas och behovet av samarbete över 
beredskapssektorernas gränser kan likaså förändras över tid. På 
samma sätt kan behoven och formerna för samverkan och samarbete 
se olika ut beroende på vilka frågor det handlar om. Av det skälet 
anser utredningen att samarbete och samverkan mellan 
beredskapssektorerna inte bör regleras i författning, utan bör i stället 
utgå ifrån de behov som en specifik situation aktualiserar. 

Utredningen föreslår också att fyra s.k. särskilda 
beredskapsområden inrättas. Även samverkan mellan dessa och med 
beredskapssektorerna är avgörande för att planering och 
förberedelser blir samordnad och effektiv men också agerandet vid 
fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. 

Som tidigare nämnts föreslår utredningen i kapitel 12 att MSB ska 
förvalta det nationella beredskapssystemet. I detta ska bl.a. ingå att 

 
274 Exemplen på kluster har likheter med hur man i Norge har kategoriserat samhällsfunktioner 
utifrån på vilket sätt de bidrar till att tillvarata befolkningens säkerhet och trygghet. 
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tillhandahålla stöd till sektorsövergripande samverkan. Hur stödet 
ska utformas bör MSB, beredskapssektorerna och de särskilda 
beredskapsområdena gemensamt komma överens om. 

Myndigheterna i beredskapssektorerna och de särskilda 
beredskapsområdena behöver i många fall ha en direkt samverkan 
med Försvarsmakten. Det är naturligt att den sektorsansvariga 
myndigheten företräder beredskapssektorn i övergripande frågor för 
sektorn gentemot Försvarsmakten. Under höjd beredskap föreslår 
utredningen att de sektorsansvariga myndigheterna formellt ska 
ansvara för att beredskapssektorns verksamhet samordnas med 
bland annat Försvarsmakten för att uppnå största möjliga 
försvarseffekt (se vidare kapitel 8). 

Av förordningen (2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten framgår bland annat att Försvarsmakten 
fortlöpande ska lämna upplysningar till berörda myndigheter om 
förhållanden i den operativa planeringen som har betydelse för deras 
verksamhet (3 §). Vidare framgår att Försvarsmakten ska samordna 
beredskapsplanläggningen och den operativa planläggningen inom 
myndigheten med motsvarande planläggning inom övriga delar av 
totalförsvaret (7 §). Försvarsmakten kommer därför att behöva ha 
en nära samverkan med flera av beredskapsmyndigheterna även om 
vissa frågor kan hanteras av de sektorsansvariga myndigheterna.
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8 Överväganden och förslag: 
Statliga myndigheters ansvar och 
uppgifter inför och under höjd 
beredskap samt för fredstida 
krisberedskap 

I det föregående kapitlet föreslogs en struktur med 
beredskapsmyndigheter och i detta kapitel föreslås en ny 
beredskapsförordning som ska ersätta den nuvarande förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
(krisberedskapsförordningen). Den föreslagna förordningen ska, 
liksom den tidigare, reglera statliga myndigheters uppgifter för 
fredstida krisberedskap och inför höjd beredskap. De statliga 
myndigheternas olika ansvar som utredningen föreslår i detta kapitel 
kan beskrivas i form av en trappa: 

På det första trappsteget finns samtliga statliga myndigheters 
grundläggande ansvar för krisberedskap och totalförsvar.275  

På det andra trappsteget i utredningens förslag finns myndigheter 
med ansvar för samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas 
under kris, höjd beredskap och då ytterst krig. Dessa myndigheter 
benämns beredskapsmyndigheter. 

På det tredje och översta trappsteget i utredningens förslag finns 
några beredskapsmyndigheter som också ska ha ansvar för att 
planera och inrikta arbetet i en specifik beredskapssektor. Dessa 
myndigheter benämns sektorsansvariga myndigheter.  

 
275 Några myndigheter är undantagna. Det gäller Regeringskansliet, kommittéväsendet och 
Försvarsmakten. 
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8.1 En beredskapsförordning ersätter 
krisberedskapsförordningen 

Förslag: En ny förordning, beredskapsförordningen, ersätter 
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. 
Den nya förordningen ska innehålla bestämmelser om ansvar för 
krisberedskap och civilt försvar när det gäller statliga 
myndigheter under regeringen. 

 
Utredningen bedömer att det finns behov av ett stort antal 
kompletteringar, förtydliganden och justeringar av bestämmelserna 
i den nuvarande krisberedskapsförordningen. Mot bakgrund av det 
stora antalet ändringar som utredningens förslag innebär, föreslår 
utredningen att en ny förordning, beredskapsförordningen, ska 
ersätta den nuvarande förordningen (2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
(krisberedskapsförordningen).  

I dag finns bestämmelser om de statliga myndigheternas 
beredskap inför kris och höjd beredskap främst i 
krisberedskapsförordningen, förordningen (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap samt i förordningen (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. 
Utredningen anser att den nuvarande ordningen med tre 
förordningar som innehåller referenser sinsemellan gör det svårt för 
statliga myndigheter att tolka och förstå vilket ansvar och vilka 
uppgifter som de berörda myndigheterna har. 

Avsikten med utredningens förslag är att de övergripande 
bestämmelserna som gäller för de statliga myndigheternas 
beredskapsplanering ska finnas samlade i beredskapsförordningen 
med komplettering i förordningen om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap när det gäller 
länsstyrelserna uppgifter. Förordningen (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap renodlas och ska enligt 
utredningens förslag innehålla enbart bestämmelser om hur höjd 
beredskap tillkännages och åtgärder under höjd beredskap samt 
bestämmelser om säkra kryptografiska funktioner. Ytterligare 
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bestämmelser om vissa myndigheters beredskap finns i vissa 
speciallagstiftningar, som t.ex. elberedskapslagen (1997:298). 

Utredningens förslag innebär således att beredskapsförordningen 
kommer att innehålla vissa bestämmelser som i dag finns i 
förordningen om totalförsvar och höjd beredskap. Utredningen 
föreslår också att den regleringen av länsstyrelsernas geografiska 
områdesansvar, som i dag finns i krisberedskapsförordningen, ska 
flyttas till förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap.  

Beredskapsförordningen ska på samma sätt som den nu gällande 
krisberedskapsförordningen gälla för samtliga statliga myndigheter 
under regeringen med undantag för Regeringskansliet, 
kommittéväsendet och Försvarsmakten om inte annat anges särskilt 
i förordningen. Den föreslagna förordningen ska också på samma 
sätt som den nu gällande krisberedskapsförordningen tillämpas bara 
om något annat inte följer av lag eller annan förordning. 
Förordningen kommer vidare att innehålla specifika bestämmelser 
för de myndigheter som utses till beredskapsmyndigheter samt för 
de sektorsansvariga myndigheterna.  

Beredskapsförordningen utgår, på samma sätt som den nu 
gällande krisberedskapsförordningen, från en helhetssyn som 
sträcker sig från förberedelser för och agerande vid fredstida 
krissituationer till planering inför och åtgärder vid höjd beredskap. 
Där det bedöms möjligt ska perspektivet krisberedskap och höjd 
beredskap hanteras samlat i förordningen. I vissa fall finns det 
emellertid behov av en tydlig uppdelning mellan krisberedskap och 
civilt försvar som då ska framgå av förordningen. Utredningen 
använder begreppet beredskapsplanering när syftet är att beskriva den 
samlade planeringen inför fredstida krissituationer och inför höjd 
beredskap. 

8.2 Beredskapsmyndigheter 

8.2.1 Till utredningen överlämnade ärenden 

Regeringen beslutade vid ett regeringssammanträde den 6 februari 
2020 att till utredningen överlämna ett antal ärenden som rör olika 
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myndigheters ansvar enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap. Anledningen till överlämnandet var att ärendena 
berör frågeställningar som utredningen enligt sina direktiv ska arbeta 
med. Bakgrunden till överlämnandet var följande:  

Statens lantbruksuniversitet (SLU) inkom i mars 2014 till 
Regeringskansliet med en begäran om att myndigheten ska upptas i 
förteckningen över samverkansområden och myndigheter som har 
ett särskilt ansvar inom området farliga ämnen. Begäran avsåg den då 
gällande förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd 
beredskap. Vid beredningen av ärendet avstyrkte Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) förslaget med motiveringen att 
SLU inte har ett operativt ansvar vid kris eller höjd beredskap som 
motsvarar det ansvar som övriga myndigheter som är utpekade i 
bilagan till krisberedskapsförordningen har. 

MSB fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att analysera och 
bedöma om det i bilagan till krisberedskapsförordningen skulle 
tillföras eller tas bort myndigheter från förteckningen över 
samverkansområden och myndigheter med särskilt ansvar för 
krisberedskapen (10 §) eller med ett ansvar att vidta de ytterligare 
förberedelser som krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd 
beredskap, dvs. bevakningsansvariga myndigheter (16 §).  

MSB redovisade uppdraget den 29 maj 2018. Myndigheten 
föreslog att följande myndigheter skulle tillföras bilagan på så vis att 
de skulle ingå i samverkansområden (7 §) och ha ett särskilt ansvar 
för krisberedskap samt vara bevakningsansvarig myndighet: 

Arbetsförmedlingen föreslogs ingå i samverkansområdet 
ekonomisk säkerhet, Lantmäteriet i samverkansområdet geografiskt 
områdesansvar, SMHI i samverkansområdet skydd, undsättning och 
vård, Statens servicecenter (SSC), i samverkansområdet ekonomisk 
säkerhet, Boverket i samverkansområdet geografiskt områdesansvar, 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samverkansområdet 
teknisk infrastruktur och Kriminalvården i samverkansområdet 
skydd, undsättning och vård. 

MSB föreslog också att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
och Fortifikationsverket skulle läggas till i bilagan och ingå i 
samverkansområdena farliga ämnen respektive teknisk 
infrastruktur.  
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Vidare föreslog MSB att Elsäkerhetsverket skulle tas bort från 
bilagan. 

Den 9 november 2018 kompletterade MSB sin ovan nämnda 
redovisning genom att föreslå att Läkemedelsverket och 
E-hälsomyndigheten skulle läggas till i bilagan och ingå i 
samverkansområdet skydd, undsättning och vård samt vara 
bevakningsansvariga myndigheter. 

Justitiedepartementet har berett MSB:s förslag med de aktuella 
myndigheterna, som därigenom getts tillfälle att yttra sig. 

Regeringen beslutade den 30 januari 2020 om ändringar i bilagan 
till krisberedskapsförordningen. Ändringarna innebar att 
Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten lades till i bilagan som 
myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen och 
bevakningsansvariga myndigheter. Ändringarna innebar också att 
Elsäkerhetsverket helt togs bort från bilagan till 
krisberedskapsförordningen. 

Utredningen behandlar de överlämnade ärendena i detta kapitel. 

8.2.2 Kriterier för beredskapsmyndigheter 

Förslag: Statliga myndigheter med ansvar inom en eller flera 
viktiga samhällsfunktioner och vars verksamhet har särskild 
betydelse för krisberedskapen och totalförsvaret ska vara 
beredskapsmyndigheter. 

 
För att ta ställning till vilka myndigheter som ska vara 
beredskapsmyndigheter har utredningen sökt efter tidigare 
fastställda kriterier att utgå ifrån. Utredningen kan dock konstatera 
att den utredning som föregick beslutet om att utse 
bevakningsansvariga myndigheter, Sårbarhets- och 
säkerhetsutredningen, inte fastställde några tydliga kriterier för 
detta. I den nämnda utredningens betänkande Säkerhet i ny tid 
(SOU 2001:41) föreslogs att myndigheter inom det civila försvaret 
med tillsyns-, planerings- eller produktionsansvar skulle tilldelas ett 
särskilt ansvar som bevakningsansvariga myndigheter. I 
propositionen Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 
2001/02:158) redogjorde regeringen för vilka myndigheter som man 
ansåg skulle ha ett särskilt ansvar för att vidta de förberedelser som 
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behövdes för att möta svåra påfrestningar på samhället i fred och 
inför höjd beredskap. I den nämnda propositionen finns inte heller 
några tydliga kriterier för vilka myndigheter som skulle tilldelas ett 
särskilt ansvar för krisberedskapen.  

I de ärenden som överlämnats till utredningen har MSB angett 
kriterier när det gäller vilka myndigheter som MSB anser ska ingå i 
de nuvarande samverkansområdena. Enligt MSB:s kriterier ska 
myndigheter med ansvar för samhällsviktig verksamhet, 
myndigheter som bidrar med viktiga förutsättningar för att 
samhällsviktig verksamhet ska fungera (t.ex. infrastruktur) och 
myndigheter som spelar en viktig roll i arbetet med att utveckla 
totalförsvarsplaneringen delta i det planeringsarbete som 
krisberedskapsförordningen avser.  

Med dessa utgångspunkter har utredningen fastställt följande 
kriterier för att en myndighet inom det civila försvaret ska tilldelas 
ett särskilt ansvar i beredskapsarbetet, dvs. vara beredskapsansvarig 
myndighet: 

• Myndigheten har ansvar inom en eller flera viktiga 
samhällsfunktioner.  

• Myndighetens verksamhet har särskild betydelse för 
krisberedskapen, vilket innebär att myndigheten särskilt behöver 
planera för och vidta förberedelser för att skapa förmåga att 
hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. 

• Myndighetens verksamhet har särskild betydelse för 
totalförsvaret vilket innebär att myndigheten behöver vidta de 
ytterligare förberedelser som krävs och som är nödvändiga för att 
verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas under höjd beredskap. 

Huruvida en beredskapsmyndighet även ska ha en tjänsteman i 
beredskap respektive en ledningsfunktion behöver, på samma sätt 
som i dag, analyseras i särskild ordning av MSB (se 11 § 
krisberedskapsförordningen). Utredningens förslag i denna del 
innebär inte någon ändring jämfört med vad som gäller i dag. 
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8.2.3 Förslag – beredskapsmyndigheter 

Förslag: Samtliga statliga myndigheter som i dag har ett särskilt 
ansvar för krisberedskapen enligt 10 § 
krisberedskapsförordningen och som är bevakningsansvariga 
myndigheter enligt 15-16 §§ krisberedskapsförordningen ska 
vara beredskapsmyndigheter. Därutöver föreslår utredningen att 
följande statliga myndigheter också ska vara 
beredskapsmyndigheter: Energimarknadsinspektionen, Statens 
servicecenter, Arbetsförmedlingen, Åklagarmyndigheten, 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Bolagsverket, 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SMHI och Kriminalvården.  

Även de civila myndigheter som ingår i de särskilda 
beredskapsområdena ska vara beredskapsmyndigheter. Detta 
innebär att Skolverket ska vara beredskapsmyndighet.  

 
De myndigheter som ingår i den föreslagna strukturen med sektorer 
och särskilda beredskapsområden är således myndigheter med 
ansvar inom en eller flera viktiga samhällsfunktioner som har 
särskild betydelse för krisberedskapen och totalförsvaret. 
Utredningen gör bedömningen att samtliga myndigheter som ingår 
i den föreslagna strukturen uppfyller de kriterier för 
beredskapsmyndigheter som utredningen har fastställt.  

Eftersom alla myndigheter som i dag har ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen och är bevakningsansvariga myndigheter ingår i den 
föreslagna beredskapsstrukturen, innebär utredningens förslag att 
dessa myndigheter i fortsättningen ska vara beredskapsmyndigheter. 
Bland dessa myndigheter ingår länsstyrelserna. 

Den beredskapsstruktur som utredningen föreslår inbegriper 
emellertid också myndigheter som i dag inte har ett särskilt ansvar 
för krisberedskapen eller är bevakningsansvariga myndigheter. De 
aktuella myndigheterna bedöms uppfylla de av utredningen 
uppställda kriterierna för att vara beredskapsmyndigheter. De 
tillkommande myndigheterna är:  

• Energimarknadsinspektionen föreslås ingå i beredskapssektorn 
Energiförsörjning. Myndigheten utövar tillsyn över och 
utvecklar reglerna på el, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. 
Myndigheten beviljar även tillstånd (koncessioner). 
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• Statens servicecenter föreslås ingå i beredskapssektorn 
Ekonomisk säkerhet. Myndigheten har, som framgår ovan, av 
MSB föreslagits att bli bevakningsansvarig myndighet. Vid 
beredningen av MSB:s förslag ställde sig Statens Servicecenter 
positiv till detta. 

• Arbetsförmedlingen föreslås ingå i beredskapssektorn 
Ekonomisk säkerhet. Myndigheten är, som framgår ovan, 
föreslagen av MSB att bli bevakningsansvarig myndighet. Vid 
beredningen av MSB:s förslag ställde sig Arbetsförmedlingen 
positiv till detta med reservation för osäkerheterna kring den 
omdaning av myndigheten som pågår. 

• Åklagarmyndigheten föreslås ingå i beredskapssektorn Ordning 
och säkerhet. Tillsammans med Polismyndigheten utreder 
åklagaren brott och har en viktig roll i rättskedjan. 

• Myndigheten för digitalförvaltning (DIGG) föreslås ingå i 
beredskapssektorn Försörjning av grunddata. Som framgår ovan 
har MSB föreslagit att DIGG ska bli bevakningsansvarig 
myndighet. Vid beredningen av MSB:s förslag ställde sig DIGG 
positiv till detta.  

• Bolagsverket föreslås ingå i beredskapssektorn Försörjning av 
grunddata. Myndigheten har bl.a. till uppgift att förse ett antal 
aktörer med grunddata om företag. 

• Lantmäteriet föreslås ingå i beredskapssektorn Försörjning av 
grunddata. Lantmäteriet ansvarar för uppgifter som rör geodetisk 
infrastruktur. Myndigheten har tillika en roll som militärt 
kartverk. Som framgår ovan har MSB föreslagit att Lantmäteriet 
ska bli bevakningsansvarig myndighet. Vid beredningen av MSB:s 
förslag ställde sig Lantmäteriet positiv till detta.  

• Naturvårdsverket föreslås ingå i beredskapssektorn Livsmedel 
och dricksvattenförsörjning. Naturvårdsverket har uppgifter som 
bland annat rör avlopp och avfall. Myndigheten hanterar frågor 
som rör stora reningsverk och ansvarar bl.a. för att ge vägledning 
om reningsverk. Vatten och avlopp har ett starkt 
beroendeförhållande. Naturvårdsverket har uppgifter inom 
avfallsområdet som omfattar att se till att avfallshanteringen är 
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miljömässigt godtagbar samt effektiv för samhället och enkel för 
konsumenterna. 

• SMHI föreslås ingå i beredskapssektorn Räddningstjänst och 
skydd av civilbefolkningen. Som framgår ovan har MSB föreslagit 
att myndigheten ska bli bevakningsansvarig myndighet. SMHI 
har vid beredningen av MSB:s förslag ställt sig positiv till 
förslaget. 

• Kriminalvården föreslås ingå i beredskapssektorn Ordning och 
säkerhet. Som framgår ovan har MSB föreslagit att 
Kriminalvården ska utses till bevakningsansvarig myndighet. 
Kriminalvården har vid beredningen av MSB:s förslag ställt sig 
positiv till detta. 

• Skolverket föreslås som beredskapsmyndighet ansvara för 
beredskapsarbetet inom det särskilda beredskapsområdet Skola 
och förskola. Som framgår i kapitel 7 har Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) i en skrivelse till regeringen förordat att 
Skolverket ska ingå i bilagan till krisberedskapsförordningen och 
bli bevakningsansvarig myndighet samt få ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen.  

Ytterligare en myndighet som bör utses till beredskapsmyndighet är 
den föreslagna Myndigheten för psykologiskt försvar som bör bli 
ansvarig för det särskilda beredskapsområdet Psykologiskt försvar. 
Enligt det uppdrag som föreslagits för myndigheten kommer den att 
ha ansvar inom en viktig samhällsfunktion och bedriva verksamhet 
som har särskild betydelse för krisberedskapen och för 
totalförsvaret. Myndigheten kommer således att ansvara för sådan 
verksamhet som är nödvändig att fortsatt bedrivas för att dels 
samhällets funktionalitet ska upprätthållas, dels säkerställa största 
möjliga effekt av de samlade försvarsansträngningarna. Det är ännu 
oklart när myndigheten kommer att etableras och börja verka. 

Andra myndigheter som utredningen har övervägt som 
beredskapsmyndigheter 

Bedömning: Utredningen anser inte att 
Upphandlingsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg 
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(IVO), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), 
Boverket och Statens lantbruksuniversitet ska bli 
beredskapsmyndigheter.  

Utredningen anser att regeringen bör överväga ändringar när 
det gäller instruktionerna för Upphandlingsmyndigheten och för 
Boverket när det gäller att beakta krisberedskaps- och 
totalförsvarsaspekter i myndigheternas verksamhet. 

 
En stor del av den samhällsviktiga verksamheten utförs i dag av 
aktörer inom det privata näringslivet. Myndigheternas upphandling 
utgör ett viktigt verktyg inte minst i ett förebyggande perspektiv, 
dvs. hur krav på krisberedskaps- och totalförsvarsaspekter så som 
kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga ska formuleras vid 
en offentlig upphandling. Även under en allvarlig kris kan 
upphandling vara ett viktigt verktyg för att möjliggöra hanteringen 
av krisen. Ansvaret för upphandling ligger på respektive myndighet. 
Inför och vid kriser kan den myndighet som ska genomföra en 
offentlig upphandling behöva stöd bl.a. när det gäller att utforma 
upphandlingsdokumenten. Enligt förordningen (2015:527) med 
instruktion för Upphandlingsmyndigheten ska myndigheten ha det 
samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den 
upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och 
enheter (1 § första meningen). Därtill har 
Upphandlingsmyndigheten ett tillfälligt uppdrag att ge förstärkt 
stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet till och med 2020 
(Fi2019/03819/OU). Uppdraget ska slutredovisas i 
Upphandlingsmyndighetens årsredovisning för 2021. 

Utredningen har övervägt om Upphandlingsmyndigheten ska 
föreslås bli beredskapsmyndighet. Utredningen bedömer emellertid 
att myndigheten inte uppfyller de kriterier som utredningen ställt 
upp eftersom Upphandlingsmyndighetens verksamhet främst 
handlar om att ge stöd till upphandlande myndigheter, enheter och 
leverantörer. Däremot bedömer utredningen att stödet från 
Upphandlingsmyndigheten bör tydliggöras och utvecklas i frågor 
som rör krisberedskap och totalförsvar. Det bör därför övervägas 
om uppgiften att ge stöd även i detta avseende bör föras in i 
myndighetens instruktion. Den exakta formuleringen av uppgiften 
att stödja andra verksamheter när det gäller beredskapsfrågor bör 
utformas efter det att Upphandlingsmyndigheten har redovisat sitt 
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ovan nämnda uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandling av 
samhällsviktig verksamhet till och med 2020.  

I dag finns bland de bevakningsansvariga myndigheterna 
myndigheter som i olika omfattning har ett tillsynsansvar, t.ex. 
Finansinspektionen, Livsmedelsverket och Transportstyrelsen. 
Utredningen föreslår även att Energimarknadsinspektionen ska vara 
beredskapsmyndighet. Dessa myndigheter har ett bredare ansvar än 
endast tillsyn. Det kan handla om regelutveckling, tillståndsgivning, 
normering och främjandeuppgifter.  

Utredningen har övervägt om även mer renodlade 
tillsynsmyndigheter som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och även Skolinspektionen ska vara beredskapsmyndigheter. 
Informationen från uppföljning och tillsyn är viktig för utvecklingen 
av beredskapen och inte minst för att bedöma vilken förmåga som 
finns inom olika verksamheter.  

Utredningen bedömer att mer renodlade tillsynsmyndigheter 
behöver delta i arbetet inom berörda beredskapssektorer. Att över 
tiden kunna ha kunskap om vilken beredskapsförmåga som finns 
inom en verksamhet är viktig. Vid händelser kan det också behövas 
särskild uppföljning för att snabbt få aktuell information om läget. 
Verksamheten bedöms dock inte uppfylla kriterierna för 
beredskapsmyndigheter så som utredningen föreslagit. Det är 
emellertid viktigt att myndigheterna adjungeras in i 
beredskapssektorerna vid behov. Finns det behov av att få tillgång 
till särskild information om beredskapsläget för andra 
beredskapsmyndigheter utöver dagens situation bör detta i så fall 
regleras på annat sätt i gällande lagstiftning eller andra föreskrifter.  

Utredningen bedömer att Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) inte bedriver sådan verksamhet 
som uppfyller kriterierna för att pekas ut som beredskapsmyndighet. 

När det gäller Boverket och Statens lantbruksuniversitet gör 
utredningen följande bedömning. Boverket är 
förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med 
mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och 
förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. I plan- 
och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen 
(2011:338), som till stora delar styr Boverkets verksamhet, finns 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Boverket har en viktig uppgift när det gäller 
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samhällsplaneringen i stort och ansvarar för viss regelgivning och 
vägledning inom sitt ansvarsområde. Myndighetens ansvarsområde 
har betydelse för att förebygga sårbarheter i den fysiska planeringen 
i ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv. 

Boverket ansvarar emellertid inte, enligt utredningens 
bedömning, för sådan verksamhet som är nödvändig att fortsätta att 
bedriva för att säkerställa de samlade försvarsansträngningarna eller 
för upprätthållandet av samhällets funktionalitet. Boverket bör 
därför inte vara beredskapsmyndighet. Däremot anser utredningen 
att regeringen bör överväga att införa en bestämmelse i förordningen 
(2012:546) med instruktion för Boverket med innebörden att 
myndigheten särskilt ska stödja kommuner, regioner och statliga 
myndigheter med kunskap och råd för hur beredskapshänsyn ska 
kunna beaktas i samhällsplaneringen. Myndigheten bör framöver 
också inkluderas i processer som rör beredskapsutvecklingen där 
MSB har ett särskilt ansvar. 

När det gäller Statens lantbruksuniversitet bedömer utredningen 
att myndigheten har viktiga uppgifter när det gäller att stödja andra 
myndigheters planering. Emellertid anser utredningen inte att 
myndigheten bedriver sådan verksamhet att den bör vara 
beredskapsmyndighet.  

8.2.4 Försvarsmaktens stödmyndigheter och deras relation 
till beredskapsmyndigheterna 

Bedömning: Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket (FortV), 
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk samt Försvarets 
radioanstalt (FRA) ska inte vara beredskapsmyndigheter. 

 
Myndigheterna Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket (FortV), 
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk samt Försvarets 
radioanstalt (FRA) har uppgifter inom den militära delen av 
totalförsvaret och är stödmyndigheter till Försvarsmakten. 
Myndigheterna lämnar också stöd till civila myndigheter inom den 
fredstida krisberedskapen och/eller inom ramen för 
totalförsvarsplaneringen. 
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Med tanke på de nu aktuella myndigheternas roll som 
stödmyndigheter till Försvarsmakten, en roll som enligt 
utredningen är primär, bedömer utredningen att det inte är lämpligt 
att dessa myndigheter också ska vara beredskapsmyndigheter i den 
civila delen av totalförsvaret. Samtidigt besitter stödmyndigheterna 
kunskaper och resurser som är viktiga för flera civila statliga 
myndigheter i deras roll som beredskapsmyndighet. Utredningen 
anser att det är viktigt att stödmyndigheternas kunskap och resurser 
kommer beredskapsmyndigheterna till godo men att detta bör ske i 
den ordinarie samverkan mellan myndigheter och som adjungerade 
i vissa beredskapssektorer.  

8.2.5 Uppgiften att vara beredskapsmyndighet ska framgå av 
myndighetens instruktion 

Bedömning: Uppdraget som beredskapsmyndighet ska regleras 
i respektive myndighets instruktion. Bestämmelsen ska ha 
följande lydelse: Myndigheten ska vara beredskapsmyndighet 
enligt beredskapsförordningen (0000:0000). Av 
beredskapsmyndigheternas instruktioner ska också framgå att 
myndigheterna blir bundna av de sektorsansvariga 
myndigheternas föreskrifter under höjd beredskap. Utredningen 
lämnar inte några konkreta författningsförslag när det gäller 
ändring av de olika myndighetsinstruktionerna. 

 
Förslag: En samlad förteckning över beredskapsmyndigheter och 
beredskapssektorer ska finnas i en bilaga till 
beredskapsförordningen. 

 
Utredningen gör bedömningen att uppdraget att vara 
beredskapsmyndighet ska regleras i respektive myndighets 
instruktion. Av instruktionen bör också framgå att myndigheten blir 
bunden av den sektorsansvariga myndighetens föreskrifter under 
höjd beredskap. En samlad förteckning över beredskapsmyndigheter 
och beredskapssektorer ska finnas i en bilaga till 
beredskapsförordningen.  

Med utredningens förslag om att uppgiften ska regleras i 
myndighetens instruktion blir det tydligare att 

706



Beredskapsuppgifter för staliga myndigheter SOU       

306 

beredskapsuppgifterna ingår i myndigheternas kärnverksamhet och 
också ska omfattas av den interna styrning och kontroll som följer 
av myndighetsförordningen (2007:515).  

Utredningens förslag innebär att rollen som 
beredskapsmyndighet kommer att dubbelregleras. Utredningen 
anser emellertid att detta motiveras av behovet av tydlighet. 

Utredningen lämnar inte förslag när det gäller ändringar i de 
aktuella myndigheternas instruktioner. Sådana ändringsförslag 
arbetas bäst fram inom respektive departement i samarbete med den 
aktuella myndigheten.  

8.3 Samhällsviktig verksamhet definieras 

Förslag: En definition av begreppet samhällsviktig verksamhet 
införs i beredskapsförordningen. Enligt definitionen avses 
verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet.  

 
Definitionen av begreppet samhällsviktig verksamhet syftar till att 
skapa en ökad tydlighet och samsyn mellan aktörer i samhället kring 
vad samhällsviktig verksamhet är. En övergripande definition av 
samhällsviktig verksamhet som kan användas av aktörer inom alla 
samhällssektorer på nationell, regional och lokal nivå är en 
förutsättning för att utveckla ett mer systematiskt och samordnat 
arbete med den aktuella verksamheten. Samhällsviktig verksamhet är 
också en viktig utgångspunkt i arbetet med skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar. 

Definitionen av samhällsviktig verksamhet utgår från ett beslut 
från den 27 oktober 2020 av MSB om att uppdatera den tidigare 
definitionen av begreppet. 276  

 
276 MSB, Uppdaterad definition samhällsviktig verksamhet (2020-10-27, dnr 2020-11275). I 
arbetet har deltagit: Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Sveriges 
kommuner och regioner, Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner, Region Östergötland, 
Livsmedelsverket, Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Riksbanken, Post- och telestyrelsen, 
Länsstyrelserna, Trafikverket och Socialstyrelsen. Den tidigare definitionen var framtagen av 
Krisberedskapsmyndigheten 2006 och justerad i MSB:s Handlingsplan för skydd av 
samhällsviktig verksamhet 2013. 
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I bilaga 4 finns en utvecklad motivtext från MSB:s beslut om på 
vilket sätt definitionen uppdaterats samt innebörden av de olika ord 
och begrepp som används. 

Under våren 2020 kom begreppet samhällsviktig verksamhet att 
definieras i 17 § förordningen (2020:115) om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta. Förordningens definition motsvarar MSB:s tidigare 
definition av samhällsviktig verksamhet.277 

Krisberedskapsarbetet och den återupptagna planeringen inför 
höjd beredskap har i allt högre grad utgått från begreppet 
samhällsviktig verksamhet som kopplas till bl.a. risk- och 
sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, planering inför höjd 
beredskap och den operativa hanteringen av fredstida kriser. 
Begreppet samhällsviktig verksamhet används på lokal, regional och 
nationell nivå. Mot denna bakgrund anser utredningen att en 
definition av ett sådant centralt begrepp bör införas på 
förordningsnivå. Den närmare praktiska innebörden av begreppet 
och hur olika verksamheter ska identifieras bör hanteras av MSB 
tillsammans med beredskapsmyndigheter, kommuner och regioner 
och andra berörda organisationer. Utredningen föreslår mot denna 
bakgrund att en definition av samhällsviktig verksamhet införs i 
beredskapsförordningen med innebörden att samhällsviktig 
verksamhet är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är 
nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller 
säkerhet. 

8.4 Beredskapsuppgifter för samtliga statliga 
myndigheter 

Förslag: Av beredskapsförordningen ska framgå att samtliga 
statliga myndigheter under regeringen även i fortsättningen ska 
ha ett grundläggande ansvar för uppgifter inom krisberedskapen 
och totalförsvaret. 

 

 
277 MSBFS 2015:4, MSBFS 2015:5 och MSBFS 2016:7. 
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Beredskapsförordningen ska enligt utredningens förslag, på samma 
sätt som den nu gällande krisberedskapsförordningen278, innehålla 
bestämmelser om ett grundläggande ansvar och uppgifter som avser 
i stort samtliga statliga myndigheter. Uppgifterna samlas i ett eget 
avsnitt i beredskapsförordningen för ökad tydlighet. 

Sammanfattningsvis handlar ansvar och uppgifter om kontinuitet 
i samhällsviktig verksamhet och risk- och sårbarhetsanalyser, 
planering och förberedelser inför och åtgärder vid fredstida 
krissituationer. Vidare planering och förberedelser inför höjd 
beredskap samt informationssäkerhet. Förändringar i förhållande till 
nuvarande krisberedskapsförordning framgår av avsnitt 8.4.1–8.4.4. 

8.4.1 Identifiera samhällsviktig verksamhet och upprätthålla 
kontinuitet i denna  

Förslag: En ny bestämmelse införs med innebörden att varje 
myndighet ska identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna 
verksamheten. Myndigheten ska också bedriva ett systematiskt 
arbete för att upprätthålla den egna samhällsviktiga verksamheten 
(kontinuitet) i fredstida krissituationer och under höjd 
beredskap. 

Varje myndighet ska vidare verka för att samhällsviktig 
verksamhet inom ansvarsområdet identifieras och verka för att 
densamma upprätthålls i fredstida krissituationer och under höjd 
beredskap. 

 
En av de viktigaste uppgifterna inom samhällets beredskap är att 
skydda och upprätthålla samhällets funktionalitet. En förutsättning 
för att kunna göra detta är att det finns kunskap om vilken 
verksamhet som alltid måste fungera, alltså vilken verksamhet som 
är samhällsviktig. Att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
är också en central del i målet för civilt försvar enligt försvarsbeslutet 
2020.  

Samhällsviktig verksamhet är, som framgår ovan, verksamhet, 
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer 

 
278 Vissa uppgifter föreslås också flyttas från förordningen 2015:1053 om totalförsvar och höjd 
beredskap till den nya beredskapsförordningen. 
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samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande 
behov, värden eller säkerhet.279 

Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet genomförs 
delvis redan i dag men utredningen bedömer att uppgiften behöver 
tydliggöras genom en egen bestämmelse i beredskapsförordningen. 
Innebörden av bestämmelsen ska vara att varje myndighet ska 
identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten samt 
verka för att samhällsviktig verksamhet inom ansvarsområdet 
identifieras.  

Med begreppet verka för avses i detta fall att stödja andra genom 
råd, utbildning, kompetens, metodstöd, goda exempel och 
vägledningar. MSB har här en roll att ge ett övergripande stöd som 
sedan kan brytas ned och omsättas sektorsvis eller för det 
ansvarsområde som är aktuellt. 

Med den egna verksamheten avses här myndighetens verksamhet 
som kan bestå i att förvalta eller förfoga över en samhällsviktig 
verksamhet, resurs eller funktion, exempelvis drift och förvaltning 
av infrastruktur eller anläggningar, samt lagring och distribution av 
materiel.280 

Med myndighetens ansvarsområde avses det område myndigheten 
verkar inom och har något slags ansvar för. För länsstyrelsernas 
arbete är det viktigt att de får relevanta underlag från de 
sektorsansvariga myndigheterna. Ansvarsområdet går därmed 
utanför den egna myndighetens verksamhet. Innebörden och 
omfattningen av olika slags ansvarsområden är avhängigt 
myndighetens instruktion och varierar därför mellan 
myndigheterna. Exempel på ansvarsområden är tillsynsansvar eller 
samordningsansvar för aktörer som verkar inom ett visst område 
(t.ex. elproducenter, operatörer/aktörer inom området elektronisk 
kommunikation eller livsmedelsproducenter) eller att tillhandahålla 
expertkunskap för ett visst område.281 En närmare beskrivning av vad 
som avses med en myndighets verksamhetsområde finns i kapitel 6.  

Sammanställningar av identifierad samhällsviktig verksamhet kan 
utgöra ett viktigt underlag för flera processer inom myndigheternas 
arbete med beredskap. Sådana sammanställningar är också 

 
279 MSB, Uppdaterad definition samhällsviktig verksamhet (MSB 2020-11275). 
280 MSB (2011), Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, s. 23. 
281 MSB, Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020, s. 8. 
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skyddsvärd information som kan behöva skyddas i enlighet med 
gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. 

Myndigheterna ska bedriva ett systematiskt arbete för att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet 

Utredningen konstaterar att uppgiften att upprätthålla och 
säkerställa samhällets funktionalitet är en grund för både den 
fredstida krisberedskapen och för det civila försvaret. Det har under 
de senaste åren blivit allt tydligare att kontinuitetshantering är en 
viktig verksamhet för beredskapen i stort.282 Utredningen anser att 
det därför ska förtydligas i beredskapsförordningen att statliga 
myndigheter ska bedriva ett systematiskt arbete för att upprätthålla 
den egna samhällsviktiga verksamheten (kontinuiteten) och verka 
för att samhällsviktig verksamhet inom ansvarsområdet upprätthålls 
såväl vid fredstida kriser som under höjd beredskap. 

8.4.2 Risk- och sårbarhetsanalyser – ökat fokus på åtgärder  

Förslag: Varje myndighet ska kontinuerligt analysera om det 
finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom 
myndighetens ansvarsområde som i fredstid eller under krig 
allvarligt kan hota, skada eller försämra förmågan till verksamhet 
inom området eller inom samhället i stort. 

Myndigheten ska minst vartannat år utifrån analysen värdera 
och sammanställa resultatet i en risk- och sårbarhetsanalys som 
också ska innefatta vilka åtgärder som krävs för att minska 
sårbarheten mot sådana hot och risker som identifierats. 

Vid analysen ska myndigheten särskilt beakta händelser som 
kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att 
förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, 
hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder 
från flera aktörer. 

 
282 FOI (2020), Kunskap för beredskap Vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt 
hittills och hur kan nyttan öka? (FOI-R--4804—SE). 
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MSB ska få meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av bestämmelsen om risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

 
Utredningens bedömning är att nuvarande bestämmelser som rör 
risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas. Bestämmelserna 
behöver dels förtydliga att analyserna ska omfatta både fredstida 
krissituationer och höjd beredskap och då ytterst krig, dels ge ett 
ökat fokus på att myndigheterna ska vidta åtgärder i förhållande till 
själva analysen. Vidare behöver ramen för risk- och 
sårbarhetsanalysen vidgas. 

Enligt nu gällande bestämmelse om risk- och sårbarhetsanalyser 
ska varje myndighet i syfte att stärka sin egen och samhällets 
krisberedskap analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana 
hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen 
allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.  

Med ordet synnerligen allvarligt bedöms verksamheten knappt 
kunna fungera eller upprätthållas. Utredningen menar att det är en 
för omfattande begränsning i analysarbetet. Den av utredningen 
föreslagna lydelsen är i stället att varje myndighet kontinuerligt ska 
analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker 
inom myndighetens ansvarsområde som i fredstid eller under höjd 
beredskap allvarligt kan hota, skada eller försämra förmågan till 
verksamhet inom området eller inom samhället i stort.  

Av krisberedskapsförordningen framgår att myndigheter med 
särskilt ansvar för krisberedskapen ska samverka med länsstyrelserna 
i deras roll som områdesansvarig myndighet (10 § 1). Motsvarande 
bestämmelse finns i förslaget till ny beredskapsförordning som 
anger att beredskapsmyndigheterna ska samarbeta med 
länsstyrelserna och civilområdescheferna i deras roll som geografiskt 
områdesansvariga myndigheter (20 § 2-3). I det praktiska 
analysarbetet ska länsstyrelserna göra en risk- och sårbarhetsanalys 
för sin egen verksamhet men även för länet som helhet inom ramen 
för länsstyrelsens geografiska områdesansvar. Det är emellertid ofta 
svårt för länsstyrelserna att själva inhämta underlag och uppgifter 
från exempelvis företag inom en viss specifik bransch utan en nära 
dialog med myndigheter på central nivå som har ansvar inom olika 
samhällssektorer. En viss anläggning, t.ex. ett lager, kan geografiskt 
finnas i ett län men ha nationell betydelse. Bedömningen av 
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anläggningens vikt och roll i beredskapen regionalt blir helt olika om 
kunskapen om dess nationella betydelse inte är känd.  

Utredningen menar att det är viktigt att myndigheterna på central 
nivå stödjer länsstyrelserna med relevanta underlag och uppgifter om 
regionala förhållanden. Förhållanden som avser planering inför höjd 
beredskap bör förmedlas via den högre regionala ledning som 
utredningen föreslår i kapitel 10. 

Risk- och sårbarhetsanalyser ska omfatta både fredstida kriser och höjd 
beredskap 

Enligt den nu gällande bestämmelsen om risk- och 
sårbarhetsanalyser i 8 § krisberedskapsförordningen ska 
myndigheterna i syfte att stärka sin egen och samhällets 
krisberedskap analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana 
hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen 
allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet på området. 
Bestämmelsen i förordningen nämner således inte höjd beredskap. 
Krav på risk- och sårbarhetsanalyser i relation till höjd beredskap 
finns i dag i 16 § 2 krisberedskapsförordningen. Bestämmelsen avser 
i dag endast de bevakningsansvariga myndigheter. I de 
verkställighetsföreskrifter som MSB upprättat anges emellertid att 
myndigheterna i sina risk- och sårbarhetsanalyser ska beakta både 
krissituationer i fredstid och situationer under höjd beredskap.283 
Utredningen anser att det av den nya beredskapsförordningen ska 
framgå att risk- och sårbarhetsanalysen ska omfatta inte enbart 
fredstida händelser utan också höjd beredskap. Utredningens förslag 
innebär att varje myndighet kontinuerligt (dvs. årligen men 
därutöver vid behov som kan beror på inträffade händelser) ska 
analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker 
inom myndighetens ansvarsområde som i fredstid eller under höjd 
beredskap allvarligt kan hota, skada eller försämra förmågan till 
verksamhet inom området eller inom samhället i stort. 
Myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalysen bör 
samordnas med annat analysarbete som genomförs inom ramen för 
t.ex. arbetet med säkerhetsskydd och annan riskhantering enligt 
andra föreskrifter.  

 
283 3 § MSBFS 2016:7. 
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Risk- och sårbarhetsanalyserna ska, på samma sätt som enligt nu 
gällande bestämmelse, innefatta hybridhot och s.k. 
gråzonsproblematik, dvs. händelser med en antagonistisk avsikt som 
inträffar utan att det råder höjd beredskap och som inte heller utgör 
en terrorhandling. Sådana händelser kan uppfattas som olyckor eller 
normala tekniska störningar men har orsakats av antagonistiska 
aktiviteter. 

Den nu gällande bestämmelsen om risk- och sårbarhetsanalyser i 
krisberedskapsförordningen (8 §) anger i andra stycket ett antal 
olika situationer och omständigheter som myndigheterna särskilt 
ska beakta i analysarbetet.284 Utredningen har under arbetets gång 
erfarit att flera myndigheter anser att bestämmelsen i denna del är 
svårtolkad och därmed också svår att tillämpa.  

Utredningen föreslår att de statliga myndigheterna i sin analys i 
stället ska utgå ifrån vad som kännetecknar fredstida 
krissituationer.285 

Enligt utredningens direktiv kännetecknas fredstida 
krissituationer av att de avviker från det normala och är svåra att 
förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, 
hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. 

Sammanställning av risk- och sårbarhetsanalyser 

Myndigheterna ska utifrån sina analyser värdera och sammanställa 
resultatet i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Genom förslaget 
tydliggörs också att sammanställningen inte behöver genomföras 
årligen utan minst vartannat år.  

Utredningens förslag innebär att samtliga myndigheter i risk- och 
sårbarhetsanalysen också ska ange vilka åtgärder som krävs för att 

 
284 8 § Krisberedskapsförordningen: ”(…) Vid denna analys ska myndigheterna särskilt beakta 
(1) situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det 
finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå, (2) situationer som kräver 
brådskande beslut och samverkan med andra aktörer, (3) att de mest nödvändiga funktionerna 
kan upprätthållas i samhällsviktig verksamhet, och (4) förmågan att hantera mycket allvarliga 
situationer inom myndighetens ansvarsområde.” 
285 En närmare analys av olika krisbegrepp finns i kapitel 13. 
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minska sårbarheten för sådana hot och risker som identifierats. Ett 
sådant krav finns i dag bara för de myndigheter med särskilt ansvar 
för krisberedskapen och som ska lämna en sammanfattande 
redovisning till Regeringskansliet och MSB (8 § tredje stycket 
krisberedskapsförordningen). Utredningens förslag ligger i linje 
med FOI:s286 slutsatser om vikten av att mer fokus bör läggas på 
arbetet med åtgärder i förhållande till analysen.  

MSB bör, på samma sätt som i dag, få meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelsen om 
risk- och sårbarhetsanalyser. Det är viktigt att både metodiken för 
analyser och sammanställningarna av dessa blir mer enhetliga. En 
högre grad av enhetlighet förbättrar förutsättningarna för såväl 
sammanfattande analyser på aggregerad nivå, som för möjligheten 
att dra slutsatser om den samlade nationella beredskapen. 

Statliga myndigheters möjlighet att få del av uppgifter och information 

Möjligheten för statliga myndigheter att få del av uppgifter och 
information från exempelvis privata aktörer som är av betydelse för 
risk- och sårbarhetsanalyserna skiljer sig åt mellan myndigheter. 
Detta beror på variationer i det författningsstöd som olika 
myndigheter har för uppgiften. Utredningen vill här framhålla att 
det är en uppgift för de berörda myndigheterna att till regeringen 
påtala eventuella behov av förändringar i författningsstödet för att 
myndigheterna ska få tillgång till nödvändiga underlag. Redan i dag 
finns, som framgår av lagen (1982:1004) om skyldighet för 
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. vissa 
skyldigheter för näringsidkare att delta i totalförsvarsplaneringen, 
bl.a. när det gäller att lämna de upplysningar om personal och lokaler 
som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsarbete (2 
§). Vilka myndigheter som är totalförsvarsmyndigheter framgår av 
förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen (1 §).  

 
286 FOI (2020), Kunskap för beredskap Vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt 
hittills och hur kan nyttan öka? (FOI-R--4804—SE). 

715



SOU       Beredskapsuppgifter för staliga myndigheter 

315 

8.4.3 Information för lägesbilder vid fredstida krissituationer 

Förslag: Varje myndighet ska lämna den information som behövs 
för samlade lägesbilder efter förfrågan från Regeringskansliet, 
eller MSB. Regeringskansliet, kommittéväsendet och 
Försvarsmakten är undantagna från bestämmelsen om att lämna 
information till regeringen. Regeringskansliet, 
kommittéväsendet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och 
Försvarets radioanstalt ska vara undantagna från bestämmelsen 
när det gäller att lämna information till MSB. 

 
Enligt krisberedskapsförordningen ska varje myndighet efter 
förfrågan från Regeringskansliet eller MSB lämna den information 
som behövs för samlade lägesbilder (14 §). Försvarsmakten, i vilken 
också den militära underrättelsetjänsten (MUST) ingår, omfattas 
inte av kravet på att efter förfrågan lämna ut uppgifter till MSB eller 
Regeringskansliet (3 § krisberedskapsförordningen).  

Utredningen har övervägt att införa en bestämmelse med 
motsvarande innebörd i beredskapsförordningen. Säkerhetspolisen 
har emellertid till utredningen framfört att den information som 
myndigheten hanterar i sitt underrättelse- och säkerhetsarbete och 
som behövs för samlade lägesbilder är av sådan karaktär att den 
endast bör lämnas till Regeringskansliet. I utredningens arbete har 
det även framkommit att samma förhållande bör gälla för Försvarets 
radioanstalt (FRA).  

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att det införs en 
bestämmelse i den nya beredskapsförordningen om att varje 
myndighet ska lämna den information som behövs för samlade 
lägesbilder efter förfrågan från Regeringskansliet, eller MSB med det 
nya undantaget att FRA och Säkerhetspolisen undantas från kravet 
att efter förfrågan från MSB lämna den information som behövs för 
samlade lägesbilder.287  

 
287 Att Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten är undantagna från 
bestämmelsen om att bland annat lämna information till regeringen ändras inte utan överförs 
från Krisberedskapsförordningen (3 §) till Beredskapsförordningen. 

716



Beredskapsuppgifter för staliga myndigheter SOU       

316 

8.4.4 Planering inför och vid höjd beredskap 

Förslag: Bestämmelserna i förordning (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap om myndigheternas 
beredskapsplanering flyttas från nämnda förordning till 
beredskapsförordningen. Av beredskapsförordningen ska framgå 
att personalen ska få den utbildning och övning som behövs för 
att den ska kunna lösa sina uppgifter under höjd beredskap. 

 
I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
finns bl.a. bestämmelser om myndigheternas beredskapsplanering. 
Enligt 4 § i nämnda förordning ska varje myndighet i sin planering 
beakta totalförsvarets krav. I myndighetens planering för 
totalförsvaret ska det ingå att myndigheten under höjd beredskap 
ska fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med hänsyn till 
tillgången på personal och förhållandena i övrigt. Av bestämmelsen 
framgår också att myndigheternas planering för totalförsvaret ska 
ske i samverkan med de statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.  

I 6 § samma förordning framgår att personal som är anställd hos 
en myndighet och som inte tas i anspråk i totalförsvaret i övrigt, med 
stöd av anställningsavtalet får krigsplaceras vid myndigheten. I andra 
stycket anges att personal som är krigsplacerad vid myndigheten 
med stöd av anställningsavtalet och personal som kan komma att 
beordras att tjänstgöra hos någon annan myndighet än den där 
personen är anställd, genom myndighetens försorg ska ges skriftligt 
besked om sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet 
ska innehålla uppgift om inställelseplats.  

Utredningens förslag innebär att de ovan nämnda 
bestämmelserna flyttas från förordningen om totalförsvar och höjd 
beredskap till beredskapsförordningen. Syftet är att 
beredskapsförordningen ska innehålla de generella bestämmelser 
som gäller för myndigheternas beredskap. 

Utredningen föreslår att det även ska framgå av bestämmelsen att 
personalen ska få den utbildning som behövs för att den ska kunna 
lösa sina uppgifter när det gäller verksamhetens uppgifter under höjd 
beredskap. 
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8.5 Beredskapsmyndigheternas uppgifter 

Den föreslagna beredskapsförordningen ska, utöver att reglera de 
statliga myndigheternas grundläggande ansvar för beredskapen, även 
reglera ansvar och uppgifter för beredskapsmyndigheterna. 
Beredskapsmyndigheternas ansvar och uppgifter kan jämföras med 
de uppgifter och det ansvar som i dag tillkommer myndigheter med 
ett särskilt ansvar för krisberedskapen och bevakningsansvariga 
myndigheter enligt krisberedskapsförordningen (10 och 15 §§). 

8.5.1 Rapportering av risk- och sårbarhetsbedömningar 

Förslag: Beredskapsmyndigheter, och de myndigheter som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i 
enskilda fall, ska lämna en sammanfattande redovisning (risk- och 
sårbarhetsbedömning) baserad på sammanställningen (risk- och 
sårbarhetsanalysen) till Regeringskansliet och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Beredskapsmyndigheter som ingår 
i en beredskapssektor ska även lämna en sammanfattande 
redovisning till den sektorsansvariga myndigheten. 

Risk- och sårbarhetsbedömningen ska innehålla dels uppgifter 
om de åtgärder som genomförts och planeras för att minska 
sårbarheten för sådana hot och risker som identifierats i risk- och 
sårbarhetsanalysen, dels en bedömning av behovet av ytterligare 
åtgärder utöver de som myndigheten själv kan åtgärda samt hur 
dessa ska prioriteras. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela 
föreskrifter om när den sammanfattande redovisningen enligt 
första stycket ska lämnas. 

 
Enligt den nu gällande bestämmelsen i krisberedskapsförordningen 
ska samtliga myndigheter som omfattas av 
krisberedskapsförordningen göra en risk- och sårbarhetsanalys. De 
myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 
10 § krisberedskapsförordningen, och de myndigheter som MSB 
beslutat i enskilda fall, ska därtill lämna en sammanfattande 
redovisning baserad på risk- och sårbarhetsanalysen till 
Regeringskansliet och MSB. Utredningens förslag innebär inte 
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någon ändring i detta avseende förutom att myndigheter med 
särskilt ansvar för krisberedskapen ersätts av 
beredskapsmyndigheter samt att innehållet i den sammanfattande 
redovisningen som beredskapsmyndigheterna ska lämna utökas. 
Utredningens förslag innebär här att den sammanfattande 
redovisningen av RSA-analysen ska innehålla dels uppgifter om de 
åtgärder som genomförts och planeras för att minska sårbarheten för 
sådana hot och risker som identifierats i risk- och 
sårbarhetsanalysen, dels en bedömning av behovet av ytterligare 
åtgärder utöver de som myndigheten själv kan åtgärda samt hur 
dessa ska prioriteras. 

Avsikten med utredningens förslag i denna del är att 
Regeringskansliet och MSB ska få tillgång till uppgifter som bl.a. är 
viktiga för bedömningen av den nationella säkerheten. Underlaget 
ska passa in i befintliga styrprocesser, som t.ex. den statliga 
budgetprocessen.  

Utredningen erfar att det i dag finns en otydlighet i innebörden 
av begreppet risk- och sårbarhetsanalys i förhållande till vad som ska 
redovisas till Regeringskansliet och MSB. Kan och ska hela analysen 
redovisas eller bara en sammanfattning? Vad ska dokumentet som 
redovisas benämnas? Är det en risk- och sårbarhetsanalys eller en 
sammanfattning eller en bedömning? 

Utredningen föreslår därför att den sammanfattande 
redovisningen som beredskapsmyndigheterna ska lämna ska 
benämnas risk- och sårbarhetsbedömning för att inte blandas ihop 
med själva risk- och sårbarhetsanalysen som bedömningen ska utgå 
ifrån. Risk- och sårbarhetsanalysen i sin helhet har ett värde för den 
egna verksamheten men för bedömning och aggregering på högre 
nivå bör i stället en risk- och sårbarhetsbedömning lämnas. Själva 
analysen innehåller ofta också detaljer och information av känslig 
karaktär som inte bör spridas utanför den egna organisationen. 
Utredningen föreslår att en sådan risk- och sårbarhetsbedömning 
ska lämnas till MSB samt att myndigheter som ingår i en 
beredskapssektor också ska lämna en sådan risk- och 
sårbarhetsbedömning till den sektorsansvariga myndigheten.  
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När ska risk- och sårbarhetsbedömningen lämnas? 

Enligt den nu gällande bestämmelsen i tredje stycket 8 § 
krisberedskapsförordningen ska berörda myndigheter senast vid 
utgången av oktober månad varje jämnt årtal lämna en 
sammanfattande redovisning baserad på risk- och 
sårbarhetsanalysen till Regeringskansliet och MSB. 

Utredningen anser att det finns skäl för att tidpunkten för när 
beredskapsmyndigheterna ska lämna sina risk- och 
sårbarhetsbedömningar ska kunna samordnas med annat arbete 
inom Regeringskansliet, t.ex. med en sammanhängande planering av 
totalförsvaret, EU:s processer inom området och andra 
övergripande processer. Denna typ av processer kan förändras 
relativt snabbt. Utredningen anser därför att MSB ska ges 
behörighet att meddela föreskrifter om när 
beredskapsmyndigheterna ska lämna sina risk- och 
sårbarhetsbedömningar.  

8.5.2 Planering och åtgärder ska hållas samman från 
fredstida krissituationer till höjd beredskap  

Bedömning: Beredskapsmyndigheters uppgifter att planera inför 
och vidta åtgärder vid fredstida krissituationer och höjd 
beredskap och då ytterst krig ska så långt det är möjligt hållas 
samman. 

 
Förslag: Beredskapsmyndigheterna ska verka för att minska 
sårbarheten i samhället och bidra till att övriga statliga 
myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och 
näringsidkare som är berörda har en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd 
beredskap.  

Bestämmelsen i krisberedskapsförordningen om uppgifter för 
myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen ska, med 
några ändringar, finnas med i beredskapsförordningen och då 
omfatta beredskapsmyndigheternas uppgifter att planera och 
vidta åtgärder både för fredstida krissituationer och höjd 
beredskap.  
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Av paragrafen ska också framgå att beredskapsmyndigheterna 
ska bidra till arbetet inom beredskapssektorn. 

 
10 § krisberedskapsförordningen beskriver det särskilda ansvar för 
krisberedskapen som vissa myndigheter har. Vilka dessa myndigheter 
är framgår av den bilaga till förordningen som bestämmelsen 
hänvisar till. I bestämmelsen anges att myndigheterna har ett särskilt 
ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga 
att hantera en kris, förebygga sårbarhet och motstå hot och risker. 
Vidare anges ett antal uppgifter som myndigheterna särskilt ska 
utföra. Myndigheterna ska t.ex. samverka med länsstyrelserna i deras 
roll som geografiskt områdesansvarig myndighet, samverka med 
övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, ideella 
organisationer och näringsidkare som är berörda samt beakta det 
samarbete som sker inom Europeiska unionen och internationella 
forum i frågor som rör samhällets krisberedskap.288  

I 15 § krisberedskapsförordningen anges att det av bilagan till 
förordningen framgår vilka myndigheter som har ett ansvar att vidta 
de ytterligare förberedelser som krävs inom respektive 
ansvarsområde vid höjd beredskap. Dessa myndigheter ska t.ex. 
planera för att kunna anpassa verksamheten inför en förändrad 
säkerhetspolitisk situation, genomföra omvärldsbevakning och de 
risk- och sårbarhetsanalyser samt de utvecklingsinsatser som krävs 
för att myndigheten ska klara sina uppgifter vid höjd beredskap. 

Utredningen noterar, som också anförts ovan, att det i dag är 
samma myndigheter som har ett särskilt ansvar för den fredstida 
krisberedskapen och som också är bevakningsansvariga myndigheter 
och i sin verksamhet ska beakta totalförsvarets krav. 

Av bestämmelsen ska framgå att beredskapsmyndigheterna ska 
bidra till att minska sårbarheten i samhället och bidra till att övriga 
statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och 
näringsidkare som är berörda har en god förmåga att hantera sina 

 
288 Övriga uppgifter handlar om att beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och 
annan kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser, beakta 
behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som är nödvändiga för att 
myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete, beakta behovet av deltagande i det 
samhällsgemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som 
förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och informera Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap om sin övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas 
med den övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. 
Myndigheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde. 
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uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd 
beredskap. 

För att skapa en helhetssyn på de uppgifter som 
beredskapsmyndigheterna ska ha föreslår utredningen att 
uppgifterna i nuvarande 10 § i krisberedskapsförordningen i den nya 
beredskapsförordningen också ska omfatta att planera och vidta 
åtgärder både för fredstida krissituationer och höjd beredskap. 
Några mindre ändringar föreslås nedan.  

Av paragrafen ska också framgå att beredskapsmyndigheterna ska 
bidra till arbetet inom beredskapssektorn. 

8.5.3 Uppgifter om krigsförberedelser m.m. 

Förslag: Beredskapsmyndigheterna ska genomföra de 
utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten ska klara sina 
uppgifter inför och vid höjd beredskap. 

Beredskapsmyndigheterna ska planera, öva och utbilda 
personal för att under höjd beredskap kunna övergå till 
krigsorganisation och därutöver ha de planer som behövs för att 
kunna bedriva sin verksamhet under höjd beredskap. 

Beredskapsmyndigheternas ansvar ska även omfatta att ta 
fram en plan för att, efter beslut av regeringen, kunna påskynda 
planeringen och nödvändiga åtgärder inför höjd beredskap.  

MSB ska får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs 
för verkställigheten utom i fråga om Kustbevakningen. 

Beredskapsmyndigheterna ska informera MSB om sin 
övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den 
övningsverksamhet som MSB eller Försvarsmakten planerar. 
Myndigheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som 
berör deras ansvarsområde. 

 
I dag saknas en tydlig uppgift för statliga myndigheter som har ett 
bevakningsansvar att planera för att kunna övergå till en 
krigsorganisation.  

Liknande uppgifter har funnits i exempelvis den tidigare gällande 
beredskapsförordningen (1993:242) och finns i dag för kommuner 
och regioner i den nu gällande förordningen (2006:637) om 
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kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Behovet av att kunna påskynda planering och nödvändiga 
åtgärder inför höjd beredskap har lyfts fram av Försvarsmakten och 
MSB. Även regeringen har i den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016-2020 understrukit vikten av att 
de finns en beredskap för att vid behov påskynda 
planeringsarbetet.289 

Utredningen föreslår därför att det av beredskapsförordningen 
ska framgå att beredskapsmyndigheterna ska genomföra de 
utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten ska klara sina 
uppgifter inför och vid höjd beredskap. En bestämmelse med delvis 
samma innehåll finns i dagens krisberedskapsförordning (16 § 2).  

Den föreslagna bestämmelsen innebär att 
beredskapsmyndigheterna utifrån en analys av vilka uppgifter 
myndigheten har enligt gällande författningar inför och under höjd 
beredskap, ska vidta de åtgärder som behövs för att myndigheten ska 
klara dessa uppgifter. Åtgärderna kan exempelvis handla om att ta 
fram föreskrifter eller underlag som snabbt ska kunna ändra 
föreskrifter under höjd beredskap. Det kan vidare handla om att 
anskaffa eller underhålla ledningsplatser, träffa avtal med privata 
företag eller att ta fram vägledningar och stöd för andra aktörer inom 
verksamhetsområdet. Det kan också handla om myndigheternas 
förberedelser för att kunna öka handlingsberedskapen och vidta 
vissa beredskapsåtgärder utan att regeringen fattat beslut om höjd 
beredskap. Syftet med utredningens förslag är att begränsa en 
angripares möjlighet att skapa det som Försvarsberedningen 
beskriver som gråzonsproblematik. Om en sådan situation ändå 
uppkommer, se till att situationen hanteras på ett effektivt sätt och 
att inte beslut om motåtgärder försenas eller uteblir på grund av att 
lägesbilden är ofullständig. 

Med beredskapsåtgärder avses här åtgärder för att stärka 
beredskapen inom både krisberedskapen och inför höjd beredskap. 
Genom god planering och praktiska åtgärder kan en eventuell 
övergång från krisledning till krigsorganisation bli mer sömlös. Vilka 
beredskapsåtgärder som kan behöva vidtas kommer att skilja sig åt 
mellan myndigheter och är också beroende av situationen. Det kan 
t.ex. handla om att myndigheten vidtar ökade 

 
289 Prop. 2014/15:109, Försvarsmakten 2016-13 584:3 och MSB2016-25 (Grundsyn).  
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säkerhetsskyddsåtgärder och signalskyddsåtgärder, ser över planer 
för krigsorganisationen och genomför kompletterande utbildningar. 
Det kan också handla om att myndigheter inom befintliga 
ekonomiska ramar anskaffar de förnödenheter och den utrustning 
som myndigheten behöver för att klara sina uppgifter om regeringen 
beslutar om höjd beredskap. Vidare kan det handla om att 
myndigheterna förbereder för att arbeta i stab, dvs. en krets av 
medhjälpare/personal runt en chef som biträder denne att leda 
verksamheten, eller särskild organisation. Det kan också innebära att 
man upprättar lägesbilder samt utökar samverkan med andra statliga 
myndigheter och organisationer. Beroende på hur 
författningsstödet ser ut för olika samhällssektorer kan även 
åtgärder hos andra aktörer blir aktuella. Åtgärder som påverkar 
privata företag behöver t.ex. stöd i lag. Genom befintliga 
samverkansstrukturer kan dock information spridas till företag som 
själva kan vidta nödvändiga åtgärder.  

Försvarsmakten har i dag möjlighet att genomföra selektiva 
beredskapshöjningar utan att regeringen beslutat om höjd 
beredskap.290 Utredningen konstaterar att statliga myndigheter 
redan i dag har möjlighet att vidta planeringsåtgärder i 
beredskapssyfte. Det finns med andra ord inget som formellt hindrar 
en myndighet att vidta åtgärder även om det inte finns några krav på 
att myndigheten ska förbereda sådana åtgärder.  

Som Försvarsberedningen framhåller är det vid all krishantering 
bättre att myndigheter agerar tidigt och kraftfullt, om än med ett 
ofullständigt beslutsunderlag, även om situationen senare visar sig 
vara mindre allvarlig än vad man initialt bedömde. Det finns även 
krav på att krisberedskapen och den ordinarie verksamheten ska 
kunna möta antagonistiska hot i fredstid innan beslut om 
beredskapshöjande åtgärder fattats. Tydlighet291 i hur Sverige 
kommer att se på och agera mot en angripares aktiviteter samt 
omvärldens kännedom om detta begränsar i sig möjligheterna för en 
angripare att utnyttja gråzonsproblematiken för att nå sina syften.292 

 
290 Exempelvis ÖB aktivering (öka Försvarsmaktens handlingsfrihet att genomföra 
operationer och genomföra forcerad förmågehöjning) eller Givakt (beordras vid ett snabbt 
försämrat säkerhetsläge och då ett väpnat angrepp inte kan uteslutas). För civila myndigheter 
fanns i den tidigare beredskapsförordningen (1993:242) också en motsvarande bestämmelse 
som den som utredningen föreslår. 
291 Tydlighet kan handla om att det finns fungerande regelverk, rutiner för agerande i en viss 
situation, rätt utbildad och övad personal samt en välplanerad strategisk kommunikation. 
292 Ds 2017:66. 
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En annan form av utvecklingsinsatser är att se till att det finns 
förmåga att bedriva samverkan och ledning under störda 
förhållanden.293  

Även Försvarsberedningen konstaterar att en god 
ledningsförmåga ställer krav på att ledningen kan behöva kunna 
verka från andra ledningsplatser än de ordinarie och att metoder och 
infrastruktur för säkra samband (säker kommunikation) behöver 
fungera även under störda förhållanden och med beaktande av krav 
på sekretess.294 

Beredskapsmyndigheterna behöver ha förmåga att samverka och 
rapportera med stöd av gemensamma system. Systemen kan vara 
tekniska. Systemen kan också vara manuella, med en låg grad av 
komplexitet. Systemen ska dock vara robusta. Det viktiga är att 
förbereda den egna myndigheten för att kunna fungera så bra som 
möjligt tillsammans med andra organisationer under störda 
förhållanden. 

Planera för att kunna övergå till krigsorganisation  

Utredningen föreslår att det av beredskapsförordningen ska framgå 
att beredskapsmyndigheterna ska ansvara för att planera, öva och 
utbilda personal för att under höjd beredskap kunna övergå till 
krigsorganisation och därutöver ha de planer som behövs för att 
kunna bedriva sin verksamhet under höjd beredskap. En liknande 
bestämmelse finns i dagens krisberedskapsförordning (16 § 3). 

Ökad beredskap att snabba upp förberedelserna 

Vid ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge kan det krävas att 
åtgärder behöver vidtas och att investeringar behöver göras snabbare 
än normalt. Myndigheterna behöver därför ha en förberedande 
planering för det fall regeringen skulle fatta beslut om att takten i 
myndigheternas arbete med beredskapen kraftigt behöver öka. 

 
293 Detta kan avse t.ex. situationer där systemen för elförsörjning och elektroniska 
kommunikationer är starkt negativt påverkade av en motståndares störningsverksamheter. Se 
vidare Sverige kommer att möta utmaningarna Gemensamma grunder (grundsyn) för en 
sammanhängande planering för totalförsvaret (Försvarsmakten 2016—13 584:3, MSB2016-25). 
I Försvarsmaktens doktrin Gemensamma operationer (DGO) 2020 används liknande 
resonemang som störda grundfunktioner i samhället och störda ledningsförhållanden. 
294 Ds 2017:66. 
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Utredningen föreslår därför att det i beredskapsmyndigheternas 
ansvar ska ingå att ta fram en plan för att, efter beslut av regeringen, 
kunna påskynda planeringen och nödvändiga åtgärder inför höjd 
beredskap. En liknande bestämmelse finns i dagens 
krisberedskapsförordning (16 § 4). Skillnaden jämfört med den nu 
gällande bestämmelsen är att utredningens förslag utgår från en 
bedömning och beslut av regeringen samt att planeringen inte enbart 
ska omfatta den egna verksamheten utan hur myndigheten ska klara 
sina uppgifter inför och vid höjd beredskap.  

Verkställighetsföreskrifter 

Enligt Krisberedskapsförordningen får MSB meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för verkställigheten av 16 § utom i fråga om 
Kustbevakningen. Utredningen föreslår att MSB fortsatt ska kunna 
meddela sådana föreskrifter även om bestämmelserna fått en ändrad 
lydelse i beredskapsförordningen.  

De delar som föreslås omfattas är att beredskapsmyndigheterna 
ska genomföra de utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten 
ska klara sina uppgifter inför och vid höjd beredskap. Vidare att 
beredskapsmyndigheterna ska planera, öva och utbilda personal för 
att under höjd beredskap kunna övergå till krigsorganisation och 
därutöver ha de planer som behövs för att kunna bedriva sin 
verksamhet under höjd beredskap. Slutligen även att 
beredskapsmyndigheterna ska ta fram en plan för att, efter beslut av 
regeringen, kunna påskynda planeringen och nödvändiga åtgärder 
inför höjd beredskap. 

Samordning mellan civila myndigheter och med Försvarsmakten 

När det gäller myndigheternas övningsverksamhet bedömer 
utredningen att det finns ett behov av en bättre samordning mellan 
civila myndigheter och med Försvarsmakten. Behovet omfattar 
således inte enbart den övningsverksamhet som MSB planerar och 
som riktar sig till de civila myndigheterna, utan också den 
övningsverksamhet som Försvarsmakten planerar. Behovet av att de 
civila myndigheterna i ökad grad samordnar sin övningsverksamhet 
även med Försvarsmakten är en följd av den återupptagna 

726



Beredskapsuppgifter för staliga myndigheter SOU       

326 

planeringen inom totalförsvaret. Utredningen föreslår således att 
beredskapsmyndigheterna ska informera MSB om sin 
övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den 
övningsverksamhet som MSB eller Försvarsmakten planerar. Även 
Försvarsmakten bör i sin interna planering beakta planerad 
övningsverksamhet vid de civila myndigheterna. 

8.5.4 Beredskapsmyndigheternas samverkan med 
civilområdeschefen och länsstyrelsen som geografiskt 
områdesansvariga aktörer 

Förslag: Beredskapsmyndigheter ska på central nivå bidra med de 
uppgifter om förhållanden i civilområdet respektive länet som 
behövs för att civilområdeschefen respektive länsstyrelsen ska 
kunna genomföra de uppgifter som åligger dessa i enlighet med 
det geografiska områdesansvaret.  

 
Utredningen föreslår att uppgiften att samverka med länsstyrelserna 
i deras roll som områdesansvariga (10 § 1 
krisberedskapsförordningen) i den nya beredskapsförordningen ska 
kompletteras med att myndigheterna också ska bistå länsstyrelserna 
med information om sin verksamhet. Skälet för detta tillägg är att 
länsstyrelserna ska ges tillgång till den information som de behöver 
i sitt arbete med att bl.a. upprätta risk- och sårbarhetsanalyser för 
verksamheten inom ansvarsområdet och i övrig ha information för 
att utföra sina ålagda uppgifter. 

På samma sätt ska beredskapsmyndigheter på central nivå bidra 
med de uppgifter om förhållanden i civilområdet som behövs för att 
civilområdeschefen ska kunna genomföra de uppgifter som åligger 
civilområdeschefen i enlighet med det geografiska områdesansvaret. 

Vilka uppgifter som ska förmedlas beror på innebörden av det 
geografiska områdesansvaret. I kapitel 10 föreslår utredningen att 
civilområdeschefens geografiska områdesansvar endast omfattar 
civilt försvar, till skillnad från länsstyrelsen vars ansvar även omfattar 
krisberedskapen. En närmare beskrivning av den olika innebörden av 
det geografiska områdesansvaret finns i kapitel 10. 

727



SOU       Beredskapsuppgifter för staliga myndigheter 

327 

8.5.5 Förutsättningarna för att ge och ta emot internationellt 
stöd  

Förslag: Beredskapsmyndigheterna ska beakta det samarbete 
som sker inom Norden, Europeiska unionen, internationella 
forum och organisationer i frågor som rör samhällets 
krisberedskap eller totalförsvar. 

 
Enligt nu gällande bestämmelser ska myndigheter med särskilt 
ansvar för krisberedskapen beakta det samarbete som sker inom 
Europeiska unionen och internationella forum i frågor som rör 
samhällets krisberedskap (10 § 3 p krisberedskapsförordningen).  

Utredningen anser att det av beredskapsförordningen ska framgå 
att bestämmelsen om beredskapsmyndigheternas skyldighet att 
beakta internationellt samarbete ska omfatta både arbetet med 
fredstida krisberedskap och civilt försvar. Beredskapsmyndigheterna 
ska därmed beakta det samarbete som sker internationellt både vad 
gäller frågor som rör samhällets krisberedskap och totalförsvar.  

Vidare ska det framgå av förordningen att internationella forum 
även omfattar organisationer, som t.ex. FN, Nato och 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). 
Utredningen föreslår även att det nordiska samarbetet om 
krisberedskap och totalförsvar ska tydliggöras. Sådana förändringar 
speglar det samarbete som redan i dag förekommer inom Norden295, 
men också inom ramen för Nato/Partnerskap för fred (PFF). 
Utredningen bedömer att en förändring i enlighet med förslaget 
också kommer att bidra till att utveckla förutsättningarna för 
beredskapsmyndigheterna att kunna ge och ta emot stöd från andra 
länder (inklusive värdlandsstöd) och från organisationer.  

 
295 Exempelvis har regeringen i februari 2020 beslutat att ge Trafikverket rätt att skriva under 
ett samförståndsavtal med finska Transport- och kommunikationsverket, för att öka Finlands 
och Sveriges samarbete inom transportområdet. Syftet är att förebygga, begränsa och hantera 
de konsekvenser som kan bli följden av större olyckor, naturkatastrofer och andra 
samhällskriser. Arbetet ska också fördjupa och bredda det befintliga samarbetet till att 
innefatta mer operativ planering och förberedelser för förhållanden bortom fred. 
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8.5.6 Rapporteringen vid händelser ska omfatta fredstida 
krissituationer och höjd beredskap 

Förslag: Beredskapsmyndigheter ska under höjd beredskap eller 
när en situation som avses i 7 § andra stycket 
beredskapsförordningen uppstår, hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen 
och tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om 
vidtagna och planerade åtgärder.  

Under höjd beredskap ska länsstyrelserna rapportera till 
civilområdeschefen som därefter ska rapportera till regeringen. 

När beredskapen höjts ska beredskapsmyndigheterna även 
lämna underlag till Försvarsmakten enligt 8 § förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.  

MSB ska få meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av rapporteringen till regeringen utom i fråga om 
Kustbevakningen.  

 
Enligt 13 § krisberedskapsförordningen ska myndigheter med ett 
särskilt ansvar för krisberedskapen, när en situation som avses i 8 § 
andra stycket uppstår (t.ex. en situation som uppstår hastigt eller 
oväntat och utan förvarning), hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och 
tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om 
vidtagna och planerade åtgärder.  

Vid höjd beredskap ska de bevakningsansvariga myndigheterna 
enligt 18 § krisberedskapsförordningen hålla regeringen informerad 
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade 
utvecklingen inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna 
åtgärder. Enligt samma bestämmelse andra stycket ska de 
bevakningsansvariga myndigheterna när beredskapen höjts även 
lämna underlag till Försvarsmakten enligt 8 § förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.  

För att minska risken för missförstånd och tidspillan bör 
förändrade rapporteringsvägar så långt möjligt undvikas vid en 
övergång från fred till höjd beredskap. Det kan dock finnas skäl för 
undantag och ett sådant rör den reglerade skyldigheten för 
bevakningsansvariga myndigheter att under höjd beredskap börja 
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lämna underlag till Försvarsmakten för att Försvarsmakten ska 
kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen. 

Utredningen föreslår att bestämmelserna om 
beredskapsmyndigheternas rapporteringsskyldighet samlas i en 
paragraf i beredskapsförordningen, som omfattar både fredstida 
krissituationer och höjd beredskap. Detta ligger i linje med 
utredningens utgångspunkt att i huvudsak hålla samman uppgifterna 
för beredskapsmyndigheter för fredstida krissituationer och höjd 
beredskap.  

Av bestämmelsen ska också framgå att länsstyrelserna under höjd 
beredskap ska rapportera till civilområdeschefen som därefter ska 
rapportera till regeringen. Att rapporteringen sker via 
civilområdeschefen är en naturlig följd av de uppgifter som föreslås 
i kapitel 10 för civilområdeschefen. 

Utredningen föreslår vidare att MSB ska få meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för verkställigheten av rapporteringen till 
regeringen utom i fråga om Kustbevakningen. I dag finns ett 
bemyndigande rörande höjd beredskap i 
krisberedskapsförordningen, men systemet bör hänga ihop från 
fredstida kriser till höjd beredskap och ytterst krig. Genom 
föreskrifterna ökar möjligheten till förutsägbarhet i rapporteringen 
kring vad som ska rapporteras, till vem och när. 
Rapporteringssystemet behöver också samordnas med 
bestämmelsen om att lämna den information som behövs för 
samlade lägesbilder. 

Det kan alltid uppstå nya informationsbehov som är svåra att 
förutse. Genom ett förutsägbart grundsystem kan nya behov lättare 
omhändertas än om nya modeller och frågeställningar tas fram för 
varje kris som inträffar. Se vidare kapitel 15 om strukturen som 
helhet för rapportering. 

MSB bör ta fram verkställighetsföreskrifter tillsammans med 
beredskapsmyndigheterna och Försvarsmakten samt i dialog med 
Regeringskansliet och Sveriges kommuner och landsting (SKR). 
Erfarenheter från inträffade kriser (inklusive hanteringen av 
coronapandemin) och från övningar som rör totalförsvaret ska 
beaktas när föreskrifterna tas fram. 
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8.6 Beredskapssektorer och särskilda 
beredskapsområden 

Förslag: För att samordna planering, åtgärder och tydliggöra 
ansvar för beredskapsförberedelserna i fred samt för att samordna 
verksamheten under fredstida krissituationer och vid höjd 
beredskap ska beredskapsmyndigheternas arbete ske i 
beredskapssektorer eller i särskilda beredskapsområden.  

Indelningen i beredskapssektorerna ska framgå av bilagan till 
beredskapsförordningen. 

De särskilda beredskapsområdena framgår av kap. 7 och är en 
viktig del av beredskapssystemet. Beredskapsförordningens 
bestämmelser om ansvar och uppgifter för 
beredskapsmyndigheter gäller för de civila myndigheter som 
ingår i de särskilda beredskapsområdena, bl.a. Migrationsverket 
och Skolverket. 

 
Avsikten med en indelning av statliga myndigheter i sektorer är att 
myndigheter som har ansvar inom samma samhällssektor ska 
samordna såväl planering som hantering vid krissituationer och höjd 
beredskap. Indelningen av beredskapsmyndigheterna i sektorer 
framgår av bilagan till den föreslagna beredskapsförordningen. 

Särskilda beredskapsområden 

Av kapitel 7 framgår även indelningen i särskilda 
beredskapsområden. Dessa är, Psykologiskt försvar, Skola och 
förskolan, Migration och Cybersäkerhet. De särskilda 
beredskapsområdena är en viktig del av beredskapssystemet. Skälet 
till att utredningen valt att inte föreslå att beredskapsförordningen 
även ska ange de särskilda beredskapsområdena är att de delvis består 
av andra aktörer än civila myndigheter.  

I tre av de fyra särskilda beredskapsområdena kommer det att 
finnas en statlig myndighet som kan hålla samman arbetet inom 
området och fungera som en naturlig kontaktpunkt i samverkan med 
andra beredskapsmyndigheter och organisationer inom 
totalförsvaret. För det fjärde området, Cybersäkerhet, föreslås just 
nu ingen samordnande myndighet (se vidare avsnitt 7.6.1). 
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De fyra särskilda beredskapsområdena har olika förutsättningar 
för att bedriva och utveckla beredskapen. Utgångspunkten är 
uppdrag i instruktioner, beslut av regeringen eller annan reglering. 
Utredningen föreslår att civila myndigheter som ingår i de särskilda 
beredskapsområdena ska vara beredskapsmyndigheter. Detta gäller i 
dag för Migrationsverket medan Skolverket tillkommer enligt 
utredningens förslag. 

Utredningen anser att det är viktigt att de särskilda 
beredskapsområdena ingår i det gemensamma arbetet med en 
sammanhängande planering som MSB och Försvarsmakten håller 
samman.  

8.7 De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter  

Förslag: Sektorsansvariga myndigheter ska ha uppgifter i 
följande situationer: 

• i planering och förberedelser inom civilt försvar samt för 
fredstida krisberedskap 

• under höjd beredskap 

• vid fredstida krissituationer. 
 
De sektorsansvariga myndigheterna ska samverka med MSB i 
frågor som gäller sammanhängande planering, rapportering och 
åtgärder som övning och utbildning. De ska också utveckla ett 
strukturerat samarbete med civilområdeschefen.  

Under höjd beredskap får den sektorsansvariga myndigheten 
meddela de föreskrifter som behövs om verksamheten hos andra 
statliga myndigheter inom beredskapssektorn vad gäller 
prioritering och fördelning av resurser. 

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter regleras i 
beredskapsförordningen. 

 
Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som 
då ska bedrivas.296 De krav som ställs på ledningen av landets 
försvarsansträngningar i krig skiljer sig från de krav som ställs på 

 
296 Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
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ledningen av samhället i fred. Under säkerhetspolitiska kriser och 
krig är det också andra typer av beslut som måste fattas. Besluten 
måste dessutom ofta fattas under stark tidspress, ibland med 
ofullständigt beslutsunderlag, och verkställas snabbt.297  

Inför och under höjd beredskap och då ytterst krig behöver 
regeringen i första hand prioritera övergripande, strategiska och 
principiellt samhällsviktiga frågor. Ledningsstrukturerna på central, 
regional och lokal nivå bör utformas för att så långt det är möjligt 
understödja detta.298 

För att få mesta möjliga försvarseffekt av de resurser som satsas i 
fred och som disponeras i krig behöver myndigheterna samordna 
planeringen och de förberedelser som ska göras i fred. Olika 
satsningar behöver vägas av mot varandra och samordnas tidsmässigt 
inom totalförsvaret för att minska risken för dubbelarbete samt 
felaktiga prioriteringar och onödig resursanvändning. Sådana 
avvägningar behöver göras inom en beredskapssektor och mellan 
olika beredskapssektorer. 

Beredskapssektorernas relation med Försvarsmakten kommer att 
se olika ut eftersom sektorernas verksamheter är av olika karaktär. 
Det är naturligt att den sektorsansvariga myndigheten har en 
löpande dialog med Försvarsmakten och i vissa avseenden kan 
företräda sektorn på det sätt som bestäms av myndigheterna i 
sektorn.  

De sektorsansvariga myndigheterna ska samverka med MSB i 
frågor som gäller sammanhängande planering, rapportering och 
åtgärder som övning och utbildning. De ska också utveckla ett 
strukturerat samarbete med civilområdeschefen.  

Utredningens utgångspunkt när det gäller de sektorsansvariga 
myndigheterna är att dessa myndigheter, när inte annat anges i 
speciallagstiftning, ska ges ett mandat att samordna verksamheten 
inom beredskapssektorn, såväl i fred som under höjd beredskap.299 

De sektorsansvariga myndigheterna ska inte ta över ansvar från 
andra myndigheter. De sektorsansvariga myndigheterna ska ha en 
pådrivande roll och ansvar för att ta de initiativ som krävs för att 
hålla samman planering och förberedelser i fred. Ansvaret omfattar 

 
297 Försvarets rationaliseringsinstitut, Ledningen av det civila försvaret, rapport nr. 3.84. 
298 Ds 2017:66, s.89–90. Se även prop. 1983/84:166, s. 4–5. 
299 Ds 2017:66, s.96. 
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myndigheternas beredskapsuppgifter inom den aktuella 
beredskapssektorns verksamhet. 

Under höjd beredskap och ytterst i krig, när nationens 
självständighet och överlevnad kan stå på spel, får den 
sektorsansvariga myndigheten meddela de föreskrifter som behövs 
om verksamheten hos andra statliga myndigheter inom 
beredskapssektorn vad gäller prioritering och fördelning av resurser. 

Av den nuvarande krisberedskapsförordningen, precis som av 
förslaget till ny beredskapsförordning, framgår att varje myndighet, 
vars ansvarsområde berörs av en krissituation, ska vidta de åtgärder 
som behövs för att hantera den uppkomna situationen och 
konsekvenserna av denna. Myndigheterna ska samverka och stödja 
varandra vid en sådan krissituation.  

En krissituation som berör en beredskapssektor innebär således 
ett ansvar att vidta åtgärder, men också att samverka och stödja 
varandra. Den sektorsansvariga myndigheten ska därför se till att det 
finns en kapacitet inom sektorn att operativt hantera uppkomna 
krissituationer. 

8.7.1 De sektorsansvariga myndigheternas ansvar för 
planering och förberedelser  

Den sektorsansvariga myndigheten har ett ansvar för planering och 
förberedelser för civilt försvar och fredstida krisberedskap inom 
beredskapssektorn. Inom sitt ansvarsområde ska den 
sektorsansvariga myndigheten fullgöra nedan angivna uppgifter.  

De övriga myndigheter som ingår i beredskapssektorn ska bidra 
till arbetet med planeringen och förberedelse utifrån sin verksamhet 
och sitt ansvarsområde. 

I de fall där det finns stöd i författning ska även företag och 
organisationer delta i planeringen och förberedelserna.300 

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter 

Sektorsansvariga myndigheter ska för respektive beredskapssektor 
ansvara för samordning och inriktning av planering och 

 
300 Exempelvis ger elberedskapslagen Svenska Kraftnät, som elberedskapsmyndighet, mandat 
gentemot privata elföretag som till stor del liknar nedanstående uppgifter. 
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förberedelser av verksamheten inom beredskapssektorn för civilt 
försvar och krisberedskap. 

• Den sektorsansvariga myndigheten ska ansvara för att uppgifter och 
roller tydliggörs för aktörer inom beredskapssektorn på central, 
regional och i förekommande fall lokal nivå. Detta innebär att den 
sektorsansvariga myndigheten ska ta initiativ till att tillsammans 
med andra aktörer reda ut och beskriva roller och ansvar (t.ex. 
vem som gör vad, när och hur). Vid behov, ska den 
sektorsansvariga myndigheten lämna förslag till regeringen på 
förändringar och kompletteringar av författningar och uppdrag. 

• Den sektorsansvariga myndigheten ska ansvara för att det bedrivs 
ett arbete med sammanhängande planering301 för fredstida 
krissituationer och höjd beredskap samt verka för att det finns 
förmåga att hantera uppgifterna inom beredskapssektorn såväl under 
fredstida krissituationer som vid höjd beredskap. Detta innebär att 
den sektorsansvariga myndigheten ska ta de initiativ som krävs 
för arbetet med en sammanhängande planering för 
beredskapssektorn. Denna uppgift omfattar att hålla samman 
arbetet med områdesvisa programplaner och förmågor samt till 
regeringen, eller den myndighet som regeringen beslutar, lämna 
förslag med konsekvensanalyser på prioriteringar mellan 
beredskapsåtgärder inom beredskapssektorn. Den modell för 
sammanhängande planering som MSB och Försvarsmakten 
gemensamt har tagit fram kan tillsammans med den arbetsmodell 
som FOI tagit fram skapa förutsättningar för ett samlat, 
målinriktat och systematiskt arbete. 302 Det kan också handla om 
att analysera möjliga kriser som innebär att beredskapssektorn 
behöver agera och vidta krishanteringsåtgärder. Ansvaret 
innefattar även att delta i MSB:s och Försvarsmaktens 

 
301 Enligt modell från MSB:s och Försvarsmaktens sammanhängande planering. 
302 Enligt modell från FOI:s rapport (2019) Sektorsansvar och energiberedskap. Förslag till 
arbetsmodell för att utforma ett sektorsansvar med förmågor i fokus (FOI—R—4819—SE): ”En 
sektor består av verksamheter med någon slags gemensam nämnare. Syftet med att utdela vissa 
typer av ansvarsförhållanden inom sektorn, dvs sektorsansvar, är i detta sammanhang att 
möjliggöra, utveckla och vidmakthålla en god beredskap. Beredskapen kräver ett antal 
förmågor som ofta behöver samordnas eller samspela i förmågesystem för att uppfylla 
beredskapens olika mål. Sektorsansvarets innehåll ska dock inte ses som synonymt med 
förmågorna i sig. Det handlar snarare om att skapa och vidmakthålla önskvärda förmågor 
oavsett vem eller vilka som uppbär förmågorna. För detta krävs adekvata verktyg, mandat och 
resurser vilket slutligen kräver fungerande styrningskedjor i termen av aktörer, mål, styrmedel 
och åtgärder som utvärdering och uppföljning.” 
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framåtblickande analysarbete där bedömningar görs av framtiden 
på lång sikt (bortom 10 år). 

• Den sektorsansvariga myndigheten ska ansvara för att lämna förslag 
till regeringen, eller till den myndighet som regeringen bestämmer, 
på prioriteringar mellan beredskapsåtgärder inom 
beredskapssektorn. Detta innebär att kunna hålla samman 
utvecklingsarbetet inom beredskapssektorn. Det är troligt att 
behoven som identifierats överstiger tillgängliga resurser. I 
kapitel 12 utvecklar utredningen förslag på hur en gemensam 
process för underlag för beslut om resursfördelning kan se ut. 
Den sektorsansvariga myndigheten har en viktig roll i denna 
process för att samordna underlagen från sektorn. 

• Den sektorsansvariga myndigheten ska besluta om inriktningen för 
arbetet samt följa upp beredskapsförberedelser och åtgärder inom 
beredskapssektorn. Detta innebär att den sektorsansvariga 
myndigheten, utifrån regeringens övergripande beslut om 
inriktning och med kompletteringar från MSB, ska verka för att 
de övergripande besluten omsätts i konkreta beredskapsåtgärder 
inom beredskapssektorn. I arbetet ingår också att på en 
sektorsövergripande nivå följa upp de beredskapsförberedelser 
och åtgärder som genomförs inom beredskapssektorn och 
rapportera till regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer. När det gäller övningar303 omfattar uppgiften att ta 
fram en flerårig övningsplan samt genomföra och utvärdera 
övningar inom beredskapssektorn. 

• Den sektorsansvariga myndigheten ska ansvara för att det finns en 
planering för verksamheten under höjd beredskap inom 
beredskapssektorn och att denna är samordnad med andra 
beredskapssektorer och med Försvarsmakten. Detta innebär att den 
sektorsansvariga myndigheten ska ta de initiativ som krävs för att 
driva på arbetet med nödvändiga förberedelser för den praktiska 
verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Vidare ska 
den sektorsansvariga myndigheten se till att dessa planer och 
förberedelser är samordnade med andra beredskapssektorer och 
med Försvarsmakten. Utgångspunkten är de myndighetsvisa 

 
303 En gemensam utgångspunkt är MSB:s övningsinriktning och nationellt övningsplan för 
krisberedskap och civilt försvar. 
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planer och förberedelser som alla beredskapsmyndigheter ska ta 
fram och genomföra enligt beredskapsförordningen.  

• Den sektorsansvariga myndigheten ska verka för att nödvändiga 
avtal med näringsliv samt överenskommelser med andra 
myndigheter upprättas. Detta innebär att den sektorsansvariga 
myndigheten ska ta de initiativ som krävs för att se till att 
nödvändiga avtal och överenskommelser kommer till stånd. Vid 
behov ska den sektorsansvariga myndigheten även anhängiggöra 
frågor om överenskommelser och avtal som behöver avgöras av 
regeringen. De beredskapsmyndigheter som ingår i en 
beredskapssektor har ansvar för sina avtal men arbetet kan 
behöva hållas samman av den sektorsansvariga myndigheten för 
ökad effektivitet. 

• Den sektorsansvariga myndigheten ska ansvara för att utveckla och 
vidmakthålla strukturer för samverkan med näringslivet om detta 
är relevant för beredskapssektorn. Detta innebär att den 
sektorsansvariga myndigheten, där det är relevant, ska se till att 
det finns en strukturerad samverkan med näringslivet genom 
exempelvis branschföreträdare.  

• Den sektorsansvariga myndigheten ska planera för att kunna 
genomföra de uppgifter som myndigheten ska kunna utföra under 
höjd beredskap och vid fredstida krissituationer. Detta innebär att 
den sektorsansvariga myndigheten ska se till att det finns 
praktiska förutsättningar för att den ska ha förmåga att ta det 
ansvar som framgår av uppgifterna. 

8.7.2 De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter under 
höjd beredskap  

De sektorsansvariga myndigheterna har ett ansvar inom 
beredskapssektorn även under höjd beredskap. 

I de fall där det finns stöd i författning ska även andra statliga 
myndigheter, företag och organisationer delta i arbetet under höjd 
beredskap. 
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De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter 

• Under höjd beredskap ska den sektorsansvariga myndigheten 
konkretisera regeringens övergripande inriktning genom att besluta 
om kompletterande riktlinjer för beredskapssektorn. Detta innebär 
att den sektorsansvariga myndigheten ska omsätta och bryta ned 
regeringens inriktning så att verksamheten i beredskapssektorn 
samordnas och bidrar till största möjliga försvarseffekt. Behovet 
av kompletterande riktlinjer kan variera mellan 
beredskapssektorerna och beror också på händelseutvecklingen i 
stort.  

• Under höjd beredskap ska den sektorsansvariga myndigheten 
ansvara för att beredskapssektorns verksamhet samordnas med 
andra aktörer, civilområdeschefen och Försvarsmakten för att uppnå 
största möjliga försvarseffekt. Detta innebär att den 
sektorsansvariga myndigheten genom att använda förberedda 
metoder, strukturer och processer ska se till att 
beredskapssektorn samverkar med andra för att uppnå 
samordning. 

• Under höjd beredskap ska den sektorsansvariga myndigheten ha 
förmåga att hålla regeringen, eller den myndighet som regeringen 
beslutar, informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den 
förväntade utvecklingen inom beredskapssektorn samt om vilka 
åtgärder som vidtagits eller planeras. Detta innebär att den 
sektorsansvariga myndigheten ska kunna rapportera det samlade 
läget för beredskapssektorn om regeringen ger ett sådant 
uppdrag.  

• Under höjd beredskap får den sektorsansvariga myndigheten 
meddela de föreskrifter som behövs om verksamheten hos andra 
statliga myndigheter inom beredskapssektorn vad gäller prioritering 
och fördelning av resurser. Detta innebär att den sektorsansvariga 
myndigheten vid behov ska kunna meddela föreskrifter om 
verksamheten hos de andra statliga myndigheterna i 
beredskapssektorn. En koppling till den sektorsansvariga 
myndighetens föreskriftsrätt, som alltså ska regleras i 
beredskapsförordningen, ska också finnas i instruktionerna för 
de i beredskapssektorn ingående myndigheterna. Den 
sektorsansvariga myndigheten ska kunna meddela föreskrifter 
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om det är nödvändigt för samordningen av 
försvarsansträngningarna. Föreskrifterna får inte gälla de andra 
myndigheternas myndighetsutövning mot enskild eller kommun 
eller tillämpning av lag. Föreskrifterna ska gälla faktiskt 
handlande och kan t.ex. gälla att vissa föreskrifter i 
sektorsmyndigheternas instruktioner ändras eller inte ska 
tillämpas under en begränsad tid. Se närmare rättsutredningen i 
kapitel 5.  

8.7.3 De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter vid 
fredstida krissituationer 

Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation, ska 
vidta de åtgärder som behövs för att hantera den uppkomna 
situationen och konsekvenserna av denna. Myndigheterna ska 
samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation.  

En krissituation som berör en beredskapssektor innebär således 
ett ansvar att vidta åtgärder, men också att samverka och stödja 
varandra. Den sektorsansvariga myndigheten ska därför ha uppgifter 
som handlar om att se till att krishanteringen blir effektiv och 
samordnad inom beredskapssektorn. I kapitel 12 utvecklas 
resonemangen om hur ansvaret för krishanteringen under kriser kan 
se ut och vilket stöd som MSB kan ge i sådana situationer. 

Vid fredstida krissituationer kan i stor utsträckning, till skillnad 
mot vid höjd beredskap, ordinarie rutiner för samordning, beslut 
och prioriteringar användas. Inom de verksamheter som är drabbade 
av en kris kommer det dock att finnas ett större behov av tydlig 
samordning och i vissa fall snabbare beslutsfattande.  

Vid sådana krissituationer som berör beredskapssektorn och som 
avses i 7 § andra stycket i den föreslagna beredskapsförordningen, 
ska den sektorsansvariga myndigheten:  

• Ta initiativ till de åtgärder som behövs för att sektorn ska kunna 
hantera uppkomna krissituationer och dess konsekvenser. Detta 
innebär att den sektorsansvariga myndigheten ska se till att 
åtgärderna inom sektorn samordnas men också bidra till att 
samordning uppnås med andra beredskapssektorer för att 
konsekvenserna i samhället ska bli så små som möjligt.  
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• Företräda beredskapssektorn kring behov och omfattning av stöd 
från MSB. Detta innebär att ha löpande dialog med MSB om de 
behov av stöd som beredskapssektorn behöver för att hantera den 
uppkomna situationen. 

• Ha förmåga att vid behov hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
inom beredskapssektorns sakområde samt om vidtagna och 
planerade åtgärder. Detta innebär att den sektorsansvariga 
myndigheten ska upprätthålla en samlad bild över läget inom 
beredskapssektorn och efter beslut från regeringen eller 
överenskommelser inom sektorn rapportera samlat till 
regeringen. Uppgiften gäller också att vid behov ha förmåga att 
kunna lämna den information som behövs till MSB för samlade 
lägesbilder om MSB så begär eller efter överenskommelser inom 
sektorn. 

8.8 Samverkan med näringsliv och statliga bolag för 
ökad samordning i planering och förberedelser 

8.8.1 Samverkan med näringslivet – Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet 

Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet lämnade i 
december 2019 betänkandet Näringslivets roll inom totalförsvaret 
(SOU 2019:51). I betänkandet lämnas ett antal förslag som gäller 
statliga myndigheters samverkan med privata företag. 

Utredningen konstaterar att det numera är privata företag som 
bedriver en stor del av den verksamhet som krävs för att tillgodose 
totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då 
ytterst krig. Totalförsvaret är således beroende av näringslivet för att 
fungera. Omvänt gäller att det ligger i företagens intresse att få 
avsättning för sina varor och tjänster, även vid höjd beredskap. Det 
finns därmed ett gemensamt intresse att säkerställa att 
totalförsvarsviktiga företag har en godtagbar leveranssäkerhet och 
tillgänglighet vid höjd beredskap.  

I betänkandet konstateras vidare att det i dag finns ett antal fora 
för samverkan och informationsutbyte mellan privata och offentliga 
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aktörer inom i princip samtliga prioriterade områden.304 Dessa 
forum för samverkan är frivilliga och arbetar utifrån ett gemensamt 
intresse hos de deltagande aktörerna. Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet menar att denna samverkan inte 
är tillräcklig för att åstadkomma en effektiv planering mellan 
offentliga och privata aktörer i syfte att tillgodose totalförsvarets 
kritiska behov. Detta beror framför allt på att samverkan utgår från 
krisberedskapens förutsättningar, att deltagande aktörer saknar 
rådighet över resurser samt att de saknar mandat att ingå 
överenskommelser.  

Av de förslag som Utredningen om totalförsvarets 
försörjningstrygghet lämnar är några relevanta för samverkan mellan 
beredskapsmyndigheter och privata företag. Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet föreslår att regeringen uppdrar 
åt de s.k. totalförsvarsmyndigheterna305 att identifiera vilka företag 
som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Vidare föreslår 
utredningen att kretsen myndigheter som har rätt att begära 
upplysningar om totalförsvarsviktig verksamhet från näringsidkare 
utökas med ett antal myndigheter.306 Slutligen föreslås att 
Totalförsvarets näringslivsråd inrättas i Regeringskansliet och att 
länsstyrelsernas regionala råd för krisberedskap och skydd mot 
olyckor även bör avse totalförsvar.  

8.8.2 Statliga myndigheters samverkan med näringslivet 

Förslag: Utredningen föreslår att även de sektorsansvariga 
myndigheterna Skatteverket och Polismyndigheten ska vara 
totalförsvarsmyndigheter och därmed anges i 1 § förordning 
(1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer, m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen. 

Utredningen föreslår att regeringen ska ge de myndigheter 
som är totalförsvarsmyndigheter i uppdrag att inleda arbetet med 

 
304 Se kapitel 6 om prioriterade områden. 
305 Totalförsvarsmyndigheter framgår av förordningen (1982:1005) om skyldighet för 
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen. 
306 Genom förslaget på nya myndigheter ingår alla bevakningsansvariga myndigheter i kretsen 
av totalförsvarsmyndigheter.  
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att identifiera de företag som bedriver totalförsvarsviktig 
verksamhet. 

Vidare bör den av regeringen aviserade utredningen om 
nationellt samordnad försörjningsberedskap ges i uppdrag att 
analysera om det finns behov av att utse ytterligare myndigheter 
till totalförsvarsmyndigheter och i så fall lämna förslag på vilka 
beredskapsmyndigheter som bör vara totalförsvarsmyndigheter. 

 
Av förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen framgår vilka myndigheter som är 
totalförsvarsmyndigheter (1 §). Utredningen konstaterar att alla 
myndigheter som utredningen föreslagit som sektorsansvariga 
myndigheter är totalförsvarsmyndigheter, förutom Skatteverket och 
Polismyndigheten. De myndigheter som är 
totalförsvarsmyndigheter får begära in upplysningar eller begära 
medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för 
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. 

Utredningen delar den uppfattning som Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet presenterar i betänkandet 
Näringslivets roll i totalförsvaret (SOU 2019:51) om att den 
samverkan som i dag finns mellan statliga myndigheter och 
näringslivet inte är tillräcklig för att åstadkomma en effektiv 
planering mellan offentliga och privata aktörer i syfte att tillgodose 
totalförsvarets kritiska behov. I syfte att nå fram till en effektiv 
planering mellan offentliga och privata aktörer när det gäller att 
tillgodose totalförsvarets kritiska behov föreslår utredningen att 
regeringen ger de myndigheter som är totalförsvarsmyndigheter i 
uppdrag att inleda arbetet med att identifiera vilka näringsidkare som 
bedriver för totalförsvaret viktig verksamhet. Ett sådant uppdrag 
kan också avgränsas till att gälla bara vissa av 
totalförsvarsmyndigheterna, exempelvis de sektorsansvariga 
myndigheterna. 

När det gäller att identifiera vilka företag som bedriver 
totalförsvarsviktig verksamhet anför Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet bl.a. följande (s. 154): 

Utredningen bedömer att kunskap om vilka företag som bedriver 
totalförsvarsviktig verksamhet i stor utsträckning finns inom ansvariga 
myndigheter på central respektive regional nivå. Det beror bl.a. på att 
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myndigheterna har ett antal verktyg som kan användas för att identifiera 
företagen. Utredningen visar på tre exempel på sådana verktyg över hur 
identifiering av totalförsvarsviktiga verksamhet kan gå till. Dessa är 
inom ramen för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, genom tillsyn 
enligt säkerhetsskyddslagstiftningen och med anmälningsplikt i den s.k. 
NIS-lagen. 

Bevakningsansvariga myndigheter identifierar redan samhällsviktig 
verksamhet inom ramen för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 
Där ska myndigheterna redovisa identifierad samhällsviktig verksamhet 
inom sitt ansvarsområde respektive geografiska område (länsstyrelser). 
De ska även redogöra för kritiska beroenden för dessa verksamheter. I 
stor utsträckning är den samhällsviktiga verksamheten densamma 
oavsett yttre omständigheter och störningar. Genom arbetet med 
identifieringen av samhällsviktig verksamhet har därmed det offentliga 
i viss mån redan kunskap om t.ex. privata företag som bedriver 
verksamhet av betydelse för totalförsvaret.  

Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet bedömer att 
myndigheterna sammantaget har de underlag och rutiner som 
behövs för att kunna identifiera företag som bedriver 
totalförsvarsviktig verksamhet. Vår utredning gör ingen annan 
bedömning.  

Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet föreslår 
vidare att kretsen av myndigheter som har rätt att begära 
upplysningar om totalförsvarsviktig verksamhet från näringsidkare 
utökas. Vår utredning har analyserat förslaget och gör bedömningen 
att det kan finnas skäl att komplettera 1 § förordningen (1982:1005) 
om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer 
m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen. Utgångspunkten är att 
totalförsvarsplanering med företag behöver komma igång så snart 
som möjligt. Av de tio sektorsansvariga myndigheter som 
utredningen föreslår omfattas redan åtta av bestämmelsen om 
totalförsvarsmyndigheter. Utredningen föreslår därför att 1 § 
förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen kompletteras med Skatteverket och 
Polismyndigheten i egenskap av sektorsansvariga myndigheter 
enligt förslaget till beredskapsförordning. Genom förslaget får 
samtliga sektorsansvariga myndigheter rätt att begära upplysning 
eller att begära medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet 
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för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen. 

Utredningen utesluter inte att det kan finnas behov av att 
ytterligare beredskapsmyndigheter får rätt att begära upplysning 
eller att begära medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet 
för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen. Därför föreslår utredningen att den 
aviserade utredningen om nationellt samordnad 
försörjningsberedskap ska analysera om det finns behov av 
ytterligare totalförsvarsmyndigheter och i så fall lämna förslag på 
vilka beredskapsmyndigheter utöver sektorsansvariga myndigheter 
som bör vara sådana totalförsvarsmyndigheter. Det kan också handla 
om att ta bort myndigheter som i dag omfattas av bestämmelserna. 
En sådan analys kan också innefatta att pröva om begreppet 
totalförsvarsmyndigheter bör utgå eller ersättas eftersom begreppet 
inte används i någon annan författning och det kan uppstå 
missuppfattningar i förhållande till andra begrepp som 
beredskapsmyndigheter. 

8.8.3 Statliga bolags ansvar 

Bedömning: Utredningen delar den bedömning som 
Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet gjort när 
det gäller behovet av att förtydliga ägarstyrningen så att statliga 
bolag beaktar totalförsvarets behov. Detta gäller framför allt för 
de statliga bolag som verkar inom de beredskapssektorer som 
föreliggande utredning föreslår i kapitel 7. 

 
Utredningen lämnar förslag på en struktur med statliga myndigheter 
indelade i sektorer och sektorsansvariga myndigheter. Det finns 
emellertid också statliga bolag som bedriver verksamhet inom 
viktiga samhällsfunktioner som exempelvis läkemedelsförsörjning, 
transporter, energiförsörjning, alarmering och säker 
kommunikation. 

Utredningen noterar att det i betänkandet Näringslivets roll 
inom totalförsvaret lämnas förslag som rör behovet av att förtydliga 
ägarstyrningen så att statliga bolag beaktar totalförsvarets behov. I 
betänkandet föreslås bl.a. att regeringen i sin ägarstyrning, ska 
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förtydliga att bolag med statligt ägande som bedriver 
totalförsvarsviktig verksamhet ska beakta totalförsvarets behov. 
Mot bakgrund av den återupptagna totalförsvarsplaneringen bör 
bolagen agera föredömligt även inom området totalförsvar. Ett 
sådant krav finns redan för statliga bolag när det gäller hållbart 
företagande.307  

Den här utredningen delar den bedömning som Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet gjort. Totalförsvarets behov 
tydliggörs bland annat i det beslut som regeringen fattade den 17 
december 2020 om inriktning för en sammanhängande planering för 
totalförsvaret (Fö nr 29).308 Av beslutet framgår bland annat att 
utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret ska vara att under 
minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa 
och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i 
samhällets funktionalitet samt krig under en del av denna tid. Under 
del av tiden och inom de tre månaderna ska det planeras för att 
Sverige är i krig och krigshandlingar pågår på svenskt territorium 
med perioder av högintensiva strider och perioder med lägre 
stridsintensitet. Under de tre månaderna förutsätts vidare att det 
råder höjd beredskap och att logistikflödena med omvärlden har 
begräsningar men inte är helt avbrutna. 

Den här utredningen noterar också att regeringen i början av 2020 
beslutade om en ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande. 
Regeringskansliet gjorde då bedömningen att det inte förelåg något 
behov av att förtydliga ägarstyrningen med avseende på att bolag 
med statligt ägande ska beakta totalförsvarets behov. Detta mot 
bakgrunden av att de bolag som kan ha betydelse för totalförsvaret 
omfattas av säkerhetsskyddslagen och därigenom har en skyldighet 
att värdera sin betydelse för Sveriges yttre säkerhet. 

Utredningen bedömer att statliga bolag ska kunna delta i arbetet 
i de beredskapssektorer som utredningen föreslår även om de 
formellt inte kan omfattas av bestämmelserna i 
beredskapsförordningen. För SOS Alarm AB finns utöver 
ägaranvisningar även ett särskilt alarmeringsavtal med regeringen 
(Justitiedepartementet). Utredningen anser att det i avtalet bör 

 
307 SOU 2019:51, s. 16. 
308 Se även kapitel 3 om beslutet om inriktning för en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. 
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införas in krav på att SOS Alarm ska delta arbetet inom 
beredskapssektorerna (se förslag i kapitel 7). 

8.9 Följdändringar i författningar med anledning av 
den nya beredskapsförordningen 

Förslag: De hänvisningar till krisberedskapsförordningen som 
finns i ett antal författningar bör ändras till att i stället gälla 
beredskapsförordningen. Uppgifter som i dagens författningar 
ankommer på de myndigheter som har ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen eller som är bevakningsansvariga ska i stället 
ankomma på de av utredningen föreslagna 
beredskapsmyndigheterna.  

 
Ett antal författningar innehåller i dag hänvisningar till 
krisberedskapsförordningen och de myndigheter som anges i bilagan 
till förordningen och som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen 
eller är bevakningsansvariga myndigheter. Utredningen föreslår att 
hänvisningarna ändras till att i stället avse beredskapsförordningen 
och de myndigheter som enligt bilagan till denna förordning är 
beredskapsmyndigheter. 

I några fall innebär dessa ändringar att uppgifter som i dag åligger 
myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen eller är 
bevakningsansvariga myndigheter ändras till att i stället gälla de 
myndigheter som blir beredskapsmyndigheter enligt den nya 
beredskapsförordningen. Detta gäller de ändringar som utredningen 
föreslår i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 
förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och 
tjänster och förordningen (1993:243) om undanförsel och 
förstöring. 

Ändringen i förordningen (2008:452) med instruktion för 
Strålsäkerhetsmyndigheten innebär att informationen om att 
föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret finns i 
krisberedskapsförordningen ändras till att sådana bestämmelser i 
stället finns i beredskapsförordningen (17 §). Liknande ändringar 
föreslås även i förordningen (2013:1020) med instruktion för 
Folkhälsomyndigheten (8 §) och förordningen (2015:284) med 
instruktion för Socialstyrelsen (9 §), förordningen (2017:870) om 
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länsstyrelsernas krisberedskap (1 § andra stycket) och förordningen 
(2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket (25 §). 

Några förordningar innehåller bestämmelser om att vissa 
stadganden i krisberedskapsförordningen inte ska tillämpas i 
myndighetens verksamhet. Av förordningen (2011:446) med 
instruktion för Finanspolitiska rådet framgår att bestämmelsen i 8 § 
krisberedskapsförordningen (risk- och sårbarhetsanalyser) inte ska 
tillämpas på myndigheten (13 §). I 10 § förordningen (2017:153) 
med instruktion för Bokföringsnämnden framgår att inte heller 
Bokföringsnämnden ska tillämpa 8 § krisberedskapsförordningen 
(risk- och sårbarhetsanalyser). Utredningen förslår att 
hänvisningarna i de nämnda förordningarna ändras så att de i stället 
gäller motsvarande bestämmelse i beredskapsförordningen (7 §) 
samt till bestämmelsen om att identifiera samhällsviktig verksamhet 
och att verka för att denna ska upprätthållas (6 §). I förordningen 
(2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet (13 §) anges 
att rådet inte ska tillämpa 8 och 9 §§ krisberedskapsförordningen 
(risk- och sårbarhetsanalyser och utbildning och övning). 
Utredningens förslag innebär att hänvisningen ändras till 
bestämmelserna som gäller risk- och sårbarhetsanalyser, att 
identifiera samhällsviktig verksamhet och utbildning och övning 
(6-8 §§). 

Förslaget till ändring i förordningen (2007:1266) med 
instruktion för Försvarsmakten innebär att Försvarsmakten ska få ta 
del av planeringen för höjd beredskap hos de myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt beredskapsförordningen (7 §). I dag 
har Försvarsmakten enligt samma bestämmelses nuvarande lydelse 
rätt att ta del av den nämnda planeringen hos de myndigheter som 
är bevakningsansvariga. Det ska även framgå att Försvarsmakten 
bestämmer vilka organisationsenheter som ska samverka även med 
de länsstyrelser som är civilområdeschefer (16 §). 

Av förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap framgår i dag att myndigheten 
årligen ska lämna en rapport till regeringen med en sammanställning 
av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § 
krisberedskapsförordningen (11 a § andra stycket). Utredningens 
förslag innebär att hänvisningen ändras till att avse den bestämmelse 
i krisberedskapsförordningen som motsvarar den nuvarande 20 § i 
krisberedskapsförordningen (15 §). Ytterligare en följdändring 
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föreslås när det gäller samma författning. Enligt nu gällande 
bestämmelse ska myndigheten ta ut avgifter för Rakel-systemet (26 
§). Regeringen beslutar om avgiftens storlek när det gäller 
grundabonnemang för de myndigheter som har ett särskilt ansvar 
för krisberedskapen eller är bevakningsansvariga myndigheter. 
Utredningens förslag innebär att förordningen här i stället hänvisar 
till de myndigheter som är beredskapsmyndigheter.  

Utredningen föreslår även två följdändringar när det gäller 
förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. Av 
förordningen framgår att myndigheten även har uppgifter enligt 
krisberedskapsförordningen (3 § andra stycket). Vidare framgår av 
förordningen att myndigheten ska samverka med Riksbanken och 
MSB i frågor som rör krisberedskap enligt 
krisberedskapsförordningen (6 §). Utredningen föreslår här att 
hänvisningarna ändras till att gälla beredskapsförordningen.  

I förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår 
att länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt 
krisberedskapsförordningen (7 §). Nämnda bestämmelser i 
krisberedskapsförordningen är i utredningens förslag flyttade till 
förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter vid höjd beredskap. Förordningen med 
länsstyrelseinstruktion ändras därför till att i stället avse den sist 
nämnda förordningen.  

Av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation följer att 
antalet tillstånd som beviljats inom ett visst frekvensområde under 
vissa omständigheter får begränsas (3 kap. 7 §). När antalet tillstånd 
har begränsats, ska tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan 
till ansökan, om inte särskilda skäl föranleder annat (3 kap. 8 §). 
Emellertid finns det vissa undantag från att tillståndsprövningen ska 
ske efter allmän inbjudan till ansökan. Undantagen gäller bl.a. 
tillstånd till sådan radioanvändning som behövs för verksamhet som 
bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa (3 
kap. 8 § andra stycket 3). Av 20 a § 1 förordningen (2003:396) om 
elektronisk kommunikation följer att undantaget bl.a. gäller för 
sådan radioanvändning som behövs för att tillgodose sådan 
verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som 
bedrivs av bevakningsansvariga myndigheter när det gäller fredstida 
krishantering. Utredning föreslår att den sistnämnda bestämmelsen 
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ändras så att den i stället gäller för beredskapsmyndigheternas 
radioanvändning när det gäller fredstida krishantering. 

Av förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering 
av Finansinspektionens verksamhet framgår att årliga avgifter ska 
betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska 
finansiera den verksamhet som bedrivs av inspektionen med 
undantag för bl.a. sådan verksamhet som fullgörs enligt 
krisberedskapsförordningen (1 § 2). Utredningens förslag innebär 
att hänvisningen här ändras så att undantagen ska gälla sådan 
verksamhet som inspektionen fullgör enligt 
beredskapsförordningen. 

Utredningens förslag innebär också att en följdändring görs i 
bilagan till förordningen om offentlighet och sekretess (2009:641). 
I nämnda förordning anges att sekretess gäller, i den utsträckning 
som anges i bilagan till förordningen, i statliga myndigheters 
verksamhet, som består i bl.a. utredning och planering med avseende 
på produktion, handel transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 
för uppgift om bl.a. enskildes affärs- eller driftförhållande, 
uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgifterna röjs (9 §). Av bilagan framgår 
att sådan sekretess gäller i utredningen och planering enligt 
krisberedskapsförordningen (123). Utredningen föreslår att bilagan 
ändras så att den i stället hänvisar till utredning och planering enligt 
beredskapsförordningen.
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9 Geografisk indelning och ansvar 
för civil ledning och samordning 
på regional nivå 

I det svenska beredskapssystemet finns geografiskt områdesansvar 
på nationell, regional och lokal nivå. Kommunerna är geografiskt 
områdesansvariga på lokal nivå, länsstyrelsen på länsnivå och 
regeringen har det geografiska områdesansvaret på nationell nivå. 
Utredningen ska enligt direktiven bl.a. analysera och lämna förslag 
på en ändamålsenlig geografisk indelning för civil ledning och 
samordning på regional nivå och på hur dessa områden ska ledas.  

9.1 Länsstyrelsens roll i det regionala civila försvaret 
och den fredstida krisberedskapen 

9.1.1 Utvecklingen av länsstyrelsens uppgifter fram till 2015 

Länsstyrelsen hade från andra världskriget och fram till 
millennieskiftet uppgifter inom det som då benämndes 
civilförsvaret, dvs. det som numera går under beteckningen 
befolkningsskydd och räddningstjänst. Från 1960-talet breddades 
verksamheten till att också omfatta delar av det ekonomiska 
försvaret.309 

Mellan 1975 och 1992 reglerades länsstyrelsernas uppgifter i det 
civila försvaret i en särskild krigsinstruktion för länsstyrelsen.310 Av 
instruktionen framgick bl.a. att länsstyrelsen som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet inom länet i krig skulle verka för att största 

 
309 Roland Sandberg, Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget, 2010. 
310 Förordning (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna. 

750



Geografisk indelning och civil ledning SOU       

350 

möjliga försvarseffekt skulle uppnås. I krig skulle länsstyrelsen bl.a. 
leda civilförsvaret, det psykologiska försvaret och vidta åtgärder för 
att trygga betalningsväsendet och penningförsörjningen.311 
Länsstyrelsen skulle även bl.a. leda polisväsendet och svara för att 
allmän ordning och säkerhet upprätthölls, leda hälsoskyddet och den 
civila veterinärverksamheten, utöva transportreglering, leda 
landsvägstransporter och sjötransporter samt leda vägväsendet.  

Länsstyrelsernas arbete med totalförsvarsfrågor nedprioriterades 
successivt från 1980-talet fram till slutet av 1990-talet då mycket av 
totalförsvarsplaneringen upphörde. Vid denna tid hade också 
uppgifter inom civilförsvaret (befolkningsskydd och 
räddningstjänst) flyttats från länsstyrelserna till andra statliga 
myndigheter och till kommunerna som fick ta ett större ansvar för 
beredskapen än tidigare. Länsstyrelsernas försvarsenheter blev 
mindre och kom att fokusera på fredstida kriser och tillsyn av den 
kommunala räddningstjänsten. Mellan 2000 och 2015 fortsatte 
länsstyrelsernas arbete att inriktas mot fredstida kriser, även om 
uppgifter avseende civilt försvar formellt fortfarande fanns kvar i 
gällande författningar. 

9.1.2 Länsstyrelsens uppgifter efter 2015 

Länsstyrelserna är geografiskt områdesansvariga för sina län 

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på länsnivå och har en 
sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt 
försvar i länet. Det nu gällande geografiska områdesansvaret på 
regional nivå regleras i följande förordningar: 

• förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion  

• förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, 
även kallad krisberedskapsförordningen 

• förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter vid höjd beredskap. 

 
311 4 § Förordning (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna. 
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Länsstyrelsernas geografiska områdesansvar omfattar det 
förebyggande och förberedande arbete som genomförs i länet inom 
ramen för krisberedskapen och som berör flera aktörer samt att vid 
kriser och höjd beredskap hantera händelser som inträffar i länet.312 

För att tolkningen av länsstyrelsernas geografiska områdesansvar 
ska bli mer enhetlig har regeringen gett Länsstyrelsen i Uppsala län 
i uppdrag313 att ta fram en vägledning för utövande av ansvaret. 
Enligt vägledningen innebär det geografiska områdesansvaret i 
praktiken att länsstyrelserna ska ha en aktiv och sammanhållande roll 
i länet genom att förmå alla inblandade aktörer att dra åt samma håll 
i frågor om krisberedskap och civilt försvar. Det geografiska 
områdesansvaret innebär emellertid inte att länsstyrelsen ska överta 
ansvar eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför 
länet.314 

Länsstyrelsernas beredskapsuppgifter utöver det geografiska 
områdesansvaret 

Utöver de uppgifter som följer av det geografiska områdesansvaret 
har länsstyrelserna även flera andra uppgifter inom områdena skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Bland dessa uppgifter 
ingår krav på att länsstyrelsen ska ha särskilda förmågor, exempelvis 
att den ska ha en tjänsteman i beredskap (TiB) och omgående kunna 
upprätta en ledningsfunktion. Dessa förmågor är i sin tur viktiga för 
att kunna utöva det geografiska områdesansvaret men utan att vara 
en uppgift inom det geografiska områdesansvaret. Andra exempel på 
uppgifter som länsstyrelserna har är bl.a. ansvar för räddningstjänst 
vid utsläpp av radioaktiva ämnen och för sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen och övertagande av kommunal räddningstjänst. 
Dessa uppgifter utövas alltid samtidigt med de uppgifter som följer 
av det geografiska områdesansvaret.315 

 
312 Länsstyrelsen Uppsala (2019), Länsstyrelsens geografiska områdesansvar – Vägledning (Dnr 
7701—17). 
313 Ju2017/09023/SSK. 
314 Länsstyrelsen Uppsala, a.a. 
315 Ibid. 
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Samverkan mellan länsstyrelserna och Försvarsmakten 

Länsstyrelserna och Försvarsmakten började 2013 att samverka 
inom ramen för de då nyinrättade fyra Militärregionerna. 
Försvarsmaktens och länsstyrelsernas samverkan avseende 
planeringen inför höjd beredskap återupptogs även. Från och med 
2016 återupptogs planeringen av det civila försvaret formellt genom 
regeringens anvisningar till de bevakningsansvariga myndigheterna 
som beslutades i december 2015. Länsstyrelsernas samverkan med 
Försvarsmakten, i första hand med Militärregionerna, har sedan dess 
fördjupats. Utifrån Försvarsmaktens och MSB:s nationella grundsyn 
har samtliga länsstyrelser tillsammans med militärregionerna och 
andra aktörer, bl.a. Polismyndigheten, tagit fram gemensamma s.k. 
Högre regionala grundsyner för totalförsvarsarbetet regionalt. I 
dessa finns bl.a. planeringsförutsättningar, målbilder och 
inriktningar för det gemensamma arbetet fram till och med 2020.316 
De framtagna grundsynerna följs upp och revideras kontinuerligt. 

9.2 Civilbefälhavarna 1951–2000317 

Efter andra världskriget och i början av kalla kriget växte ett 
totalförsvarskoncept fram i Sverige. Som en del av detta och som ett 
resultat av totalförsvarsbeslutet 1948 inrättades 1951 
Civilbefälhavare (CB) som nya civilt områdesansvariga 
totalförsvarsmyndigheter med ansvar för civilområden (civo) på 
högre regional nivå, dvs. mellan den existerande regionala och 
centrala lednings- och samordningsnivån. Varje CB utövade därmed 
sitt lednings- och samordningsansvar inom ett geografiskt avgränsat 
civilområde, som omfattade flera län och som tillsammans i 
huvudsak motsvarade de militärområden (milo) som då fanns. En av 
landshövdingarna i respektive civilområde utsågs till 
civilbefälhavare.318 Bakgrunden till beslutet om att inrätta CB var att 
det ansågs viktigt att etablera ett civilt totalförsvarsorgan med större 
ytmässigt geografiskt områdesansvar än länen för att stärka 

 
316 Högre regional grundsyn för Militärregion Mitt 2018–2020, Högre regional grundsyn 
Totalförsvaret i Halland, Värmland, Västra Götaland, Örebro län och Västra Militärregionen 
(2019). 
317 Avsnittet bygger i huvudsak på FOI:s rapport (2019) Civilbefälhavare – en övergripande 
historisk belysning (Dnr. FOI-R--4795—SE) 
318 CB:s verksamhet reglerades i instruktion (1951:429) för civilbefälhavare. 
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samverkan och samordningen inom totalförsvaret, som bedömdes 
som otillräcklig. I den proposition som föregick CB klargjorde 
regeringen att åtskilliga planeringsproblem inom det civila försvarets 
område var av sådan natur att en planläggning begränsad till det 
enskilda länet inte var tillräckligt. Det fanns också behov av en civil-
militär samordning och operativ samverkan inom större områden än 
vad som motsvarades av länen. Behovet var särskilt stort under ett 
krigstillstånd, men redan på planläggningsstadiet måste de 
organisatoriska förutsättningarna i sammanhanget utmejslas, 
menade regeringen. 

Vid sidan av behovet av samverkan mellan totalförsvarets militära 
och civila del pekade regeringen även på behovet av samverkan också 
mellan civila aktörer.  

9.2.1 CB – både person och myndighet 

Med begreppet civilbefälhavare avsågs både en person och en 
totalförsvarsmyndighet på högre regional nivå. CB avsåg därmed 
dels den landshövding som regeringen utsett till att inneha ämbetet 
som civilbefälhavare319 inom ett civilområde, dels den myndighet 
med dess freds- och krigstida kansli som denne ledde. 

9.2.2 CB:s struktur och utveckling över tid 

Genom inrättandet av CB kom totalförsvarets civila och militära del 
från början av 1950-talet fram till år 2000 att ha ledningsnivåer med 
geografiskt överensstämmande områdesansvar under den högsta 
ledningen. De fem lednings- och samordningsnivåerna mellan det 
civila försvaret och det militära försvaret illustreras i tabell 9.1. 
  

 
319 4 § förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna. 
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Tabell 9.1 Totalförsvarets ledning från 1950–2000-talet 

Högsta ledningen Riksdagen (krigsdelegationen) och regeringen 
 Civilt försvar Militärt försvar 

Central ledning Överstyrelsen för civil 
beredskap (ÖCB) och övriga 
funktionsansvariga myndigheter 

Överbefälhavare (ÖB)  
med Högkvarteret 

Högre regional ledning Civilbefälhavare (CB) och andra 
civila ledningsorgan.* 

Militärbefälhavare (MB)* 

Lägre regional ledning Länsstyrelser och andra civila 
organ 

Försvarsområdesbefälhavare 
(Fobef)* 

Lokal ledning Kommunstyrelsen  
(fullt ut från 1990-talet)  
och andra civila ledningsorgan 

Lokal militär chef 

* Avvecklades med försvarsbeslutet 2000. 
Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut – FOI (bearbetad). 

 
Indelningen i militär- och civilområden reglerades i förordningen 
(1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.320 
Indelningen i civilområden speglade i huvudsak321 Försvarsmaktens 
indelning av landet i militärområden (milo). Totalförsvarsbeslutet 
1966 innebar att antalet milo och civo samordnades till sex områden 
med gemensamma gränser och namn.322 

Frågan om civilområdenas storlek diskuterades inför inrättandet 
av dessa. Ett återkommande argument var att områdena inte skulle 
vara för stora och den samordning indelningen syftade till att 
åstadkomma inte skulle kräva avväganden som borde hanteras på 
nationell nivå, dvs. av regeringen. I diskussionerna angavs sex till sju 
civilområden vara det mest ändamålsenliga. I praktiken kom antalet 
civil- och militärområden att variera över tid. När CB avskaffades år 
2000 fanns det tre civilområden. 

 
320 Författningen upphörde genom införandet av förordningen (1994:642) med instruktion 
för 
Försvarsmakten. För civilområdena reglerades indelningen i stället i en bilaga till 
förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna. 
321 CB/civo respektive MB/milo var enligt FOI under den nämnda perioden dock inte alltid 
desamma och i den meningen därför inte fullt ut geografiskt överlappande. 
322 Totalförsvarets forskningsinstitut (2019), Civilbefälhavare – en övergripande historisk 
belysning (Dnr FOI-R--4795—SE). 
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9.2.3 Avvecklingen av CB 

Genom riksdagens försvarsbeslut 1988323 och 1992324 minskades 
antalet militärområden från först sex till fem och sedan till tre. 
Skälen för det minskade antalet militärområden var i första hand det 
militära försvarets ekonomiska underskott men även att det fanns 
tecken på avspänning mellan öst och väst, bl.a. Berlinmurens fall.325 

Antalet civilområden, som i huvudsak följde militärområdenas 
indelning, utreddes i särskild ordning.326 

Riksdagens totalförsvarsbeslut 2000 innebar en bekräftelse på 
den förändrade hotbild som presenterats i totalförsvarsbeslutet 1996 
och som präglades av den säkerhetspolitiska avspänningen mellan 
öst och väst. 2000 års totalförsvarsbeslut innebar 
sammanfattningsvis att invasionsförsvaret på kort sikt inte skulle 
vara dimensionerande för det militära försvaret. Försvarsmakten 
skulle omorganiseras och en uppdelning göras mellan operativa 
insatsförband och nationella skyddsstyrkor. Totalförsvarets resurser 
skulle i högre utsträckning även kunna brukas i internationella 
sammanhang. Som en konsekvens av den förändrade hotbilden med 
ett minskande säkerhetspolitiskt hot mot Sverige ansågs CB:s 
uppgift och roll i totalförsvaret vara överspelad och att myndigheten 
därför kunde avskaffas. Genom totalförsvarsbeslutet 2000 
avvecklades utöver CB även samtliga civilområden, militärområden 
och försvarsområden. 

Efter avvecklingen fördelades en del av de uppgifter som CB 
tidigare hade ansvarat för till andra statliga myndigheter. Till 
exempel ändrades instruktionen för Överstyrelsen för civil 
beredskap (ÖCB) så att myndigheten under höjd beredskap skulle 
vara beredd att på regeringens uppdrag göra övergripande 
utredningar på det civila försvarets område. Efter ett särskilt beslut 
av regeringen skulle ÖCB också vara beredd att inrikta och 
samordna de funktionsansvariga myndigheternas verksamhet.327 En 
del av CB:s uppgifter övertogs dock inte av någon annan myndighet. 

 
323 Prop. 1988/89:80, bet 1988/89:FöU14, rskr. 1988/89:294. 
324 Prop. 1991/92:102, bet. 1991/92:FöU12, rskr. 1991/92:337–338. 
325 Sten Munck af Rosenschöld, Totalförsvarets ledning under kalla kriget, 2014 (FoKK nr 39). 
326 SOU 1992:106, s. 32. 
327 Förordning om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen 
för civil beredskap. 
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9.3 Försvarsmaktens geografiska indelning och 
regionala samverkan med det civila försvaret 

Under en lång period efter andra världskriget fanns det inom det 
militära försvaret två regionala nivåer, en högre regional nivå 
(militärområden, milo) och en lägre regional nivå (försvarsområden, 
fo). Antalet militärområden varierade från sex områden i mitten av 
1960-talet till tre områden mellan 1993 och 2000 då militärområdena 
avvecklades.  

Efter att de regionala ledningsnivåerna inom Försvarsmakten 
avvecklats 2000 flyttades den operativa ledningen till det som kallas 
operativa insatsledningen (Opil) på central nivå i Försvarsmaktens 
organisation. Den operativa insatsledningens huvuduppgifter var att 
genomföra insatsledning med underställda förband, upprätthålla 
beredskap och leda övningsverksamhet. Insatsledning kunde 
genomföras nationellt och internationellt. 

Samtidigt som de operativa uppgifterna flyttades över till den 
nationella operativa insatsledningen inrättas regionalt s.k. 
militärdistriktsstaber och militärdistriktsgrupper som tillsammans 
utgjorde militärdistrikt. Militärdistrikten utgjorde Försvarsmaktens 
organisation för regional territoriell ledning i vilken bl.a. samverkan 
i totalförsvarsfrågor med länsstyrelser, landsting och kommuner, 
ledningen av nationella skyddsstyrkor samt stöd åt och utbildning 
av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer ingick.328 
Militärdistrikten avvecklades i slutet av 2005 och kvar fanns då 
regionalt enbart en utbildningsorganisation för hemvärnet. 

Den 1 januari 2013, sju år efter militärdistriktens avveckling, 
inrättade Försvarsmakten åter regionala staber och landet delades in 
i fyra militärregioner som alltjämt finns i dag:329 

• Norra militärregionen (MR N) med stabsort Boden 

• Mellersta militärregionen (MR M) med stabsort Kungsängen 

• Västra militärregionen (MR V) med stabsort Skövde/Göteborg 
 

328 Prop. 2000/01:113. 
329 I Norra militärregionen med norra militärregionstaben (MR N) ingår Norrbottens, 
Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. I Mellersta militärregionen med mellersta 
militärregionstaben (MR M) ingår Gävleborgs, Dalarnas, Uppsala, Västmanlands, Stockholms 
och Södermanlands län. I Västra militärregionen med västra militärregionstaben (MR V) ingår 
Värmlands, Örebro, Västra Götalands och Hallands län. I Södra militärregionen med södra 
militärregionstaben (MR S) ingår Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Blekinge 
och Skåne län. 
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• Södra militärregionen (MR S) med stabsort Revingehed 

Chefen för Gotlands regemente P18 har inom Gotlands län 
motsvarande uppgifter som chefen för en militärregion. 

Sedan 2020 är militärregionerna egna förband och operativt leds 
verksamheten av Försvarsmaktens insatschef med stöd av 
Insatsstaben vid Högkvarteret.  

Cheferna för de nuvarande militärregionerna samt chefen för P18 
(Gotland) har markterritoriellt områdesansvar för den egna 
militärregionen och leder territoriella mobiliseringsförberedelser 
samt regional underrättelse- och säkerhetstjänst. Chefen för 
militärregionen leder även regional samverkan med myndigheter, 
regioner, kommuner, organisationer och enskilda. Vidare leder 
chefen pågående och planerade operationer inom den egna regionen 
och insatser inom ramen för insatschefens operationsorder, 
operationer samt stödet till civil verksamhet.330 

9.4 Den regionala indelningen av Sverige  

9.4.1 Den nuvarande geografiska indelningen av den statliga 
förvaltningen 

Sverige är i dag indelat i 21 län. I varje län finns en länsstyrelse. 
Länsstyrelserna är i dag de enda statliga myndigheter som har länet 
som indelningsgrund. De numera fåtalet myndigheter som har en 
regional organisation har mellan 4–8 regioner och i stort sett alla har 
olika indelningar. Försvarsmakten har, som nämnts, fyra 
militärregioner och Gotland där chefen för P18 har motsvarande 
uppgifter som en militärregionchef. 

9.4.2 Indelningskommitténs förslag 

Den statliga utredningen Indelningskommittén föreslog i sitt 
slutbetänkande våren 2018 bl.a. en myndighetsgemensam regional 

 
330 Försvarsmaktens interna bestämmelser med arbetsordning för Försvarsmakten (FM 
ArbO), FIB 2020:5. 
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indelning för tio statliga myndigheter.331 Indelningen för de tio 
myndigheterna föreslogs regleras i en gemensam förordning.332 

Kommittén föreslog att de tio statliga myndigheterna skulle få en 
gemensam geografisk indelning och delas in i sex geografiska 
områden. Detta stämde enligt kommittén väl överens med det antal 
områden som de flesta förvaltningsmyndigheter med regional 
indelning redan hade och som uppgavs vara det mest resurseffektiva. 
Man menade vidare att bl.a. en statlig samordning och indelning inte 
kunde ses isolerat från samverkan med landsting (regioner) och 
kommuner. Kommitténs huvudförslag var därför en 
myndighetsgemensam indelning som överensstämde med de sex 
befintliga sjukvårdsregionerna (numera samverkansregioner), men 
med den justeringen att Hallands län, som i dag delas mellan två 
sjukvårdsregioner, skulle ingå i samma område som Västra Götaland. 
Kommittén motiverade förslaget med att sjukvårdsregionerna sedan 
1960-talet varit inarbetade samverkansplattformar för landstingen i 
hela landet. 

Som ett alternativ till indelning utifrån sjukvårdsregionerna 
föreslog utredningen en indelning som motsvarade 
Polismyndighetens sju regioner.

 
331 SOU 2018:10. 
332 De myndigheter som bedömdes ha en sådan betydelse för regional samverkan att de skulle 
ha en samordnad geografisk indelning var Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, 
Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige (strukturfondsprogram), Tillväxtverket (strukturfondsprogram), Trafikverket, 
Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. 
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10 Överväganden och förslag: 
Civilområden och en högre 
regional ledning 

Under planering och förberedelser inför höjd beredskap och ytterst 
krig har militärregionerna ett stort behov av att samverka och 
samordna det militära försvaret med civila aktörer. Behovet av att 
koordinera det militära och det civila försvaret blir än större vid ett 
väpnat angrepp mot Sverige eller delar av Sverige. En omständighet 
som försvårar arbetet med att få till stånd en effektiv samordning 
både inom det civila försvaret och totalförsvaret på den regionala 
nivån är att flertalet statliga myndigheter antingen saknar en regional 
organisation eller, om en sådan finns, att indelningen inte följer vare 
sig militärregionernas eller länens indelning. Länsstyrelserna är 
numera de enda statliga myndigheter som har länet som 
indelningsgrund. 

Ytterligare en försvårande omständighet är att länsstyrelserna, 
som i dag är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom respektive 
län, är 21 till antalet medan antalet militärregioner uppgår till fyra.333 
Det innebär att varje militärregion behöver samverka och samordna 
sin verksamhet med flera länsstyrelser parallellt, vilket är ineffektivt 
vid planering och förberedelser och kan utgöra ett betydande hinder 
för koordineringen av de samlade försvarsansträngningarna vid en 
väpnad konflikt. Även om enbart delar av Sverige blir angripet 
kommer med stor sannolikhet fler än ett av de 21 länen att beröras. 
När det gäller försörjningsfrågor, t.ex. avseende livsmedel, 
transporter samt bränsle och drivmedel, erfar utredningen också att 
många län är för små geografiskt för att effektivt kunna planera för 
hur försörjningen ska upprätthållas under höjd beredskap och då 

 
333 Gotland utgör i vissa avseenden en egen militärregion utöver de övriga fyra 
militärregionerna. 
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ytterst krig. Flöden och noder har ofta en nationell, eller åtminstone 
länsöverskridande, funktion. En oljedepå, ett livsmedelslager en 
flygplats eller hamn försörjer och tillhandahåller tjänster för större 
regionala områden än län i många fall.  

Försvarsberedningen har föreslagit att de 21 länen ska bilda ett 
antal större geografiska civilområden och att det inom varje 
civilområde ska inrättas en högre regional ledning, en struktur som 
påminner om de regionala ledningsförhållanden som tidigare fanns 
inom det civila försvaret (se kapitel 9). 

Samhället, och även förvaltningsstrukturen, har förändrats 
avsevärt jämfört med förhållandena i vilken den högre regionala 
ledningen verkade fram till år 2000. Länsstyrelserna skulle fram till 
1992 bl.a. leda polisväsendet och svara för allmän ordning och 
säkerhet, leda hälsoskyddet, utöva transportreglering, leda 
landsvägs- och sjötransporter samt leda vägväsendet. Dessa 
uppgifter handhas i dag av andra myndigheter. Många myndigheter, 
t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och 
Polismyndigheten är inte heller längre regionala myndigheter utan 
centrala s.k. enmyndigheter.  

En ny struktur för det civila försvaret behöver vara anpassad till 
dagens förutsättningar. I det här kapitlet presenterar utredningen 
sina förslag på en indelning av landet i civilområden och inrättandet 
av en ledning för respektive civilområde samt de uppgifter och 
mandat som dessa ska ha. Förslagen utgår ifrån dagens 
förvaltningsstruktur och de uppgifter som länsstyrelserna har i dag.  

10.1 Civilområden inrättas  

Förslag: Sex civilområden inrättas.  

 
Enligt utredningens direktiv måste det civila försvarets centrala 
aktörers geografiska indelning beaktas, inklusive regionerna och 
sjukvårdsregionerna (numera samverkansregionerna), när större 
geografiska områden för civil ledning och samordning på regional 
nivå utformas. För att skapa effektiva lednings- och 
samordningsförhållanden är det av vikt att det finns en 
överensstämmande geografisk indelning för civilt och militärt 
försvar. Utredningen bedömer att det utöver regionerna och 
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samverkansregionerna i första hand är Försvarsmakten, 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket som behöver 
analyseras i detta sammanhang. Dessa statliga myndigheter är både 
centrala för det civila försvaret, för samverkan inom totalförsvaret 
och har även en regional organisation för sina respektive 
verksamheter.  

Försvarsmaktens indelning i militärregioner 

Försvarsberedningen har understrukit att det är av vikt att den 
geografiska indelningen för civilt och militärt försvar är 
överensstämmande för att effektiva lednings- och 
samordningsförhållanden ska skapas. Eftersom Försvarsmakten och 
det militära försvaret är en central del av totalförsvaret har 
utredningen övervägt om den regionala indelningen av det civila 
försvaret ska anpassas till Försvarsmaktens befintliga indelning av 
landet i fyra militärregioner (Norra, Mellersta, Södra och Västra).334 
En sådan indelning skulle underlätta samordning och samarbete 
regionalt inom totalförsvaret då den geografiska indelningen av det 
civila respektive det militära försvaret skulle överensstämma. 
Utredningen kan emellertid konstatera att Försvarsberedningen 
bedömer att dagens indelning i fyra militärregioner inte motsvarar 
vare sig de behov som det civila eller det militära försvaret har av 
territoriell indelning. Beredningen understryker i detta sammanhang 
att de geografiska förutsättningarna kopplade till strategiskt viktiga 
områden liksom hanteringen av storstadsområdena, särskilt 
Stockholm, är viktiga faktorer att beakta vid utformningen av 
totalförsvarets geografiska indelning.335 Försvarsmakten har också i 
sitt remissvar med anledning av Indelningskommitténs förslag lyft 
fram att den nuvarande indelningen i militärregioner kan behöva 
utvecklas.336 

 
334 En central uppgift för militärregionernas staber handlar om militär-civil samverkan som 
avser planering inom totalförsvaret men också planering och genomförande av 
Försvarsmaktens stöd till samhället inom ramen för krisberedskapen. Därtill kommer 
uppgifter som avser säkerhetstjänst som också kräver samverkan med bland annat 
Säkerhetspolisen. 
335 Ds 2017:66. 
336 Bland annat påpekar Försvarsmakten att nuvarande Norra militärregionen omfattar ett 
geografiskt stort område inklusive det av Försvarsberedningen utpekade strategiska området 
Trondheim – Östersund – Sundsvall. Försvarsmakten menar även att det skulle vara en fördel 
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Utredningen bedömer därför att den geografiska indelningen i 
civilområden inte bör motsvara dagens militärregioner.  

Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och Trafikverkets regionala 
indelning samt regioner och samverkansregioner 

De för det civila försvarets betydelsefulla myndigheterna 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket har 
organiserat sin verksamhet på olika sätt när det gäller regional 
indelning. Sedan den 1 januari 2015 är Polismyndigheten organiserad 
som en myndighet, indelad i sju polisregioner, åtta nationella 
avdelningar samt ett kansli. Reformeringen av Polismyndigheten till 
en myndighet är den största statliga ombildning som genomförts. 
Reformen föregicks av omfattande överväganden avseende 
verksamhet, operativ bärkraft, befolkningstäthet och kapacitet till 
bemanning dygnet runt. Även Säkerhetspolisen bedriver verksamhet 
nationellt och är indelad i sju regioner, som överensstämmer med 
Polismyndighetens regionindelning. Trafikverket är indelat i sex 
regioner.337  

Samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna) har funnits 
sedan 1960-talet och är en etablerad samverkansplattform för de 21 
regionerna (tidigare landstingen) avseende vissa gemensamma 
sjukvårdsfrågor. Det finns i dag sex samverkansregioner. I varje 
samverkansregion finns en samverkansnämnd vars uppgift bl.a. är att 
samordna den högspecialiserade vården. Samverkansregionernas 
verksamhet regleras i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).  

Utredningen ska enligt sina direktiv beakta den fortsatta 
beredningen av Indelningskommitténs förslag som lämnades 2018. 
Kommitténs förslag bereds i Regeringskansliet vid tidpunkten för 
detta betänkandes publicering. Som beskrivs i kapitel 9 presenterade 
Indelningskommittén som sitt huvudförslag att tio statliga 
myndigheter skulle få en gemensam regional indelning som, med 
undantag för att hela Hallands län skulle ingå i samma område som 

 
att hålla samman det geografiska området Mälardalen i en militärregion/region. 
Försvarsmakten anser också att Vänernområdet bör vara ett sammanhållet område. 
Försvarsmaktens yttrande över SOU 2018:10 (FM 2018—15393:1). 
337 Trafikverket är också indelad i sju centrala funktioner och i fem verksamhetsområden. 
Trafikverkets verksamhetsområden är planering, trafikledning, underhåll, investering och 
stora projekt. 
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Västra Götaland, skulle sammanfalla med de sex 
samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna).338 

Utredningen har övervägt att utgå från antingen 
Polismyndighetens och Säkerhetspolisens sju regioner eller 
Trafikverkets sex regioner vid en indelning i civilområden. 
Utredningen konstaterar att det finns både för- och nackdelar med 
en sådan utgångspunkt. Polismyndighetens arbete med att 
upprätthålla ordning och säkerhet, Säkerhetspolisens ansvar som 
säkerhetstjänst och Trafikverkets arbete med att säkerställa 
fungerande transporter är av central betydelse för totalförsvarets 
förmåga att möta en angripare. Myndigheternas verksamhet är också 
viktig för den fredstida krisberedskapen.  

Den regionala indelningen av Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen och Trafikverket saknar emellertid tydlig koppling 
till regionerna. Den regionala indelningen av Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen skiljer sig från regionernas med anledning av 
befolkningsunderlaget och behovet av att säkerställa operativ 
förmåga. Hälso- och sjukvård, som regionerna ansvarar för, är 
grundläggande för ett robust totalförsvar. Utredningen anser därför 
att en indelning i civilområden som inte beaktar regionerna innebär 
en nackdel både för samarbetet inom det civila försvaret och mellan 
det civila och militära försvaret. Utredningen bedömer därför att 
varken Polismyndighetens eller Trafikverkets regionala indelning 
bör utgöra grunden för indelningen av områden för samordning och 
ledning för det civila försvaret på regional nivå. Utredningen 
konstaterar i detta sammanhang att avsaknaden av en koppling 
mellan de aktuella myndigheternas regionala organisation och 
regionerna också var ett tungt vägande skäl för att 
Indelningskommittén som sitt huvudförslag om en regional 
indelning av tio statliga myndigheter i stället förordade en indelning 
som sammanföll med samverkansregionerna. Kommittén menade 
att en statlig samordning och indelning inte kan ses isolerat från 
samverkan med landsting (regioner) och kommuner och att 
befintliga läns- och regiongränser inte borde brytas vid en geografisk 
indelning av statliga myndigheter på en högre regional nivå. 
Kommittén menade också att samverkan mellan myndigheter och 
mellan myndigheter och kommunsektorn är helt avgörande för 

 
338 SOU 2018:10. 
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kvaliteten i vissa verksamheter där både krisberedskap och 
totalförsvar lyftes fram som exempel.  

Utredningen menar att detta även är giltigt vid en geografisk 
indelning av områden för samordning och ledning för det civila 
försvaret. Sammantaget bedömer utredningen att en indelning i 
civilområden som i huvudsak sammanfaller med 
samverkansregionernas geografiska indelning är den mest 
ändamålsenliga för totalförsvaret.339  

Utredningen har gjort en översiktlig bedömning av den 
geografiska indelningen i sex civilområden utifrån totalförsvarets 
behov. De parametrar som bedömts har varit militärt viktiga 
geografiska områden340, försörjningsområden, komplexitet i form av 
stora befolkningscentra, viktiga transportstråk samt tillgång till 
kvalificerad sjukvård. Slutsatsen är att indelningen enligt 
Indelningskommitténs förslag i huvudsak också beaktar 
ovanstående parametrar och därför bör ligga till grund för 
indelningen av civilområden.  

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att sex civilområden inrättas. Med 
utgångspunkt i de skäl som redovisas ovan bör indelningen i 
civilområden i huvudsak följa de geografiska gränser som motsvarar 
samverkansregionernas. I samverkansregionerna är dock Halland 
delat. Utredningen bedömer i likhet med Indelningskommittén, att 
länen bör hållas samman. Utredningen föreslår därmed att följande 
civilområden inrättas:  

• Norra civilområdet (Jämtlands län, Norrbottens län, 
Västerbottens län, Västernorrlands län) 

• Mellersta civilområdet (Dalarnas län, Gävleborgs län, 
Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands 
län, Örebro län) 

 
339 Motivet är således inte primärt hälso- och sjukvårdsrelaterat utan motiverat utifrån ett 
allmänt behov av samverkansmöjligheter mellan statliga myndigheter och 
regioner/kommuner. 
340 Försvarsberedningen konstaterar att Stockholmsområdet, Gotland, Öresundsregionen, 
Västkusten med Göteborg, västra Svealand samt delar av Jämtlands och Norrbottens län är 
strategiskt viktiga geografiska områden i händelse av en kris eller krig. Ds 2017:66. 
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• Östra civilområdet (Gotlands län, Stockholms län)  

• Sydöstra civilområdet (Jönköpings län, Kalmar län, 
Östergötlands län) 

• Västra civilområdet (Hallands län, Västra Götalands län) 

• Södra civilområdet (Blekinge län, Kronobergs län, Skåne län). 

Gotland har ett viktigt militärstrategiskt läge i Östersjön. Det 
militärstrategiska läget och de särskilda förutsättningar som finns 
för arbetet med beredskap och försvar av ön innebär att en stor del 
av verksamheten på Gotland behöver kunna fungera autonomt i 
förhållande till fastlandet. Bland annat gäller detta lednings- och 
samordningsfrågor inom totalförsvaret som utredningen bedömer 
behöver organiseras på ett för Gotland särskilt anpassat sätt. Det 
finns samtidigt en naturlig koppling mellan Gotland och Stockholm 
när det gäller ledning och samordning i ett krisberedskaps- och 
totalförsvarsperspektiv. Gotland och Stockholm utgör i dag bl.a. en 
samverkansregion för hälso- och sjukvård och är en egen 
polisregion. Gotland och Stockholm har också en nära samverkan 
när det gäller ledningen av räddningstjänsten liksom ett etablerat 
samarbete med SOS Alarm AB. Sammantaget bedömer utredningen 
att Gotland och Stockholm inom det föreslagna Östra civilområdet 
kommer att arbeta samlat med för totalförsvaret viktiga frågor 
samtidigt som Gotland även särskilt kommer att behöva utveckla 
vissa delar för att möta de beredskapsbehov som ön har.  

Konsekvenser av förslaget 

Som en konsekvens av utredningens förslag om att inrätta sex 
civilområden som i huvudsak sammanfaller med 
samverkansregionerna kommer Försvarsmaktens regionala 
indelning i militärregioner att behöva förändras och även två nya 
militärregioner och regionsstaber inrättas.  

Försvarsmakten har i sitt yttrande över Indelningskommitténs 
slutbetänkande anfört att inrättandet av två nya militärregionstaber 
skulle innebära ökade kostnader för Försvarsmakten samt att 
personalförsörjningen skulle vara den största utmaningen med en 
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sådan förändring.341 Innan ett sådant beslut fattas bör en djupare 
analys och värdering genomföras där Försvarsmaktens behov och 
förutsättningar att uppfylla regeringens krav (bl.a. på tillväxt) under 
kommande försvarsperiod beaktas. 

Utredningen konstaterar att förslag till förändringar av 
Försvarsmaktens organisation behöver underställas riksdagens 
beslut. En förändring av Försvarsmaktens indelning av 
militärregioner kommer dessutom att behöva genomföras stegvis. 
Bland annat behöver nyckelkompetenser inom Försvarsmakten 
rekryteras till staberna för de två nya militärregionerna. 

Utredningen bedömer att inrättandet av civilområden och en 
ledning för dessa kommer att skapa förbättrade förutsättningar att 
utveckla och fördjupa samordningen och samarbetet mellan 
militärregioner och civilområden inom ramen för totalförsvaret.  

Utredningen bedömer vidare att det på sikt skulle medföra 
betydande fördelar om fler statliga myndigheter, exempelvis 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket, anpassade sin 
regionala organisation efter de föreslagna civilområdenas indelning. 
En geografisk indelning av myndigheterna i överensstämmelse med 
civilområdena skulle enligt utredningens bedömning förbättra 
effektiviteten i hela totalförsvaret. 

10.2 En ledning för civilområdena inrättas 

 

Förslag: En ledning inrättas för vart och ett av civilområdena. 
Ledningen för ett civilområde ska benämnas civilområdeschef.  

 
Som beskrivs ovan bedömer Försvarsberedningen att flera 
länsstyrelser i dag har begränsade resurser och bristfällig förmåga att 
klara sin samordningsuppgift inför och vid höjd beredskap. 
Utredningens genomgång av granskningar och rapporter som 
redovisas i kapitel 9 bekräftar denna bild. I utredningsarbetet har det 
även framkommit att statliga myndigheter med viktiga uppgifter 
inom totalförsvaret har svårt att upprätta och upprätthålla 
tillräckliga kontakter och samordna sin verksamhet med 

 
341 Försvarsmakten yttrande över SOU 2018:10 (FM 2018—15393:1). 
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länsstyrelserna. Orsaken till detta är att länsstyrelserna är 21 till 
antalet och kräver parallella kontakter som för en del myndigheter 
kan vara svåra att upprätthålla. Detta gäller i synnerhet myndigheter 
med en liten organisation. Svårigheten för statliga myndigheter och 
länsstyrelserna att på ett effektivt sätt samordna planeringen och 
åtgärder inför höjd beredskap utgör enligt utredningens bedömning 
en allvarlig brist i beredskapssystemet och riskerar att få negativa 
konsekvenser för totalförsvarets förmåga att regionalt hantera 
situationer som kan uppstå vid höjd beredskap och då ytterst krig.  

I syfte att åstadkomma en enhetlig inriktning på arbetet i 
totalförsvarets olika delar och en ändamålsenlig användning av civila 
och militära resurser bedömer utredningen att det finns ett behov av 
en ledning i de föreslagna sex civilområdena. Denna ledning ska 
tillsammans med Försvarsmaktens regionala chefer (cheferna för 
militärregionerna) hålla samman beredskapsplaneringen och de 
åtgärder som vidtas inför och under höjd beredskap på en 
länsöverskridande nivå. Ledningen ska därmed utgöra en länk mellan 
myndigheter på central nivå och länsstyrelserna. Utredningen 
föreslår därför att en ledning inrättas som ska leda verksamheten för 
vart och ett av de sex civilområden som utredningen föreslår. 
Ledningen för ett civilområde föreslås benämnas civilområdeschef.  

Länsstyrelserna – alltjämt basen 

Länsstyrelserna kommer med utredningens förslag om att inrätta en 
ledning för civilområden även fortsättningsvis att ha en central 
betydelse för arbetet med det civila försvaret och krisberedskapen på 
länsnivå. I korthet omfattar länsstyrelsens geografiska 
områdesansvar att det förebyggande och förberedande arbete som 
genomförs i länet inom ramen för krisberedskapen och som berör 
flera aktörer samt att vid kriser och höjd beredskap hantera 
händelser som inträffar i länet. Länsstyrelsens uppgift är alltjämt att 
vara sammanhållande och stödjande inom krisberedskap och civilt 
försvar i länet. Under höjd beredskap kommer länsstyrelsen fortsatt 
att vara högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska, under 
ledning av civilområdeschefen, verka för att största möjliga 
försvarseffekt uppnås. Samordningen av kommunikationen och 
samverkan mellan länets aktörer för att skapa en effektiv 
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krishantering inom länets geografiska område kommer även om 
utredningens förslag genomförs att vara en av länsstyrelsernas 
huvuduppgifter. Ansvaret kommer i huvudsak att bestå även om 
tyngdpunkten när det gäller vissa frågor kommer att förskjutas till 
den högre regionala nivån. Länsstyrelsernas ansvar för att leda de 
regionala råden som bl.a. hanterar frågor om krisberedskap kommer 
att bestå. Även andra uppgifter inom områdena skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar kommer att ligga kvar hos 
länsstyrelserna, exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, säkra 
rutiner och strukturer för fredstida samverkan och samordning i 
länet samt att skapa lägesbild till den nationella nivån inom det 
geografiska området.  

Samverkan mellan det civila försvaret och det militära försvaret 
regionalt kommer dock att förändras när en ledning för civilområdet 
införs. Försvarsmaktens regionala chefer kommer i första hand att 
samverka med cheferna för civilområdena i frågor som rör 
totalförsvaret. När det gäller Försvarsmaktens stöd till det civila 
samhället i fred, t.ex. vid olyckor eller kriser som drabbar ett enskilt 
län, behöver det finnas en direkt relation mellan 
militärregionstaberna och länsstyrelserna. Länsstyrelserna kommer 
att behöva utveckla sin relation med andra delar av Försvarsmakten 
regionalt och lokalt. I flera län har Försvarsmakten bl.a. garnisoner 
(t.ex. regementen, flottiljer och skolor) och i flera län finns också 
minst en utbildningsgrupp för hemvärnet vilken också är en del av 
militärregionstaberna. Det är viktigt att även dessa delar av 
Försvarsmakten involveras i försvarsplaneringen regionalt så att de 
kan svara upp mot länsstyrelsens behov inom länet av samverkan 
kring planering och förberedelser. 

Den återupptagna planeringen för det civila försvaret har 
inneburit ett ökat behov av statligt stöd från länsstyrelserna till 
kommunerna. Den kunskap och de kontakter som länsstyrelsen har 
med kommunerna i respektive län är avgörande för att det civila 
försvaret och krisberedskapen ska fungera regionalt. Kommunerna 
ansvarar bl.a. för samhällsviktig verksamhet som kommunalteknisk 
försörjning, omsorgsverksamhet, skola, räddningstjänst och genom 
kommunala bolag delar av energiförsörjningen. Genom att vissa 
uppgifter som i dag hanteras av länsstyrelsen i stället kan hanteras 
länsöverskridande av ledningen för civilområdet bedöms 
länsstyrelserna kunna stärka sitt direkta stöd till kommunernas 
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beredskapsarbete och även följa upp resultatet av detta på ett mer 
systematiskt sätt. Även om länsstyrelsernas stöd till kommunerna 
inte enbart består i direkt uppföljning kan en ökad tyngdpunkt i 
denna del kunna ge kommunerna en bättre överblick över vilka 
behov av förbättringar som finns i kommunens beredskapsarbete 
och vilka prioriteringar som behöver göras. Uppföljningen är ett 
fortsatt viktigt uppdrag för att kontrollera och underlätta att 
kommunerna når målen för krisberedskap och civilt försvar. 
Länsstyrelsernas inriktning och samordning av 
beredskapsplaneringen i länen och på lokal nivå kommer att få en 
ökad betydelse i takt med att sektorsansvariga myndigheters 
beredskapsplanering ska samordnas nationellt, regional och lokalt. 
Länsstyrelsernas stöd till kommunerna består också i att 
upprätthålla en nära samverkan och en relation till kommunerna. En 
fungerande samverkan är en förutsättning för att länsstyrelserna ska 
kunna stödja kommunerna att nå målen för krisberedskap och civilt 
försvar. Länsstyrelserna har en fortsatt viktig roll att vara länken 
mellan de centrala myndigheterna, regeringen, Försvarsmakten och 
kommunerna i arbetet med att bygga upp det robusta samhället.  

10.3 Organiseringen av den högre regionala ledningen 

Förslag: En länsstyrelse i varje civilområde ska vara 
civilområdeschef. Detta ska framgå av förordning (2017:868) 
med länsstyrelseinstruktion. Civilområdeschefens uppgifter ska 
regleras i en förordning.  

I de aktuella länsstyrelserna ska det finnas ett 
beredskapskansli som ska vara en egen organisatorisk enhet. 
Kansliet ska ledas av en kanslichef och vara direkt underställt 
landshövdingen. 

 
Inom länsstyrelserna finns i dag, vilket framgår av förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion, ett antal särskilda organ 
som bara finns vid vissa angivna länsstyrelser, t.ex. 
miljöprövningsdelegationen och vattendelegationen som finns vid 
12 respektive fem länsstyrelser (14 och 15 §§). De närmare 
bestämmelserna för delegationerna finns i separata förordningar, 
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t.ex. förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer och 
förordningen (2017:972) om vattendelegationer. 

Delegationerna ansvarar för sina beslut samt ansvarar för sin 
verksamhet inför landshövdingen (20 §). Landshövdingen ansvarar i 
sin tur inför regeringen för att delegationerna tilldelas resurser för 
sin verksamhet, för att verksamheten bedrivs författningsenligt och 
effektivt samt för att den redovisas på ett tillförlitligt sätt (21 §). För 
huvuddelen av delegationerna krävs att det finns en särskild 
arbetsordning eller ett särskilt beslut (22 §). 

Utredningen konstaterar att det inte är ett alternativ att inrätta 
den högre regionala ledningen som ett särskilt organ inom 
länsstyrelsen. Detta då särskilda organ inrättas vid sidan av 
myndighetschefen och styrelsen.342 Avsikten med ett särskilt 
beslutsorgan inom en länsstyrelse är att enheten ska kunna fatta 
självständiga beslut utan påverkan av myndighetschefen. En sådan 
konstruktion är inte aktuell här, eftersom landshövdingen ska leda 
verksamheten.  

Vidare förutsätter de uppgifter som utredningen anser att 
civilområdeschefen bör ha att uppgiften ges till en myndighet.  

Det återstår därmed tre olika alternativ när det gäller vilken 
organisationsform som den högre regionala ledningen ska ha.  

Funktionen skulle, på samma sätt som den tidigare 
civilbefälhavaren, kunna inrättas som en egen myndighet inom varje 
civilområde med civilområdeschefen som myndighetschef. Den 
tidigare CB biträddes av ett kansli som leddes av en chef. Kansliet 
benämndas fredskansli i fredstid och krigskansli när det vid höjd 
beredskap krigsorganiserats.343 Vid höjd beredskap skulle CB:s 
fredskansli övergå till en särskild krigsorganisation och då också 
samgrupperas med respektive militärbefälhavare (MB) och 
militärområdesstab samt andra civila myndigheters 
samverkansrepresentanter.344  

 
342 Socialdepartementet (2011), Handledning för myndigheternas instruktioner. 
343 Från CB:s inrättande och fram till 1960-talet bestod kansliet endast av 1–3 personer. När 
ett mer systematiskt samverkans- och övningsmönster började växa fram från mitten av 1960-
talet växte också behovet av personal i CB-kanslierna. CB:s fredskanslier bestod därför mot 
slutet av dess verksamhetsperiod av mellan 10-20 personer. Antalet varierade mellan de olika 
civilområdena. FOI, Civilbefälhavare – en övergripande historisk belysning, s. 26 (FOI-R--
4795—SE). 
344 Ett krigsorganiserat CB-kansli omfattade på 1990-talet ca 100–135 personer. 
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Ytterligare ett alternativ är att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) inrättar en regional organisation med 
uppgiften att leda verksamheten i de olika civilområdena.  

Ett annat alternativ är att uppgiften att vara civilområdeschef och 
att ansvara för den högre regionala ledningen ges till ett en 
länsstyrelse inom varje civilområde att handha inom den egna 
organisationen. Detta kan göras genom att uppgiften anges i 
förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. Alternativet 
förutsätter att de närmare bestämmelserna för civilområdeschefen 
ska finnas i en egen förordning.  

Utredningens bedömning 

Utredningen har övervägt de tre ovan nämnda alternativen när det 
gäller organisationsformer för den högre regionala ledningen.  

Fördelen med att den högre regionala ledningen skulle vara en 
egen myndighet är att det skulle skapas en tydlighet mellan 
länsstyrelserna och beredskapskansliets uppgifter. Huvudregeln 
inom statlig förvaltning är dock att nya uppgifter ska ges till 
befintliga myndigheter.345 Bara om detta inte är möjligt bör nya 
myndigheter inrättas.  

Om MSB, som i dag i huvudsak har nationella uppgifter, utöver 
detta skulle få ansvar för regionala uppgifter skulle det innebära en 
starkare koppling mellan Försvarsmaktens och MSB:s uppgifter. 
Koordineringen mellan det civila och militära försvaret både på 
nationell och regional nivå skulle kunna underlättas. Om MSB skulle 
få en regional ledningsuppgift för civilområdena skulle 
myndighetens chef under höjd beredskap emellertid få ett samlat 
geografiskt områdesansvar på samma nivå som det områdesansvar 
som regeringen har. Utredningen anser att det inte skulle vara 
lämpligt att regeringen delegerade hela sitt geografiska 
områdesansvar till en civil myndighet. Om MSB skulle ges sådana 
regionala uppgifter, skulle detta även innebära att det skulle bli 
svårare att dra nytta av den kunskap om länen som i dag finns samlad 
hos länsstyrelserna. 

Om uppgiften läggs på en länsstyrelse inom varje civilområde 
skulle den kunskap som finns inom de aktuella länen kunna 

 
345 Prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, s. 58. 
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tillvaratas på ett bättre sätt. Vidare skulle verksamheten underlättas 
av att kontakter mellan de olika länen redan finns upparbetade.  

Utredningens uppfattning är sammantaget att 
ledningsuppgifterna för civilområdena bör läggas på de regionala 
totalförsvarsmyndigheterna, länsstyrelserna. En länsstyrelse inom 
varje civilområde bör i förordningen (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion ges uppgiften att vara civilområdeschef och 
därmed svara för den högre ledningen av civilområdet. 
Landshövdingen i de angivna länen bör leda arbetet. 
Civilområdeschefens uppgifter ska bl.a. omfatta planering och 
förberedelser för civilt försvar. Uppgifterna inbegriper också den 
egna länsstyrelsen.  

Utredningen föreslår att civilområdeschefens arbete ska stödjas 
av ett beredskapskansli, som ska ledas av en kanslichef och vara 
direkt underställt landshövdingen inom de aktuella länsstyrelserna.  

Utredningen vill dock understryka vikten av att 
civilområdeschefen och militärregionerna har samma geografiska 
indelning och ett områdesansvar inom detta.346 

Utredningens förslag innebär att den särskilda funktionen som 
föreslås inrättas vid sex olika länsstyrelser kommer att utgöra en 
egen verksamhetsgren inom länsstyrelsen. Frågan huruvida 
sekretess kommer att gälla mellan den verksamhetsgren inom 
länsstyrelsen som arbetar med uppgiften som civilområdeschef och 
övrig verksamhet inom länsstyrelsen återstår. Svaret på denna fråga 
kommer bl.a. att bero på den närmare organisationen av funktionen 
inom länsstyrelsen, och då graden av självständighet som denna får, 
samt på förhållandet mellan civilområdeschefen och de delar av 
länsstyrelsens organisation som inte arbetar med civilt försvar.  

10.4 Civilområdeschefens uppgifter 

10.4.1 Sammanfattning av uppgifterna 

 

 
346 Militärregionen har ett markterritoriellt ansvar och beredskapskansliet föreslås få ett 
geografiskt områdesansvar i vissa avseende. 
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Förslag: Civilområdeschefen, alltså den länsstyrelse som getts 
uppgiften att vara civilområdeschef, ska ha ett geografiskt 
områdesansvar för sitt civilområde när det gäller civilt försvar. 
Ansvaret avser planering och förberedelser för civilt försvar samt 
uppgifter under höjd beredskap.  

Civilområdeschefens uppgifter avseende planering och 
förberedelser för civilt försvar kan sammanfattas som: 

• samordning av det civila försvaret inom civilområdet 

• samverkan med Försvarsmaktens regionala chef för att uppnå 
samordning av totalförsvaret. 

 
Under höjd beredskap ska civilområdeschefen som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet inom civilområdet verka för att största 
möjliga försvarseffekt uppnås. 

Civilområdeschefen ska också verka för samordning när det 
gäller planering och förberedelser för fredstida kriser samt 
hantering av krissituationer i perspektivet länsöverskridande 
krissituationer. 

 
Geografiskt områdesansvar finns i dag på kommunal nivå, på 
länsnivå samt nationellt. Omfattning och innebörd av 
områdesansvaret skiljer sig åt mellan de olika nivåerna. Gemensamt 
är att det inom ett geografiskt område ska finnas en aktör 
(kommunen, länsstyrelsen och regeringen) som ska verka för 
inriktning och samordning. Inom det militära försvaret har chefen 
för militärregionen ett militärt markterritoriellt ansvar för det 
område som militärregionen omfattar. 

Med civilområdeschef avser utredningen, som framgår ovan, den 
länsstyrelse inom varje civilområde som genom en ändring i 
förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion föreslås få 
uppgiften att vara civilområdeschef. Förslaget att inrätta 
civilområden och en ledning av dessa innebär att en ny geografisk 
nivå åter införs. Utifrån de uppgifter som utredningen föreslår för 
civilområdeschefen är det naturligt att civilområdeschefen också ska 
ha ett geografiskt områdesansvar för civilområdet vid förberedelser 
och planering av höjd beredskap och under höjd beredskap. 
Utredningen föreslår att civilområdeschefen uppgifter och ansvar 
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ska framgå av en särskild förordning. I förordningen ska 
civilområdeschefens geografiska områdesansvar preciseras bl.a. i 
syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan civilområdeschefen 
och länsstyrelserna i civilområdet. 

I ett avslutande avsnitt (10.8) analyseras på vilket sätt 
länsstyrelsernas geografiska områdesansvar påverkas av förslagen.  

10.4.2 Civilområdeschefens generella uppgifter avseende 
planering och förberedelser för civilt försvar 

Förslag: Civilområdeschefen får meddela länsstyrelser inom 
civilområdet de föreskrifter som behövs för planläggningen av 
det civila försvaret inom civilområdet. 

Civilområdeschefen ska inom civilområdet 

• verka för att totalförsvaret inom civilområdet under höjd 
beredskap får en enhetlig inriktning 

• ta initiativ till att samordna planeringen mellan statliga 
myndigheter och mellan dessa och Försvarsmakten 

• samverka med Försvarsmakten regionalt i frågor som rör 
totalförsvaret. 

 
Civilområdeschefen får hos beredskapsmyndigheter begära in 
och ta del av de uppgifter som denne behöver för planläggningen 
inom civilområdet inför höjd beredskap. Civilområdeschefen får 
i den utsträckning som behövs för planläggningen även ta del av 
relevanta uppgifter om Försvarsmaktens krigsplanläggning. 
Försvarsmakten avgör vilka uppgifter som är relevanta för 
civilområdeschefen. 

Civilområdeschefens föreskriftsrätt om planläggning av det 
civila försvaret 

Utredningen vill betona vikten av att civilområdeschefen ska ha 
mandat att omsätta dels anvisningar från regeringen, dels riktlinjer 
och underlag från MSB och sektorsansvariga myndigheter till 
styrdokument (inriktningar) för övriga länsstyrelser inom 
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civilområdet, i syfte att samordna planeringen inom civilområdet. 
Styrdokumenten ska samordnas med militärregionerna så att 
totalförsvaret sammantaget får en enhetlig inriktning regionalt.  

Utredningen föreslår därför att civilområdeschefen ska få 
meddela länsstyrelserna inom civilområdet de föreskrifter som 
behövs för planläggningen av det civila försvaret inom civilområdet. 
Mandatet ska finnas som en möjlighet att använda när annan 
styrning inte får avsedd effekt.347 

Civilområdeschefens planeringsuppgifter 

Uppgiften att verka för att totalförsvaret inom civilområdet under höjd 
beredskap ska få en enhetlig inriktning utgör det övergripande målet 
för och syftet med civilområdeschefens arbete avseende planering 
och förberedelser i fred. Den verksamhet som ska genomföras i fred 
ska därmed syfta till en enhetlig inriktning under höjd beredskap. 
Detta innebär att olika verksamheter behöver prioriteras så att de på 
ett effektivt sätt bidrar till att lösa den gemensamma uppgiften att 
försvara landet vid krig eller krigsfara.  

I civilområdeschefens ansvar ingår att samverka med MSB, 
sektorsansvariga myndigheter och i vissa fall direkt med andra 
beredskapsmyndigheter så att styrningen samordnas nationellt och 
regionalt. Utredningen vill understryka vikten av att MSB i sin 
övergripande roll inom den sammanhängande planeringen bevakar 
att beredskapsplaneringen ges en geografisk och tvärsektoriell 
dimension. För att planeringen ska hänga samman över hela landet 
krävs också att de sex civilområdescheferna har en nära samverkan i 
gemensamma frågor. Civilområdeschefen behöver utveckla 
strukturer för löpande avstämning sinsemellan och med MSB som 
ansvarar för det nationella perspektivet i frågorna. Genom 
utredningens förslag om ett centralt beredskapsråd (se vidare kapitel 
12) ges möjlighet för avstämning och samordning mellan berörda 
myndigheter.  

 
347 En sådan möjlighet hade även den tidigare civilbefälhavaren. Flera utredningar på 1970- och 
1980-talen visade på brister i följsamheten mot civilbefälhavarens samordningsuppgift under 
fred. Av det skälet infördes en möjlighet att meddela föreskrifter om inte annan styrning gav 
önskat resultat. Se exempelvis Försvarsmaktens ledningsutredning, FLU74 (SOU 1978:77), 
CB Bergslagens betänkande om CB roll i totalförsvarets krigsplanläggning samt Ds Fö 
1981:11 Civilbefälhavarens planläggningsuppgifter i fred. 
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Uppgiften att ta initiativ till att samordna planeringen mellan 
statliga myndigheter inbördes och mellan dessa och Försvarsmakten 
omfattar enligt utredningen bl.a. följande delar: 

• Civilområdeschefen ska ge länsstyrelserna planeringsförutsättningar 
för arbetet på länsnivå. Genom samverkan med Försvarsmakten 
och andra myndigheter och organ får civilområdeschefen 
kunskap om den nationella planeringen inom totalförsvaret. 
Civilområdeschefen föreslås få möjlighet att ta del av uppgifter 
som rör planläggningen inför höjd beredskap. 
Civilområdeschefens samverkan med länsstyrelserna inom 
civilområdet ger civilområdeschefen kunskap om viktiga 
regionala och lokala förhållanden. Sammantaget bedöms 
civilområdeschefens samverkan med länsstyrelser, andra statliga 
myndigheter och Försvarsmakten möjliggöra för 
civilområdeschefen att kunna ta fram nödvändiga 
planeringsförutsättningar, dvs. utgångspunkter för den planering 
som ska göras för verksamheten på länsnivå. 

• Civilområdeschefen ska tillsammans med Socialstyrelsen ta fram 
planeringsförutsättningar för regionerna. Regionerna omfattar 
samma geografiska område som länen. För planeringen inför höjd 
beredskap är regionernas relation med militärregionerna central. 
Mot denna bakgrund bör det vara civilområdeschefen som 
tillsammans med Socialstyrelsen (om hälso- och sjukvård) ger 
regionerna planeringsförutsättningar348. I ett 
totalförsvarsperspektiv behöver kollektivtrafikens planering i dag 
inriktas och planeras över länsgränser och samordnas mellan det 
militära och civila försvaret. Civilområdeschefen ska kunna 
stödja regionerna och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
inom civilområdet i en sådan planering. Civilområdeschefen ska 
också utgöra en länk mellan länsstyrelserna, civilområdet och 
andra statliga myndigheter i dessa frågor.  

• Civilområdeschefen ska också utveckla ett strukturerat samarbete 
med de sektorsansvariga myndigheterna. Genom att utveckla ett 
strukturerat samarbete med de föreslagna sektorsansvariga 
myndigheterna skapas förutsättningar för civilområdeschefen att 
utgöra en länk mellan länsnivån och statliga myndigheter som i 

 
348 Utredningen återkommer i kapitel 14 med förslag hur sådana planeringsförutsättningar kan 
komma regionerna till del.  
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sin tur ökar möjligheterna till en sammanhängande 
beredskapsplanering som omfattar såväl nationell, regional och 
lokal nivå. De sektorsansvariga myndigheterna å sin sida bör ha 
utpekade kontaktpersoner som har ansvar för att det geografiska 
perspektivet i verksamheten och för dialogen med 
civilområdescheferna och i vissa fall även med länsstyrelsen. När 
det gäller myndigheterna som har en regional organisation 
(exempelvis Polismyndigheten och Trafikverket) behöver 
civilområdeschefen samverka med myndigheterna på regional 
nivå i länsöverskridande frågor för att skapa förutsättningar för 
en sammanhängande beredskapsplanering. Kommunerna 
ansvarar för flera samhällsviktiga verksamheter och har ett direkt 
ansvar gentemot invånarna. Länsstyrelsen har en central roll att 
vara länken och förmedla ingångsvärden och kontakter till den 
högre regionala nivån.  

Civilområdeschefens uppgift att samverka med Försvarsmakten 
regionalt i frågor som rör totalförsvaret omfattar enligt utredningen 
bl.a. följande: 

• Civilområdeschefen ska tillsammans med Försvarsmaktens 
regionala chef ta fram, besluta och förvalta en gemensam grundsyn349 
för civilområdet och militärregionen. Arbetet med en gemensam 
grundsyn baseras på samverkan med regionerna, övriga 
länsstyrelser inom civilområdet samt på underlag från nationell 
nivå. Underlag från kommunerna förmedlas via länsstyrelserna. 
Grundsynen ska vara möjlig att bryta ned och omsättas på 
länsnivå.  

• Civilområdeschefen ska ansvara för att planläggningen för höjd 
beredskap inom civilområdet är samordnad mellan det civila och 
det militära försvaret. Utifrån regeringens anvisningar och 
underlag från statliga myndigheter ska civilområdeschefen 
genomföra en planläggning för olika konkreta situationer som 
kan uppstå vid höjd beredskap och samordna denna med 
Försvarsmaktens motsvarande regionala planering. 
Civilområdeschefen ansvarar för att planläggningen är 

 
349 Den exakta benämningen på dokumentet kan förändras över tiden beroende på regeringens 
anvisningar och utvecklingen av den sammanhängande planeringen som MSB och 
Försvarsmakten ansvarar för. 
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samordnad mellan det civila och militära försvaret inom 
civilområdet. En del i detta arbete handlar om det civila stödet 
som krävs för Försvarsmaktens mobilisering. En annan del 
omfattar samordning av förberedelser för fältarbetsåtgärder 
såsom exempelvis utrymning, spärrning, blockering, förstöring 
och undanförsel under höjd beredskap. Under höjd beredskap 
kommer logistik och försörjningsflöden att utsättas för 
störningar och avbrott. I planeringen inför höjd beredskap 
behöver försörjningsflöden därför analyseras och olika 
alternativa lösningar övervägas. Ytterligare delar kan handla om 
att övningar som rör totalförsvaret samordnas i planering, 
genomförande och uppföljning. Planläggningen som 
civilområdeschefen genomför ska möjliggöra ett flexibelt 
handlande under höjd beredskap. Planläggningen ska också vara 
sådan att övriga länsstyrelser kan bryta ned och omsätta denna 
för länet.  

• Civilområdeschefen ska ansvara för att metoder och rutiner tas fram 
för hur samverkan och samordning vid höjd beredskap ska 
genomföras och att utbildning och övning med utgångspunkt i 
metoderna genomförs. Med utgångspunkt i nationella riktlinjer, 
system, processer och strukturer kan det finnas vissa behov av 
kompletteringar utifrån ett regionalt perspektiv. Sådana 
kompletteringar bör samordnas mellan civilområdena. 

Civilområdeschefens rätt att ta del av andra myndigheters 
planläggning inför höjd beredskap 

Utredningen bedömer att förstärkningen av det civila försvaret på 
regional nivå, som förslaget med att införa en högre regional ledning 
syftar till, skulle bli begränsad om civilområdeschefen inte skulle få 
tillgång till relevanta delar av den planläggning inför höjd beredskap 
som görs. Utredningen föreslår därför att civilområdeschefen hos 
beredskapsmyndigheterna ska få begära in och ta del av de uppgifter 
som civilområdeschefen behöver för planläggningen inom 
civilområdet inför höjd beredskap. Civilområdeschefen ska få ta del 
av relevanta uppgifter som rör planläggningen inför höjd beredskap 
hos i första hand sektorsansvariga myndigheter vilka kommer att ha 
en samlad bild av planeringen som rör beredskapssektorn. 
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Civilområdeschefen ska också kunna ta del av enskilda 
beredskapsmyndigheters planläggning om det är relevant för 
planeringen i civilområdet eller om det finns andra särskilda skäl. 
Syftet är att kunna samordna gemensamma frågor som rör 
försörjning, skydd, ledningsplatser, sambandsfrågor i ett geografiskt 
perspektiv.  

Civilområdeschefen föreslås också, i den utsträckning som 
behövs för det egna planläggningsarbetet, få ta del av relevanta 
uppgifter om Försvarsmaktens krigsplanläggning. Förslaget innebär 
att Försvarsmakten ska avgöra i vilken ordning och utsträckning 
som civilområdeschefen ska kunna ta del av krigsplanläggningen. 
Utredningen konstaterar i detta sammanhang att aggregering och 
hantering av känslig information medför behov av en hög nivå på 
säkerhetsskyddet för civilområdeschefen. Samtidigt kan behovet av 
aggregeringar på nationell nivå minska vilket kan vara positivt ur ett 
sekretessperspektiv. 

Planläggning inför höjd beredskap hos de sektorsansvariga 
myndigheterna och hos Försvarsmakten torde till stor del omfattas 
av försvarssekretessen (15 kap. 2 § OSL). Detta innebär att sekretess 
gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller 
planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som 
i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets 
försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften 
röjs. Inom bestämmelsens tillämpningsområde faller, förutom 
uppgifter som avser det militära försvaret, även uppgifter om 
planläggning och annan förberedelse av landets försvar, uppgifter 
om organisation av försvaret, underrättelsetjänsten m.m. 
Bestämmelsen har utformats med ett rakt skaderekvisit, dvs. att 
offentlighet gäller som huvudregel. 

Den högre regionala ledningen i form av civilområdeschefen 
bedöms utgöra en vital funktion för det geografiska perspektivet i 
skärningspunkten mellan Försvarsmaktens regionala behov och 
myndigheter på central nivå som verkar inom en viss 
beredskapssektor. Som utredningen konstaterat ovan, skulle den 
förstärkning av det civila försvaret som den högre regionala 
ledningen medför bli begränsad om civilområdeschefen inte skulle 
få tillgång till relevanta delar av den planläggning inför höjd 
beredskap som görs av beredskapsmyndigheterna. Utredningen 
föreslår därför att en sekretessbrytande bestämmelse införs som gör 
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det möjligt för civilområdeschefen att ta del av 
beredskapsmyndigheternas, och till viss del Försvarsmaktens, 
planläggning. Den nu föreslagna bestämmelsen har en 
sekretessbrytande verkan i enlighet med 10 kap. 28 § OSL som anger 
att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan 
myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. 
Bestämmelsen möjliggör därmed att myndigheterna kan dela 
information om totalförsvarsplanering sinsemellan.  

10.4.3 Civilområdeschefens särskilda uppgifter avseende 
planering och förberedelser för civilt försvar  

 

Förslag: Civilområdeschefen ska inom civilområdet särskilt 

• stödja länsstyrelsernas planering och förberedelser inom 
respektive län 

• ha en aktuell uppfattning av beredskapsläget 

• ta initiativ till åtgärder och hålla samman planering och 
förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd. 

 
Förutom de generella uppgifterna som presenteras i avsnitt 10.4.2 
ovan ska civilområdeschefen ha förmåga att stödja länsstyrelsernas 
planering och förberedelser för civilt försvar inom respektive län. 
Stödet kan bl.a. omfatta metodstöd eller stöd i att genomföra 
utbildningar och övningar. För att civilområdeschefens stöd ska vara 
ändamålsenligt behöver det anpassas till respektive länsstyrelses 
behov.  

Civilområdeschefen behöver vidare ha en aktuell uppfattning av 
beredskapsläget avseende civilt försvar inom civilområdet. Landets 
beredskapsförmåga följs i dag upp på flera nivåer; MSB ansvarar för 
uppföljningen på nationell nivå och länsstyrelsen har ett särskilt 
uppdrag som rör uppföljning av kommunernas beredskapsförmåga. 
Genom den verksamhet som civilområdeschefen kommer att 
bedriva tillsammans med länsstyrelser, andra statliga myndigheter, 
regioner och militärregioner bedömer utredningen att det kommer 
att finnas möjlighet att få en samlad uppfattning av beredskapsläget 
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inom civilområdet och militärregionen. En sådan kunskap om läget 
utgör underlag för varje myndighets eget arbete inom civilområdet, 
men är också viktig för regeringens styrning av totalförsvaret på 
såväl regional som nationell nivå. 

Civilområdeschefen ska driva och hålla samman planering och 
förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd. Försvarsmaktens 
planering ger ramar för den civila planering som behöver göras. För 
att lösa uppgiften krävs även samverkan med sektorsansvariga 
myndigheter på central nivå. Utredningen föreslår i avsnitt 10.4.7 att 
civilområdeschefen ska ha uppgifter under höjd beredskap som rör 
värdlandsstöd inom civilt försvar. Mot denna bakgrund ska 
civilområdeschefen ta initiativ till åtgärder och hålla samman 
planering och förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd inom 
civilområdet. Den kunskap och förmåga som kommer att byggas 
upp när det gäller värdlandsstöd under höjd beredskap kan enligt 
utredningen med fördel också användas vid fredstida kriser. Berörd 
länsstyrelse kommer att vid behov kunna ta kontakt med 
civilområdeschefen för en dialog om hur kansliet kan bidra till en 
effektiv hantering av krisen.  

10.4.4 Civilområdeschefens roll vid krissituationer i fred 

Förslag: Vid krissituationer i fred som berör flera län inom 
civilområdet ska civilområdeschefen ha förmåga att utgöra en 
gemensam funktion för stöd till länsstyrelsernas hantering av 
krisen. 

 
Länsstyrelsernas samordning vid såväl planering som hantering av 
länsöverskridande kriser har utvecklats under de senare åren. 
Behovet av samordning mellan länsstyrelserna har vuxit och under 
skogsbränderna 2018 tog länsstyrelsen i Halland en samordnande 
roll för personalförsörjning till de drabbade länen i Mellansverige. På 
motsvarande sätt togs initiativ till ett samordningskansli på 
länsstyrelsen i Halland under covid-19-krisen. Samordningskansliet 
har bl.a. samordnat frågor mellan länsstyrelser och kontakten mellan 
länsstyrelserna och centrala myndigheter samt samordnat 
kommunikationen utåt. 
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Utredningen bedömer att behovet av stöd och samordning av 
länsstyrelsernas krisberedskap och krishantering med all sannolikhet 
kommer att bestå. Utredningen har övervägt att förordningsreglera 
att civilområdeschefen ska ha en krisorganisation och i förordning 
styra en sådan organisations uppgifter. Vid beaktande av att det 
föreligger olika förhållanden och olika krisscenarier i olika delar av 
landet, och därmed också olika behov, föreslår utredningen i stället 
att länsstyrelserna tillsammans själva får utveckla 
civilområdeschefens beredskapskansli till en gemensam funktion för 
stöd till länsstyrelsernas hantering av kriser (samordningskansli). 
Uppgiften regleras i förordningen med innebörden att vid 
krissituationer i fred som berör flera län inom civilområdet ska 
civilområdeschefen ha förmåga att utgöra en gemensam funktion för 
stöd till länsstyrelsernas hantering av krisen. Funktionen kan 
aktiveras antingen vid nationella kriser då behovet av samordning är 
stort, vid länsöverskridande kriser eller då en enskild länsstyrelse 
begär att den gemensamma funktionen ska aktiveras. Aktiveringen 
av funktionen ska utgå från den bedömning som länsstyrelserna 
gemensamt gör men även civilområdeschefen ska enskilt kunna 
aktivera funktionen vid behov.  

I utvecklingen av kanslierna i denna roll behöver hänsyn tas till 
nationella riktlinjer och strukturer. Samverkan med MSB krävs för 
en enhetlighet i vissa grundläggande strukturer och processer inom 
krishanteringen. 

Huvudansvaret för den praktiska hanteringen av en aktuell kris 
vilar på länsstyrelserna, men med en utvecklad samordningsfunktion 
på civilområdesnivå skulle länsstyrelserna stå bättre rustade att möta 
fredstida kriser. Att civilområdeschefen ges möjlighet att utveckla 
uppgifter även under fredstid skiljer sig jämfört med den tidigare 
civilbefälhavaren, som enbart hade uppgifter under höjd beredskap 
och förberedelser för detta. 

I det fall krisen är nationell ska det vara möjligt för länsstyrelserna 
att utse en civilområdeschef med beredskapskansli som 
sammanhållande om detta är det mest lämpliga (på samma sätt som 
länsstyrelsen i Halland under pandemin). Det kan också handla om 
att endast två civilområden är drabbade och det kan då vara lämpligt 
att utse en av dessa som sammanhållande. I första hand ska 
civilområdescheferna i dialog med länsstyrelserna gemensamt 
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besluta om en sådan lösning men om det finns behov kan regeringen 
ytterst fatta beslut i frågan. 

10.4.5 Civilområdeschefen ska verka för samordning av 
länsstyrelsernas planering och förberedelser för 
fredstida kriser 

Förslag: Civilområdeschefen ska verka för samordning 
(länsöverskridande) av länsstyrelsernas planering och 
förberedelser för fredstida krissituationer. 

 
I dag samarbetar länsstyrelserna i olika konstellationer när det gäller 
utvecklingen av den fredstida krisberedskapen. Det finns rationella 
skäl att samarbeta när det gäller gemensamma utvecklingsfrågor och 
frågor som rör länsöverskridande perspektiv. Utredningens förslag 
att införa civilområdeschefen för ledning på högre regional nivå för 
frågor som rör civilt försvar möjliggör att civilområdeschefen kan 
utgöra en gemensam funktion för stöd till länsstyrelsernas hantering 
av krisen (samordningskansli). Utredningen bedömer också att det 
finns verksamhet inom planering och förberedelser för fredstida 
kriser som skulle vara rationell att hantera på en länsöverskridande 
nivå. Utgångspunkten är att länsstyrelsernas geografiska 
områdesansvar ska bestå men att vissa frågor med fördel kan hållas 
samman av civilområdeschefen inom civilområdet. Även om 
civilområdeschefen verkar för länsöverskridande samordning av 
länsstyrelsernas planering och förberedelser för fredstida 
krissituationer ligger ansvaret kvar på länsstyrelsen att lösa de 
författningsenliga uppgifterna. Uppgifter som kan hållas samman 
gäller exempelvis kontakten och relationen med 
beredskaps(sektors)myndigheter på central nivå i frågor som inte 
specifikt rör förhållandena i ett enskilt län. Det kan också finnas skäl 
att hålla samman relationerna till MSB i gemensamma 
utvecklingsfrågor. Civilområdeschefen skulle kunna företräda 
länsstyrelserna inom civilområdet i dialogen med MSB och därmed 
bli en mer kraftfull röst bl.a. när det gäller att formulera behov om 
stöd. Civilområdeschefen skulle också kunna företräda de andra 
länsstyrelserna i förhållande till militärregionen i gemensamma 
utvecklingsfrågor. 
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Vid gemensamma utvecklingsprojekt på regional nivå kan 
civilområdeschefen hålla samman arbetet utan att ta över ansvaret 
för respektive län. Bland annat kan civilområdeschefen leda projekt 
eller tillhandahålla resurser för att driva olika projekt. De närmare 
behoven av länsöverskridande samordning behöver identifieras 
gemensamt av länsstyrelserna. Det kan också vara rationellt att hålla 
samman förberedelserna av värdlandsstöd vid fredstida kriser. 
Eftersom civilområdeschefen har sådana uppgifter för civilt försvar 
kan det vara lämpligt att värdlandsstöd hålls samman 
länsöverskridande även för fredstida kriser.  

10.4.6 Civilområdeschefens generella uppgifter under höjd 
beredskap 

Förslag: Civilområdeschefen ska, som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet inom civilområdet, verka för att största 
möjliga försvarseffekt uppnås. 

Civilområdeschefen ska samordna de civila försvarsåtgärderna 
inom civilområdet och i samråd med Försvarsmakten verka för 
att det civila och det militära försvaret samordnas. 

Civilområdeschefen får meddela länsstyrelserna inom 
civilområdet föreskrifter för verksamheten under höjd 
beredskap. 

Bestämmelserna om uppgifterna under höjd beredskap ska 
tillämpas när Sverige är i krig. Om Sverige inte är i krig tillämpas 
bestämmelserna bara i den utsträckning som regeringen beslutar 
särskilt. 

 
Den övergripande uppgiften för civilområdeschefen under höjd 
beredskap ska vara att verka för att största möjliga försvarseffekt 
uppnås och att vidta nödvändiga åtgärder för att samordna de civila 
försvarsinsatserna. Utredningen föreslår därför att 
civilområdeschefen under höjd beredskap ska ha föreskriftsrätt 
gentemot länsstyrelserna inom civilområdet. 

Utredningen bedömer att civilområdeschefen ska kunna tillämpa 
föreskriftsrätten när annan samverkan inte ger önskvärt resultat eller 
tidskritiska beslut som är av betydelse för landets försvar måste 
fattas och få ett snabbt genomslag. Föreskriftsrätten avser här 
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förhållanden som gäller det geografiska perspektivet. Detta skiljer 
denna föreskriftsrätt från den föreskriftsrätt som utredningen 
föreslår för de sektorsansvariga myndigheterna, som avser 
verksamheten i den aktuella sektorn. Här kan en konflikt uppstå i 
och med att länsstyrelserna också är beredskapsmyndigheter och 
ingår i några av beredskapssektorerna. Skulle en 
sektorsansvarigmyndighets föreskrifter stå i strid med föreskrifter 
från civilområdeschefen får länsstyrelsen inhämta vägledning från 
regeringen. Bedömer länsstyrelsen att man inte kan invänta 
regeringens vägledning kan länsstyrelsen välja det alternativ som 
bedöms ge största möjliga försvarseffekt i det aktuella läget.  

Utredningen föreslår att civilområdeschefens generella uppgifter 
i civilområdet under höjd beredskap till en del ska motsvara 
länsstyrelsernas uppgifter för länet. Civilområdeschefens fokus ska 
dock vara civilområdet och förhållanden som rör länsöverskridande 
frågor. Verksamheten ska fylla de behov som finns av geografiskt 
områdesansvar mellan länsstyrelsens ansvar för ett län och det 
nationella ansvaret som regeringen har för riket. Vid höjd beredskap 
kommer civilområdeschefen att fokusera mer på utvecklingen på 
sikt än vad länsstyrelserna kommer att göra. Detta innebär att 
civilområdeschefen främst kommer att arbeta med tidsperspektivet 
dagar och veckor snarare än timmar och dagar. Det senare 
tidsperspektivet gäller däremot för länsstyrelsernas arbete.350 
Civilområdeschefen kommer även att fokusera på att upprätthålla 
den samverkan som behövs med andra statliga myndigheter för att 
hantera olika typer av samhällskonsekvenser eller tillämpning av 
lagar och förordningar.  

Vid höjd beredskap kommer civilområdeschefen att behöva 
samverka nära med Försvarsmaktens regionala staber i flera för 
totalförsvaret centrala frågor. Utredningen föreslår därför att en 
huvuduppgift för civilområdeschefen under höjd beredskap ska vara 
att i samråd med Försvarsmakten verka för att det civila och det 
militära försvaret samordnas. 

I uppgiften att samordna de civila försvarsåtgärderna ingår att 
samordna det civila försvaret inom civilområdet samt att i samråd 
med Försvarsmakten verka för att det civila och det militära 

 
350 Det kan finnas uppgifter där civilområdeschefen behöver agera lika snabbt som en 
länsstyrelse (exempelvis utrymning över länsgränser) men fokus i stort behöver vara på 
hantering och konsekvenser på sikt. 
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försvaret samordnas. I uppgiften ingår också att sammanställa 
information om beredskapsläget i form av rapporter och lägesbilder 
för civilområdet vilka kan kopplas samman med den militära bilden 
av läget. En sådan samlad bild eller uppfattning av läget kommer 
också att finnas hos regeringen för riket. Försvarsmakten lämnar sin 
bild och bedömning av läget och de civila myndigheterna som verkar 
på central nivå lämnar sina underlag till regeringen. Utredningen 
återkommer i kapitel 15 till hur informationsdelningen mellan olika 
organ kan se ut vid höjd beredskap. 

Bestämmelserna om uppgifterna under höjd beredskap ska 
tillämpas när Sverige är i krig. Om Sverige inte är i krig tillämpas 
bestämmelserna bara i den utsträckning som regeringen beslutar 
särskilt. En motsvarande lydelse finns för länsstyrelsens uppgifter 
under höjd beredskap och fanns också för den tidigare 
civilbefälhavaren. För enhetlighet i det geografiska områdesansvaret 
mellan länsstyrelsen och civilområdeschefen föreslår utredningen att 
det ska framgå i förordningen när bestämmelserna ska gälla på 
samma sätt som för länsstyrelsen. Det kan även övervägas om 13 § 
sista stycket i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap ska kompletteras för att få en enhetlighet med vad som 
gäller för länsstyrelsen. 

10.4.7 Civilområdeschefens specifika uppgifter under höjd 
beredskap 

Förslag: Civilområdeschefen ska inom civilområdet samordna 
den civila delen av värdlandsstödet inom civilområdet. 

Civilområdeschefen ska ansvara för tillämpningen av bistånd 
mellan regioner enligt 5 kap. 2 § lagen (0000:0000) om 
kommuners och regioners beredskap.  

Civilområdeschefen ska som en del av befolkningsskydd och 
räddningstjänst under höjd beredskap inom civilområdet ansvara 
för tillämpningen av 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor för omfördelning av personal mellan län inom 
civilområdet. Om civilområdeschefen beslutat om sådan 
omfördelning ska denne också bestämma om den ersättning som 
ska utgå till den kommun vars personal tagits i anspråk.  
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Värdlandsstöd 

Värdlandsstöd är ett sammanfattande begrepp för det civila och/eller 
militära stöd som lämnas i fred, vid en kris och i krig av en nation till 
en annan nation eller organisation, som efter inbjudan till 
övningsverksamhet, transitering351 eller insatser, befinner sig på 
värdlandets territorium. Samtliga dessa praktiska förberedelser går 
under benämningen värdlandsstöd (Host Nation Support, HNS).  

Riksdagen har beslutat om samförståndsavtal352 med Nato om 
värdlandsstöd i enlighet med regeringens proposition 
Samförståndsavtal om värdlandsstöd (prop. 2015/16:152).  

En viktig grundförutsättning för att kunna ge och ta emot 
militärt stöd handlar om att i förväg förbereda de praktiska 
arrangemang som krävs för att ett utländskt förband ska kunna verka 
på svenskt territorium, t.ex. vid övningar, kriser eller militära 
operationer i Sverige eller i vårt närområde.353 

Det militära försvaret ska ha förmåga att ge och ta emot stöd från 
andra länder och organisationer. På central nivå har MSB354 ansvar 
för samordningen av internationellt stöd via EU:s 
civilskyddsmekanism och ska också samordna deltagande för de 
svenska myndigheter som bedriver verksamhet inom ramen för den 
civila beredskapsdelen inom Nato/Partnerskap för fred-samarbetet. 

MSB har ett nationellt ansvar för civilt värdlandsstöd, vilket 
omfattar samverkan med Försvarsmakten om strategiska frågor 
kopplat till militärt värdlandsstöd.  

Utredningen föreslår att civilområdeschefen ska samordna 
förberedelserna för civilt värdlandsstöd inom respektive 
civilområde. I detta arbete ingår att tillsammans med militärregionen 
planera och förbereda värdlandsstöd regionalt inom ramen för 
totalförsvaret inför och vid höjd beredskap. Under höjd beredskap 
ska civilområdeschefen samordna de civila delarna av 

 
351 Innebär transport genom ett eller flera länder där slutmålet är ett annat land. 
352 Genom samförståndsavtalet förbättras enligt regeringen Sveriges förmåga att ge och ta 
emot militärt stöd och således också förutsättningarna för att Försvarsmakten tillsammans 
med övriga totalförsvarsmyndigheter ska kunna utföra sin uppgift att, enskilt och tillsammans 
med andra, försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Detta är enligt regeringen en av 
förutsättningarna för att på ett trovärdigt sätt bidra till säkerhet i närområdet.  
353 Exempel på sådan förberedelse är den nationella plan för hur Sverige som värdland innehar 
och avdelar resurser för logistik, ledning och samverkan på olika nivåer beroende på den 
aktuella situationen. 
354 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en 
civilskyddsmekanism för unionen. 
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värdlandsstödet i samverkan med Försvarsmaktens regionala staber. 
Detta kan bl.a. omfatta transporter och logistik, sjukvård och 
livsmedelsförsörjning samt räddnings- och röjningsresurser. Det 
kan även gälla samordning med myndigheter på central nivå som 
MSB, men även andra beredskapsmyndigheter, och kan behöva 
göras utifrån behoven och de uppgifter som ska hanteras. 

Mandat att besluta om bistånd mellan regioner under höjd 
beredskap 

Länsstyrelsen har i dag uppgiften att under höjd beredskap besluta 
om omfattningen av bistånd355 mellan kommuner och regioner enligt 
4 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Utredningen föreslår att den nu nämnda lagen ska ersättas med lagen 
om kommuners och regioners beredskap (se kap. 14). I den av 
utredningen föreslagna lagen kommer bestämmelsen om 
länsstyrelsens befogenhet att besluta om omfattningen av bistånd att 
finnas i 5 kap. 2 §.  

Bistånd mellan regioner omfattar alltid mer än ett län. 
Utredningen bedömer därför att civilområdeschefen i stället för 
länsstyrelsen ska ha uppgiften avseende bistånd mellan regioner. 
Civilområdeschefen kommer enligt utredningens övriga förslag 
också att ha en direkt relation med regionerna i hälso- och 
sjukvårdsfrågor i planering och förberedelser i fred och under höjd 
beredskap. 

Länsstyrelsen ska även i fortsättningen besluta om bistånd mellan 
kommuner. 

Omfördelning av personella räddningsresurser inom 
civilområdet vid höjd beredskap 

Ett väpnat angrepp innebär stora påfrestningar på civilbefolkningen. 
Försvarsberedningen framhåller behovet av ett nytt 
befolkningsskydd och pekar på att skadad eller förstörd 
infrastruktur kommer att leda till problem med försörjning, 

 
355 Bestämmelsen kan härledas från en liknande bestämmelse i lagen (1964:63) om kommunal 
beredskap. 
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elavbrott, stora störningar i kollektivtrafiken och avbrott i den 
grundläggande tillgången till olika system och service i vardagen.  

Planeringen av befolkningsskyddet är komplex och innehåller 
bl.a. förberedelser för utrymning och inkvartering, iordningställande 
av skyddsrum samt indikering och sanering av farliga ämnen. Den 
kommunala räddningstjänsten utgör grunden för räddningstjänst 
under höjd beredskap (RUHB) och är en vital del av 
befolkningsskyddets samlade förmåga. Kriget ställer samtidigt andra 
krav än fredstida kriser.  

Behovet av räddningsinsatser och befolkningsskydd under höjd 
beredskap och krig kan bli omfattande även vid begränsade angrepp. 
Skadorna som en motståndare orsakar kan bli geografiskt utspridda 
och överskrida gränser mellan län och regioner. För att kunna möta 
sådana situationer behöver det på högre regional nivå finnas en 
förmåga att leda och omfördela resurser.  

Länsstyrelsen har i dag rätt att besluta om användning av personal 
inom en kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter 
som inte berör den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor.  

Utredningen bedömer att möjligheten att omfördela personella 
resurser också bör finnas inom ett civilområde och att 
civilområdeschefen ska ha möjlighet att inom civilområdet 
omfördela personella resurser inom räddningstjänsten mellan 
kommuner i olika län. Utredningen föreslår därför att 
civilområdeschefen under höjd beredskap ska ansvara för 
tillämpningen av 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
avseende beslut om att personal inom en kommuns organisation för 
räddningstjänst ska kunna tas i anspråk för uppgifter som inte rör 
den egna kommunen men som rör ett annat län inom civilområdet.  

Länsstyrelsen ska enligt utredningens förslag ha rätt att besluta 
om sådan omfördelning när det gäller omfördelning mellan 
kommuner inom länet.  

Utredningen föreslår att den myndighet som beslutat om 
omfördelningen ska bestämma ersättning till den kommun vars 
personal tagits i anspråk. Ersättningen betalas ut av MSB. 
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Angående förstärkningsresurser och klustring av 
räddningstjänst 

Det finns i dag inga särskilda personella förstärkningsresurser 
genom civilplikt, eller materiella resurser, som det fanns fram till 
början av 2000-talet. Behovet av att kunna omfördela 
räddningsresurser till områden som drabbats särskilt hårt under en 
militär konflikt är därför större i dag. 

Utredningen erfar att det pågår en utveckling med ökad 
samordning och systemledning för större räddningsinsatser, bl.a. 
som ett resultat av utredningar efter de omfattande och långvariga 
skogsbränderna 2014 och 2018. För närvarande (2020) genomförs 
en form av klustring av räddningstjänstorganisationer där de 
kommunala räddningstjänsterna skapar så kallade räddningsregioner 
inom förhållandevis stora geografiska områden.356 Utredningen 
anser att utvecklingen med större räddningsregioner kan gynna 
räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap och krig. 
Emellertid medför en sådan geografisk indelning där enbart vissa av 
ett läns räddningstjänster ingår och där räddningstjänstens 
ledningssystem går över läns- och kommande civilområdesgränser, 
problem för en sammanhållen ledning i såväl ett läns- som ett 
civilområdesperspektiv. Utredningen konstaterar emellertid att 
problemet med de länsöverskridande indelningarna av den 
kommunala räddningstjänsten ligger utanför denna utrednings 
uppdrag.  

Efter beredningen av de ovan nämnda utredningarna om 
räddningstjänsten och räddningsinsatserna vid skogsbränderna 2018 
tillkom en ändring i MSB:s instruktion som innebär att myndigheten 
utifrån en nationell riskbild ska upprätthålla beredskap med 
stödresurser för att kunna bistå i samband med allvarliga olyckor och 
kriser och vid höjd beredskap.357 MSB ska också, efter begäran av en 
eller flera räddningschefer, kunna prioritera och fördela tillgängliga 
förstärkningsresurser om det vid omfattande kommunala 
räddningsinsatser finns ett konkurrerande behov av 
förstärkningsresurser.358 Utredningen bedömer inte att förslaget att 

 
356 Ett exempel är Räddningsregion Bergslagen. Denna räddningsregion är en gemensam 
operativ ledningsorganisation för 42 kommuner med 110 styrkor/stationer i Värmlands län, 
Örebro län och delar av Västra Götalands län, Dalarnas län och Västmanlands län.  
357 7 a § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
358 6 kap. 8 a § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  
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civilområdeschefen under höjd beredskap ska ansvara för beslut om 
att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst ska 
kunna tas i anspråk för uppgifter som inte rör den egna kommunen, 
är i konflikt med bestämmelserna om MSB:s mandat att prioritera 
och fördela tillgängliga förstärkningsresurser.  

10.4.8 Uppgifter inom hälso- och sjukvård 

Bedömning: Utredningen delar bedömningen som Utredningen 
om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) gör att det kan 
krävas att en högre regional eller nationell aktör ges tydliga 
mandat för ledning beträffande inriktning och samordning av 
försvarsansträngningar som rör hälso- och sjukvård.  
 
Förslag: Under höjd beredskap får civilområdeschefen efter 
hörande av Socialstyrelsen besluta om utnyttjande av vårdplatser, 
förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i 
övrigt besluta om de civila hälso- och sjukvårdsresurserna inom 
civilområdet. 

 
Försvarsberedningen konstaterar i sin rapport Motståndskraft att ett 
väpnat angrepp mot Sverige och ett krig på svenskt territorium 
skulle resultera i förluster av människoliv samt masskadeutfall. 
Försvarsberedningen gör en uppskattning av konsekvenserna av ett 
väpnat angrepp med ett resultat i förluster om cirka 20 000–30 000 
döda och skadade. En sådan situation skulle innebära en mycket stor 
belastning på sjukvården. 

I en krigssituation kommer sjukvårdens främsta uppgift att vara 
att ta hand om ett stort antal krigsskadade. Vård som inte kan anstå 
ska upprätthållas även vid höjd beredskap. 

För att kunna hantera effekterna av ett väpnat angrepp måste 
samverkan etableras mellan militär verksamhet och civil sjukvård. 
Utvecklade rutiner för samverkan och ledning mellan 
militärregionerna och civila sjukvårdshuvudmän saknas dock i dag 
enligt Försvarsberedningen. Beredningen föreslår därför att 
beredskapsplaneringen även ska innefatta rutiner och strukturer för 
ledning och samordning mellan Försvarsmakten och den civila 
sjukvården vid höjd beredskap och krig. Ansvars- och 
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ledningsförhållanden mellan regionerna, militärregionerna och den 
högre civila regionala ledningsnivån behöver tydliggöras. 
Försvarsberedningen menar vidare att Socialstyrelsen bör planera 
för att under höjd beredskap kunna verka för samordning och 
prioritering inom den civila hälso- och sjukvården för det fallet att 
regeringen skulle fatta beslut om detta enligt 6 kap. 1 § 2 p. hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). 

I delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – 
underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) konstaterar 
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap att det kan 
krävas att en högre regional eller nationell aktör ges tydliga mandat 
för ledning beträffande inriktning och samordning av 
försvarsansträningar som rör hälso- och sjukvård. Sådana mandat 
krävs också för inriktning och samordning vid mycket stora och 
allvarliga påfrestningar i hälso- och sjukvården vid kriser i fred. 

Utredningens övervägande 

I utredningens dialog med Utredningen om hälso- och sjukvårdens 
beredskap har det framkommit att det kan uppstå förhållanden 
under höjd beredskap som är av den art att hälso- och 
sjukvårdsresurser inom regionerna behöver hanteras i större 
sammanhang, men där en nationell inriktning och samordning inom 
den civila hälso- och sjukvården inte är möjlig. Det kan handla om 
att den regionala nivån inte kan upprätthålla kontakt med central och 
nationell nivå eller att läget är så allvarligt att den nationella nivån 
endast kan fokusera på mycket övergripande frågor samtidigt som 
det finns behov av mer konkreta avvägningar i verksamheten 
regionalt. De tidigare civilbefälhavarna359 hade i uppgift att efter att 
ha hört Socialstyrelsen besluta om utnyttjande av vårdplatser, 
förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt att i 
övrigt besluta om de civila hälso- och sjukvårdsresurserna inom 
civilområdet. 

I kritiska lägen under krig eller krigsfara när behoven av hälso- 
och sjukvård överstiger befintliga resurser behöver det finnas en 
funktion med mandat att uppnå samordning av berörda regioners 

 
359 Uppgiften överfördes 1995 till instruktionen för Civilbefälhavaren från den kommunala 
beredskapskungörelsen (1964:722) som upphörde att gälla. Resonemang om uppgifterna som 
rörde hälso- och sjukvård framgår bland annat av prop. 1980/81:57, s. 18 ff. 
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förmåga i förhållanden till det militära försvaret. I dag finns 
samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregioner) som geografiskt 
i huvudsak kommer att motsvara utredningens förslag till indelning 
i civilområden. Samverkansregionerna arbetar i dag främst med 
samordning av högspecialiserad vård och inte med beredskapsfrågor. 
Utredningen har därför inte närmare övervägt 
samverkansregionernas relation till civilområdeschefen.  

Utredningen menar att civilområdeschefen skulle kunna utgöra 
den aktör inom ett civilområde, som ju föreslås ha i princip samma 
geografiska avgränsningar som samverkansområdena, som skulle 
kunna ha ett bemyndigande att under höjd beredskap se till att en 
gemensam inriktning och samordning av hälso- och sjukvården 
uppnås inom civilområdet. 

Utredningen har i avsnitt 10.4.2 föreslagit att civilområdeschefen 
tillsammans med Socialstyrelsen ska kunna ge regionerna 
planeringsförutsättningar som avser planering och förberedelser av 
civilt försvar. För detta ändamål behöver civilområdeschefen bl.a. ha 
särskild kompetens i beredskapsfrågor inom hälso- och sjukvård.  

Ytterligare en aspekt av behov av samordning rör sjukvårdens 
transportlogistik och försörjningsflöden som i vardagen ombesörjs 
av regionens förvaltningar eller entreprenörer som regionerna 
anlitar. Under höjd beredskap kan behovet av transporter öka och 
förändras. Regionerna har ansvar för att upprätthålla tillgång och 
lagerhållning av förnödenheter och ansvarar för att förnödenheterna 
vid behov omfördelas inom en region. Det kan i olika situationer 
uppstå transportbehov inom hälso- och sjukvården som kan omfatta 
flera regioner. I planeringen av transporter av förnödenheter 
kommer man också att behöva ta hänsyn till Försvarsmaktens behov 
i dessa frågor. Vid höjd beredskap och ytterst i krig bedömer 
utredningen att det kommer att finnas behov av en uthållig styrning 
av förnödenheter till, och vid behov också mellan, 
sjukvårdshuvudmän.  

Enligt nuvarande 4 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap finns en skyldighet för andra kommuner och 
regioner att lämna hjälp om en annan kommun eller region har en 
för totalförsvaret viktig uppgift och denna uppgift blir oskäligt 
betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga 
förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara. I dag är det 
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länsstyrelsen som beslutar om omfattningen av hjälpen. I 
utredningens förslag till en ny lag om kommuners och regioners 
beredskap kommer den nämnda bestämmelsen att finnas i 5 kap. 2 
§. 

Utredningen bedömer att det även kan finnas andra situationer 
under höjd beredskap som kan kräva en omdisponering av resurser. 
Det kan handla om att i förväg omdisponera resurser där det 
förväntas stora skadeutfall på grund av strid eller som en del i ett 
värdlandsstöd. Det kan också handla om situationer som inte 
uppfyller kravet på att vara oskäligt betungande för en kommun eller 
region men som ändå innebär stora konsekvenser för befolkningen 
eller samhällets funktionalitet. Så länge det finns en fungerande 
nationell ledning som kan besluta om inriktning och samordning av 
försvarsansträningar som rör hälso- och sjukvård bör 
civilområdeschefen verka för den samordning som behövs mellan 
berörda regioner, Försvarsmakten och andra statliga myndigheter. 
En sådan uppgift ryms inom civilområdeschefens föreslagna 
generella uppgifter under höjd beredskap.  

Utredningens förslag 

Med utgångspunkt i de skäl som anges ovan föreslår utredningen att 
civilområdeschefen, under höjd beredskap, efter hörande av 
Socialstyrelsen ska få besluta om utnyttjande av vårdplatser, 
förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt 
besluta om de civila hälso- och sjukvårdsresurserna inom 
civilområdet. 

Ett sådant mandat utgår från bemyndigandet enligt 6 kap. 1 § 2 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om att regeringen får meddela 
föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under 
sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är 
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller 
krigsfara. Utredningens bedömning är att det bör ankomma på 
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap att närmare 
analysera och lämna förslag om hur en sådan uppgift ska relatera till 
en eventuell nationell aktör med tydliga mandat för ledning 
beträffande inriktning och samordning av försvarsansträningar som 
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rör hälso- och sjukvård. Förslaget överensstämmer också med det 
mandat som den tidigare civilbefälhavaren hade.360 

En förutsättning för att kunna lösa uppgiften för 
civilområdeschefen är att krigsorganisationen innehåller relevant 
kompetens. Personer från bland annat regionerna kommer att 
behöva krigsplaceras och ingå i civilområdeschefens 
krigsorganisation. Det kan därutöver finnas behov av kompetens 
som rör förvaltningsledning, logistik samt sjuktransporter från 
berörda regioner för att bereda beslut och tillse att resurserna 
utnyttjas effektivt inom civilområdet och i förhållande till det 
militära försvaret. 

10.4.9 Civilområdeschefens roll om förbindelsen med 
regeringen bryts 

Förslag: Om riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket 
och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter 
kan upprätthållas eller om omedelbara åtgärder annars måste 
vidtas, får civilområdeschefen inom det område där förbindelsen 
avbrutits fullgöra de uppgifter som enligt 8 kap. regeringsformen 
ankommer på regeringen samt besluta att en lag i ett visst ämne 
ska börja tillämpas. 

Om en länsstyrelses förbindelse även med civilområdeschefen 
inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas 
eller om omedelbara åtgärder annars måste vidtas får 
länsstyrelsen inom det område där förbindelsen avbrutits fullgöra 
de uppgifter som anges i stycket ovan. 

 
Föreskrifter om befogenheter i vissa fall när förbindelsen har brutits 
med regeringen finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig eller krigsfara m.m. och i förordningen (1988:1215) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.  

Utredningen har här övervägt om civilområdeschefen ska ges den 
behörighet som länsstyrelserna har i dag att under höjd beredskap 
besluta i vissa frågor i de fall där förbindelsen med regeringen brutits, 

 
360 12 a § förordning (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavaren. 

796



Civilområden och en högre regional ledning SOU       

396 

svårligen kan upprätthållas eller för det fall att omedelbara åtgärder 
måste vidtas. Utredningen anser att civilområdeschefens uppgift att 
under höjd beredskap samordna civilområdets försvar talar för att 
civilområdeschefen bör ges ett sådant mandat under höjd beredskap. 
Även den tidigare civilbefälhavaren hade en liknande befogenhet.  

Utredningen föreslår därför att om en civilområdeschefs 
förbindelse med regeringen inte alls eller endast med avsevärda 
svårigheter kan upprätthållas eller att omedelbara åtgärder annars 
måste vidtas så ska civilområdeschefen fullgöra de uppgifter som 
enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen samt besluta 
att en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas. Om en länsstyrelses 
förbindelse med civilområdeschefen inte alls eller endast med 
avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller att omedelbara åtgärder 
annars måste vidas så ska länsstyrelsen vidta de ovan angivna 
uppgifterna.  

10.5 Krigsorganisation 

Bedömning: Civilområdeschefen stödjs i fred och under höjd 
beredskap av ett beredskapskansli vid länsstyrelsen. I de sex 
länsstyrelsernas krigsorganisation ingår beredskapskansliet som 
en del med de personella resurser och den kompetenser som krävs 
för att kansliet ska kunna lösa sina uppgifter under höjd 
beredskap.  

Civilområdeschefen ska under höjd beredskap ha en direkt 
samverkansrelation med chefen för berörd militärregion och 
dennes stab. Av den anledningen ska civilområdeschefen med sitt 
beredskapskansli vid behov kunna verka från en annan plats än 
länsstyrelsens övriga krigsorganisation. 

 
Länsstyrelsen ska som beredskapsmyndighet ha en förberedd, 
utbildad och övad krigsorganisation. Civilområdeschefen stödjs i 
fred och under höjd beredskap av ett beredskapskansli vid 
länsstyrelsen. I länsstyrelsens krigsorganisation ingår 
beredskapskansliet som en del med de personella resurser och 
kompetenser som krävs för att kunna lösa uppgifterna under höjd 
beredskap. Eftersom civilområdeschefens uppgifter omfattar 
länsöverskridande frågor och inkluderar hanteringen av uppgifter 
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och information som kan ha högt skyddsvärde bör 
beredskapskansliet organiseras som en separat del i länsstyrelsens 
krigsorganisation men kunna ta del av gemensamma stödfunktioner 
på samma sätt som i fred. 

Beredskapskansliet behöver också kunna samverka direkt med 
chefen för militärregionen och dennes stab. Hur en sådan 
samverkansrelation ska se ut behöver utvecklas gemensamt av 
beredskapskansliet och militärregionen. Det kan t.ex. handla om en 
gemensam stabsplats, särskilda samverkansgrupper i respektive 
stab/krigsorganisation. 

I krigsorganisationen för civilområdeschefen behöver också 
särskilda kompetenser ingå från bl.a. berörda regioner och de 
beredskapssektorer som utredningen föreslår. Med de uppgifter som 
utredningen föreslår att civilområdeschefen ska ha under höjd 
beredskap behöver det tillföras kompetens från expertmyndigheter, 
regioner och näringsliv utöver de resurser som finns i fred.361 Det 
kan handla om att personer med viss expertkompetens inom olika 
samhällsområden krigsplaceras direkt i organisationen. 
Civilområdeschefen behöver i dialog med andra aktörer identifiera 
dessa personer och krigsplacera dessa i organisationen.  

Utredningen bedömer att det därutöver kommer att behövas 
samverkanspersoner eller i vissa fall samverkansgrupper från olika 
beredskapssektorer eller enskilda beredskapsmyndigheter som 
placeras i krigsorganisationen. Dessa tillhör formellt sin egen 
myndighets krigsorganisation men har en placering, permanent eller 
vid behov, hos civilområdeschefen för att kunna samverka och 
upprätthålla kontakten med sin myndighet. Behovet av sådan 
samverkan på plats kommer skilja sig åt mellan 
beredskapssektorerna. Det exakta behovet behöver därför 
civilområdeschefen bedöma tillsammans med andra 
beredskapsmyndigheter och sektorsansvariga myndigheter eftersom 
det direkt påverkar dessa myndigheters egna krigsorganisationer. 

 
361 Ett krigsorganiserat CB-kansli omfattade på 1990-talet ca 100–135 personer.  Detta innebar 
att en stor andel av den personal som skulle arbeta i CB:s krigskansli inte kom från CB:s 
fredstida kansli, utan från andra statliga myndigheter och från näringslivet. Medarbetarna från 
näringslivet rekryterades på frivillig väg och representerade inte sin fredstida arbetsgivare utan 
var tjänsteman vid CB (Inträdesanförande av kanslichef Alex Rydén, Civilbefälhavare – 
regeringens regionala operativa ledningsorgan, myndighet med förändrad roll i fred och krig; 
Kungl. krigsvetenskapsakademin Handlingar och Tidskrift,1986.) 
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Civilområdeschefen med ett krigsorganiserat beredskapskansli 
ska helt eller delvis kunna verka från en annan plats än länsstyrelsens 
övriga krigsorganisation. 

De uppgifter som utredningen föreslår att civilområdeschefen 
ska ansvara för ställer i väsentliga delar höga krav på både 
verksamhetsskydd och säkerhetsskydd.  

10.6 Var bör civilområdescheferna placeras? 

10.6.1 Principer för placering 

Utredningen har i kapitlet presenterat förslag på en indelning av 
landet i sex civilområden med en ledning för vart och ett av 
civilområdena. Ledningen i form av en civilområdeschef ska vara en 
funktion inom en länsstyrelse inom varje civilområde. Utifrån 
utredningens förslag till civilområdeschefens uppgifter kan ett antal 
principer utkristalliseras som bör ligga till grund för val av geografisk 
placering när det gäller vilket län inom civilområdet som ska ansvara 
för den högre regionala ledningen.  

Den första principen gäller behovet av fysisk närhet till andra 
statliga myndigheter med ansvar för viktiga samhällsfunktioner. 
Finns t.ex. Polismyndighetens regionledning, Säkerhetspolisen eller 
Trafikverkets regionkontor på orten (inom länet) underlättas 
samarbetet. Likaså bör hänsyn tas till var Försvarsmaktens 
militärregioner är lokaliserade – och planeras att lokaliseras. Även 
om samverkan till viss del kan ske digitalt362 bedöms behovet av 
fysiska möten vara stort inte minst med Försvarsmakten, 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Dagens militärregioner 
med stab363 finns geografiskt på fyra (stabs)platser. Polisregionernas 
huvudorter med ledningscentraler364 finns på sju platser och 
Säkerhetspolisen finns med sina regionala kontor på samma orter. 
Det finns enligt utredningen säkerhetsmässiga, miljömässiga, 
logistiska och resursmässiga fördelar med korta fysiska avstånd för 

 
362 Bedöms dock kräva särskilda åtgärder eftersom en stor del av informationen som behöver 
delas omfattas av sekretess. 
363 MR N – Boden; MR M – Kungsängen; MR V – Skövde; MR S – Revinge (Lund). 
364 Region Nord – Umeå; Region Mitt – Uppsala; Region Bergslagen – Örebro; Region Väst 
– Göteborg; Region Stockholm – Stockholm; Region Öst – Linköping; Region Syd – Malmö. 
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samverkan med dessa samverkanspartners. En konsekvens av 
inrättandet av sex civilområden är att ytterligare två militärregioner 
behöver inrättas. En samordning av den fysiska placeringen för 
civilområdescheferna och de nya militärregionstaberna bör i dessa 
fall eftersträvas enligt utredningen. Utredningen bedömer att det är 
troligt att Försvarsmakten i valet av platser ställer stor vikt vid orter 
som redan i dag har betydande militär verksamhet för att kunna 
personalförsörja de nya staberna. En placering med fysisk närhet till 
Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen innebär 
att det finns flera myndigheter som har tillgång till ledningsförmåga 
och ledningsplatser. Genom detta skapas möjligheter till alternativa 
ledningsplatser, vilket skapar redundans och robusthet i 
kommunikationen mellan olika aktörer. Sist, men inte minst, skapar 
en närhet mellan myndigheter en kostnadseffektivitet för staten som 
helhet. 

Den andra principen gäller närheten till andra viktiga 
samverkanspartners. Finns det t.ex. ett universitetssjukhus inom 
länet ökar förutsättningarna för en effektiv samverkan med 
sjukvården liksom samordning mellan Försvarsmaktens 
militärregioner och sjukvården.  

Den tredje principen gäller behovet av stödresurser och 
kompetenser. Utredningen föreslår en viss resurssättning för de 
beredskapskanslier som ska stödja civilområdeschefen. Dessa 
kanslier kommer att vara relativt små i förhållande till de uppgifter 
som ska lösas. Beredskapskanslierna kommer därför att behöva stöd 
från den berörda länsstyrelsen i flera avseende. Det gäller inte minst 
juridisk kompetens, kompetens i säkerhetsskyddsfrågor, viss 
administration m.m. Utifrån de uppgifter som ska lösas av 
beredskapskanslierna krävs särskild kompetens. Närheten till andra 
statliga myndigheter, universitet och högskolor är en fördel i detta 
avseende. Vissa länsstyrelser har krav på en särskild 
kärnenergiberedskap.365 Beredskapsorganisationen är för dessa 
större än för andra länsstyrelser. Resursmässigt skulle det vara en 
fördel att beredskapskanslierna samordnas med dessa men det kan 
också vara en nackdel vid en allvarlig kris eller höjd beredskap. Vid 
en kärnteknisk olycka eller risk för en sådan kommer den aktuella 
länsstyrelsens hela beredskapsorganisation att behöva fokusera på 

 
365 Kärnkraftverk i drift berör länsstyrelsen i Halland, Uppsala samt Kalmar. Därutöver finns 
särskild beredskap vid länsstyrelserna i Skåne och Västerbotten. 

800



Civilområden och en högre regional ledning SOU       

400 

den aktuella händelsen. Bedömningen är att uppgifterna för 
civilområdeschefen i ett sådant läge blir mycket svåra att 
upprätthålla. Skulle en sådan situation inträffa som en del i ett 
säkerhetspolitiskt sammanhang är det viktigt att civilområdeschefen 
kan verka utifrån sina uppgifter. 

10.6.2 Placering av civilområdeschefer 

Förslag: Funktionen civilområdeschef ska finnas vid 
länsstyrelserna i 

• Norrbottens län (Norra civilområdet) 

• Örebro län (Mellersta civilområdet) 

• Stockholms län (Östra civilområdet) 

• Östergötlands län (Sydöstra civilområdet) 

• Västra Götalands län (Västra civilområdet) 

• Skåne län (Södra civilområdet). 

Med utgångspunkt i de ovan redovisade principerna föreslår 
utredningen att civilområdeschefen i det Norra civilområdet placeras 
vid länsstyrelsen i Norrbotten. Chefen för militärregion Norr finns 
i länet liksom Trafikverkets regionkontor. Visserligen finns både 
universitet och universitetssjukhus i Umeå, men utredningen 
förordnar ändock länsstyrelsen i Norrbotten genom de många 
gränsfrågor i förhållande till både Finland och Norge som hanteras 
av länsstyrelsen i Norrbotten.  

Civilområdeschefen i Mellersta civilområdet föreslås placeras vid 
länsstyrelsen i Örebro län. I länet finns idag Försvarsmaktens 
telekommunikations- och informationssystemförband, liksom 
Polismyndighetens regionkontor. I länet finns därtill såväl 
universitet som universitetssjukhus.  

Civilområdeschefen för Östra civilområdet föreslås placeras vid 
länsstyrelsen i Stockholms län. I länet finns idag chefen med sin stab 
för Mellersta militärregionen liksom Polismyndighetens 
regionkontor. I länet finns rikets ledning och ett stort antal centrala 
funktioner samt universitet och universitetssjukhus. Länsstyrelsen 
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på Gotland ska till viss del kunna utöva autonom ledning enligt vad 
som beskrivits i avsitt 10.1. 

Civilområdeschefen i Sydöstra civilområdet föreslås placeras vid 
länsstyrelsen i Östergötlands län. I länet finns idag Försvarsmaktens 
helikopterflottilj liksom Polismyndighetens regionkontor. I länet 
finns därtill universitet och universitetssjukhus.  

Civilområdeschefen i Västra civilområdet föreslås placeras vid 
länsstyrelsen i Västra Götalands län. I länet finns idag chefen med 
sin stab för Västra militärregionen liksom Polismyndighetens 
regionkontor. I länet finns därtill universitet och 
universitetssjukhus.  

Civilområdeschefen i Södra civilområdet placeras vid 
länsstyrelsen i Skåne län. I länet finns idag chefen med sin stab för 
Södra militärregionen liksom Polismyndighetens regionkontor. I 
länet finns därtill såväl universitet som universitetssjukhus. 

10.7 Konsekvenser för länsstyrelserna av införande av 
civilområdeschefer  

10.7.1 Ändringar i förordningen om länsstyrelsernas 
krisberedskap 

Förslag: Namnet på förordning (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap ska ändras så att 
det klart framgår att förordningen även reglerar länsstyrelsens 
uppgifter inför höjd beredskap. Av förordningen ska även framgå 
att länsstyrelsen ska samverka och bidra till det gemensamma 
arbetet som leds av civilområdeschefen. Vidare ska det framgå att 
de regionala råden för krisberedskap och skydd mot olyckor även 
ska omfatta totalförsvar. 

Länsstyrelsen ska också årligen, utöver till MSB, även 
rapportera till civilområdeschefen vilka beredskapsförberedelser 
som kommuner och regioner vidtagit.  

Om riket är i krig ska länsstyrelsen, i samråd med både 
Försvarsmakten och civilområdeschefen verka för att det civila 
och militära försvaret samordnas. Länsstyrelsen ska på alla sätt 
försöka upprätthålla förbindelsen med, förutom regeringen, 
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centrala myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län, så 
också med civilområdeschefen. 

 
Som nämnts ovan kommer länsstyrelserna även efter inrättandet av 
civilområdescheferna att ha en central betydelse för arbetet med det 
civila försvaret och krisberedskapen. Ett av syftena med 
utredningens förslag om en högre regional ledning är att förslaget 
genom den samordnande funktionen ska stärka länsstyrelsernas roll. 

Utredningens förslag om en högre regional ledning innebär att 
vissa uppgifter koncentreras till de sex länsstyrelserna som tillika är 
civilområdeschefer. Enligt utredningens förslag ska 
civilområdeschefen svara för den primära kontakten med 
Försvarsmaktens militärregion när det gäller totalförsvarsplanering. 
Civilområdescheferna ska också verka för länsöverskridande 
samordning av förberedelser och planering inför fredstida kriser. 

Enligt utredningens förslag ska civilområdeschefen under höjd 
beredskap som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom 
civilområdet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. 
Länsstyrelsen är nu, och ska även i fortsättningen vara, den hösta 
civila totalförsvarsmyndigheten i länet. Länsstyrelsen bör utöva sin 
roll som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom ramen för den 
planering och de förberedelser för civilt försvar som 
civilområdeschefen utformar. Under höjd beredskap bör 
länsstyrelsen utöva sin roll inom ramen för civilområdeschefens 
föreskrifter för höjd beredskap.  

Utredningen bedömer att länsstyrelsens geografiska 
områdesansvar inte påverkas av utredningens förslag. De 
bestämmelserna om länsstyrelsernas geografiska områdesansvar som 
nu finns i krisberedskapsförordningen ska enligt utredningens 
förslag i kapitel 8 i stället finnas samlade i förordningen om 
länsstyrelsens krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap.  

Utredningen föreslår ett antal ändringar när det gäller 
förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter vid höjd beredskap.  

Utredningen anser att namnet på förordningen ska ändras för att 
det tydligare ska framgå att det i länsstyrelsernas uppgifter ingår att 
arbeta även med frågor om planering och förberedelser inför höjd 
beredskap. Utredningen föreslår därför att förordningens namn ska 
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ändras till förordningen om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter inför och vid höjd beredskap.  

Den direkta konsekvensen av att civilområdeschefer införs är, 
som framgår ovan, att den länsvisa samverkan med Försvarsmakten 
när det gäller civilt försvar kommer att förändras. Även det 
länsöverskridande arbetet med planering och förberedelser för kriser 
kommer att påverkas av den samordning som civilområdeschefer 
kommer att medverka till.  

Av förordningen ska framgå att länsstyrelserna ska samverka och 
bidra till det gemensamma arbetet, som leds av civilområdeschefen 
inom civilområdet. Länsstyrelsen ska därmed samverka med 
civilområdeschefen när det gäller länsöverskridande planeringen av 
krisberedskapen samt planering och förberedelser för civilt försvar.  

Inom länsstyrelserna finns i dag regionala råd för krisberedskap 
och skydd mot olyckor (4 § 3 förordningen om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap). Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet har i sitt betänkande 
Näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51) föreslagit att 
de regionala råden för krisberedskap och skydd mot olyckor även 
ska omfattar totalförsvar. De befintliga råden består i dag av berörda 
aktörer i krishanteringssystemet. Det som föreslås tillkomma är 
berörda aktörer inom totalförsvaret. Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet bedömer att regionala råd även 
för totalförsvaret blir ett viktigt instrument för att skapa en effektiv 
planering mellan offentliga och privata aktörer på den centrala, 
regionala och lokala nivån i syfte att tillgodose totalförsvarets behov. 

Utredningen delar den ovanstående bedömningen. Strukturer 
och former för planering och hantering av kriser i fredstid bör 
samordnas med arbetet inför höjd beredskap. Utredningen anser att 
det i de regionala rådens uppgifter också ska ingå att arbeta med 
frågor om totalförsvar. Om de regionala råden kommer att hantera 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behöver länsstyrelsen 
säkerställa att regelverket för sådan hantering följs.  

Av samma förordning ska också framgå att länsstyrelserna vid 
höjd beredskap i samråd med Försvarsmakten och 
civilområdeschefer ska verka för att det civila och det militära 
försvaret samordnas. Det bör också framgå att länsstyrelsen under 
höjd beredskap på alla sätt ska försöka upprätthålla förbindelse med, 
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förutom med regeringen, centrala myndigheter och länsstyrelserna i 
angränsande län, så också med civilområdeschefen.  

10.7.2 De länsstyrelser som är civilområdeschefer ska kunna 
överta ansvaret för räddningstjänst 

Förslag: Möjligheten för staten att vid vissa räddningsinsatser ta 
över ansvaret för kommunal räddningstjänst koncentreras till de 
länsstyrelser som också har uppgiften att vara civilområdeschef. 

 
Staten kan i dag ta över ansvaret för den kommunala 
räddningstjänsten vid vissa räddningsinsatser. Från den 1 januari 
2021 gäller att regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta 
att en länsstyrelse eller en annan statlig myndighet får ta över 
ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner som berörs 
av en räddningsinsats, om insatsen är särskilt omfattande eller det 
finns andra synnerliga skäl (4 kap. 10 § lagen [2003:778] om skydd 
mot olyckor [LSO]). Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse efter 
att riksdagen antagit propositionen En effektivare kommunal 
räddningstjänst (prop. 2019/20:176, bet. 2020/21:FöU3, rskr. 
2020/21:22-23). Staten kunde även före den 1 januari 2021 ta över 
ansvaret för den kommunala räddningstjänsten vid vissa 
räddningsinsatser. Genom ändringen har dock möjligheten 
begränsats genom att ett övertagande endast får ske om 
räddningsinsatsen är särskilt omfattande eller det finns andra 
synnerliga skäl. 

Av 4 kap. 33 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
framgår att länsstyrelsen får ta över ansvaret för kommunal 
räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Om en räddningsinsats även innefattar statlig 
räddningstjänst ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna 
samordnas. Om flera län berörs av en räddningsinsats får 
länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska ta 
över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om en 
räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst, ska 
länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska 
ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.  
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Bemyndigandet i lagen ger utrymme för regeringen att utöver 
förordandet till länsstyrelserna i särskilda fall besluta att en annan 
statlig myndighet får ta över ansvaret, t.ex. MSB. MSB har även tagit 
fram vägledande kriterier inför överväganden och beslut om statligt 
övertagande av kommunal räddningstjänst.  

Sedan LSO trädde i kraft den 1 januari 2004 har länsstyrelserna 
tagit över ansvaret för kommunal räddningstjänst vid två tillfällen: 
vid bränderna i Västmanlands län 2014 och Gävleborgs län 2018. I 
den ovan nämnda propositionen bedömer regeringen att förslaget 
om en övergripande systemledning när det gäller den kommunala 
räddningstjänstens organisering kommer att innebära att behovet av 
övertagande i princip kommer att försvinna (prop. 2019/20:176. s. 
55). 

Befogenhet att överta ansvaret för kommunal räddningstjänst 

Räddningstjänstutredningen föreslog, förutom den begränsning i 
möjligheten till statligt övertagande som sedermera har antagits, att 
det i förordningen om skydd mot olyckor skulle anges att MSB, i 
stället för länsstyrelsen, skulle överta ansvaret för kommunal 
räddningstjänst vid särskilt omfattande räddningsinsatser. 
Räddningstjänstutredningen konstaterade att ett övertagande av 
hela räddningstjänstverksamheten krävde god planering och hög 
kompetens samtidigt som ett övertagande var en mycket sällan 
förekommande händelse. Övertagande av räddningstjänst var därför 
enligt utredningen inte en uppgift som var lämplig att sprida ut på 
21 olika myndigheter (dvs. på länsstyrelserna) utan borde i stället 
koncentreras till en eller ett fåtal myndigheter. Utredningen angav 
med hänvisning till Försvarsberedningens delrapport 
Motståndskraft (Ds 2017:66) och Indelningskommitténs 
betänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på 
regional nivå (SOU 2018:10) att det kan vara lämpligt att 
befogenheten att överta kommunal räddningstjänst ankom på ett 
fåtal länsstyrelser eller civilbefälhavare om dessa framöver fick en 
framträdande roll inom krisberedskapen och under höjd beredskap. 

Vid beredningen av Räddningstjänstutredningens förslag ansåg 
regeringen inte att bestämmelserna om vilka myndigheter som skulle 
ha möjlighet att ta över ansvaret för räddningstjänsten skulle 
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förändras.366 Regeringen instämde i Räddningstjänstutredningens 
bedömning att dagens situation, där ett stort antal myndigheter 
måste vara beredda på att ta över ansvaret för räddningstjänsten och 
måste ha kapacitet för att kunna göra detta, var en nackdel. 
Emellertid konstaterade regeringen att om MSB skulle vara den enda 
myndighet som fick ta över ansvaret så skulle detta i vissa fall komma 
i konflikt med Räddningstjänstutredningens förslag att MSB utifrån 
en nationell riskbild ska kunna prioritera och fördela tillgängliga 
resurser. I en situation med långvarig torka som sommaren 2018 kan 
det uppstå behov av övertagande på flera platser i landet samtidigt. 
En koncentration till enbart MSB skulle i sådana fall enligt 
regeringens uppfattning minska hela systemets kapacitet jämfört 
med i dag. Regeringen konstaterade samtidigt att Utredningen om 
civilt försvar fått i uppdrag att analysera och föreslå en struktur för 
ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Beroende på vad 
utredningen kom fram till ansåg regeringen att det kunde finnas skäl 
att på nytt ta upp frågan om vilken myndighet som ska kunna ta över 
ansvaret för räddningstjänsten.  

Utredningens förslag 

Utredningen anser att det finns skäl för att här återkomma till frågan 
om övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid 
särskilt omfattande räddningsinsatser. Utredningen delar den 
bedömning som framförts ovan att det är en nackdel att ett stort 
antal myndigheter i dag kan bli aktuella för att överta ansvaret för 
räddningstjänsten och därför måste ha kapacitet att kunna göra 
detta. Likaså delar utredningen uppfattningen att en koncentration 
till en enda myndighet kan minska systemets kapacitet jämfört med 
i dag. Utredningen föreslår därför att det antal myndigheter som kan 
bli aktuella för ett övertagande ska begränsas till de länsstyrelser som 
tillika är civilområdeschefer. Nämnda myndigheter ska ha en 
organisation som bl.a. ska ha till uppgift att planera och ta initiativ 
till åtgärder för att samordna planeringen av totalförsvaret. Det 
förefaller ändamålsenligt att dessa myndigheter, i de fall det kan bli 
aktuellt, också får ta över ansvaret för den kommunala 
räddningstjänsten. 

 
366 Prop. 2019/20:176, s. 56. 
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Utredningens förslag innebär också att om en räddningsinsats 
även innefattar statlig räddningstjänst ska den länsstyrelse (som 
också är civilområdeschef) ansvara för att räddningsinsatserna 
samordnas.  

Om flera civilområden berörs av en räddningsinsats får de 
länsstyrelser (som också är civilområdeschefer) komma överens om 
vilket civilområde som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i 
kommunerna. Om en sådan räddningsinsats även innefattar statlig 
räddningstjänst, ska de berörda länsstyrelserna komma överens om 
vilken länsstyrelse som ska ansvara för att räddningsinsatserna 
samordnas.  

10.8 Civilområdeschefens geografiska områdesansvar 
i förhållande till länsstyrelsens geografiska 
områdesansvar 

Det geografiska områdesansvaret utövas samtidigt på nationell, 
regional och lokal nivå. Införandet av en högre regional ledning 
ändrar inte denna grundprincip även om civilområdeschefens 
geografiska områdesansvar är avgränsat till uppgifter som rör civilt 
försvar. Ansvaret mellan nivåerna är inte utbytbart. Åtgärder på 
högre nivå kan däremot stödja arbetet på lägre nivå. Oavsett vilket 
tillstånd som råder i samhället utövar länsstyrelsen det geografiska 
områdesansvaret på regional nivå för länet.  

I alla typer av händelser i fredstid och under höjd beredskap ska 
länsstyrelsen se till att samhällets hantering blir så effektiv som 
möjligt. Civilområdeschefen har i förhållande till länsstyrelsen ett 
begränsat geografiskt områdesansvar. Länsstyrelserna har på 
uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning för utövandet av 
länsstyrelsens geografiska områdesansvar.367 Beskrivningen i 
vägledningen utgår från tre huvudområden samt en beskrivning över 
vilka uppgifter som inte omfattas av det geografiska 
områdesansvaret. I detta avsnitt beskriver utredningen skillnaderna 
för det geografiska områdesansvaret mellan civilområdeschefen 
respektive länsstyrelsen utifrån vägledningens uppställning i tre 
huvudområden samt exempel på vad som inte igår. 

 
367 Resonemanget om länsstyrelsens geografiska områdesansvar m.m. bygger på Länsstyrelsen 
Uppsala (2019), Länsstyrelsens geografiska områdesansvar – Vägledning (Dnr 7701—17). 

808



Civilområden och en högre regional ledning SOU       

408 

Civilområdeschefens sammanhållande roll handlar enligt 
utredningen om att skapa de strukturer och relationer som behövs 
för att kunna inrikta och samordna de åtgärder som behöver vidtas 
på en högre regional nivå. Till skillnad mot länsstyrelsen handlar det 
främst om relationerna med länsstyrelserna, militärregionen, 
regionerna och andra myndigheter med regional närvaro på en högre 
regional nivå, till exempel polisregioner och Trafikverkets regioner. 
I länsstyrelsens geografiska områdesansvar ingår i denna del ansvaret 
för ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor och 
att i övrigt skapa de strukturer och relationer som behövs för att 
kunna inrikta och samordna de åtgärder som behöver vidtas. Här 
ingår uppgiften att se till att bygga de strukturer som behövs för att 
nödvändig samverkan ska kunna ske kontinuerligt, både inom länet 
och med närliggande län. Länsstyrelsens relationer med olika aktörer 
är bredare med exempelvis kommuner, civilsamhället, företag som 
bedriver samhällsviktig verksamhet, frivilligorganisationer och 
trossamfund. 

I det förebyggande och förberedande arbetet handlar 
civilområdeschefens geografiska områdesansvar enligt utredningen 
om att utifrån nationella ingångvärden omsätta dessa utifrån ett 
geografiskt perspektiv, att ta fram riktlinjer för arbetet regionalt och 
att lämna stöd till länsstyrelserna och regionerna i deras arbete med 
beredskapsfrågor. Länsstyrelserna ska i sin tur för länet arbeta med 
regionala risk- och sårbarhetsanalyser, stöd till länets aktörer i fråga 
om planering, risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och övning 
och med uppföljningen av kommunernas tillämpning av lagen 
(0000:0000) om kommuners och regioners beredskap (se kapitel 
14). 

Civilområdeschefen ska under höjd beredskap som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet inom civilområdet verka för att största 
möjliga försvarseffekt uppnås. Sammanfattningsvis handlar det 
enligt utredningen om (1) militär och civil samordning på nivån 
under nationell ledning och samordning. Genom denna samordning 
kan civilområdeschefen ge länsstyrelserna och regionerna 
förutsättningar för deras verksamhet. Vidare att (2) vara länken 
mellan ett stort antal statliga beredskapsmyndigheter och 
beredskapssektorer till den regionala och lokala nivån. Slutligen att 
(3) till regeringen kunna förmedla en bild av läget i en del av landet 
som komplement till de bilder som beredskapssektorer och 
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beredskapsmyndigheter på central nivå förmedlar till regeringen. 
Som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom civilområdet ingår 
även civilområdeschefens roll om förbindelsen med regeringen 
bryts. Länsstyrelsens roll som högsta civila totalförsvarsmyndighet 
under höjd beredskap motsvarar i hög grad länsstyrelsens roll i 
relation till samhällsstörningar i fredstid. De strukturer och verktyg 
som länsstyrelsen använder i fredstid utgör även grunden för 
länsstyrelsens arbete under höjd beredskap. Dessa behöver självklart 
anpassas och kompletteras utifrån de ändrade förutsättningar och 
prioriteringar som råder under höjd beredskap. 

Under krissituationer i fred ska länsstyrelsen ska bland annat 
svara för att en regional lägesbild sammanställs, samordna 
verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter och 
samordna information till allmänheten och företrädare för 
massmedia. Efter särskilt beslut av regeringen ska länsstyrelsen även 
kunna prioritera och inrikta statliga eller internationella 
förstärkningsresurser som tilldelas länet. Civilområdeschefen har i 
förhållande till länsstyrelsen begränsade uppgifter när det gäller den 
fredstida krisberedskapen. 

Precis som för länsstyrelsen finns det uppgifter som 
civilområdeschefen ska utföra men som inte ingår i det geografiska 
områdesansvaret. Det gäller exempelvis värdlandsfrågor, att under 
höjd beredskap besluta om utrymning m.m., att besluta om 
omfördelning av räddningsresurser och vissa ledningsuppgifter 
inom hälso- och sjukvård. Uppgifterna inom ramen för 
krisberedskapen när det gäller planering och förberedelser för 
fredstida kriser samt hantering av krissituationer i perspektivet 
länsöverskridande ingår inte heller i det geografiska 
områdesansvaret. Länsstyrelsens motsvarande uppgifter handlar 
exempelvis om att besluta om civila skyddsobjekt och om 
godkännande av skyddsvakter, samråda med Försvarsmakten om 
åtgärder som normalt omfattas av bygglov, rivningslov och marklov 
för byggnader eller anläggningar avsedda för totalförsvaret och som 
är av hemlig natur, träffa avtal med företag om att tillhandahålla 
varor och tjänster under höjd beredskap samt besluta om uttagning 
av mark, byggnader, radioanläggningar och lokaler för 
skolverksamhet. 
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11 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap – utveckling och 
verksamhet 

11.1 Myndigheterna som föregått MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föregåtts 
av flera myndigheter med uppgifter inom krisberedskap och civilt 
försvar. Sedan mitten av 1980-talet har flera myndighetsreformer på 
området genomförts.  

År 1985 inrättades Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). 
Styrelsen för psykologiskt försvar var en central 
förvaltningsmyndighet med uppdraget att ge råd och vägledning om 
massmedieföretags planering för höjd beredskap samt att följa och 
analysera utvecklingen av mediernas planering för höjd beredskap 
och mediernas beredskap för svåra påfrestningar på samhället i 
fred.368 

Ett år senare, 1986, slogs Statens brandnämnd och 
Civilförsvarsstyrelsen ihop och bildade Statens räddningsverk 
(SRV). 2001 tillfördes myndigheten också verksamhet från 
Sprängämnesinspektionen. Enligt sin instruktion skulle 
myndigheten, i den mån det inte ankom på någon annan myndighet, 
svara för frågor rörande räddningstjänst, olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder, sanering efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen från en kärnteknisk anläggning, transporter på land av farligt 
gods, brandfarliga och explosiva varor samt om frågor om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. Statens räddningsverk ansvarade därutöver för 
uppgifter inom befolkningsskyddet samt räddnings- och 
biståndsinsatser utomlands. Myndigheten var också svensk 

 
368 SOU 2007:31, s 143 ff. 
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kontaktpunkt gentemot den s.k. gemenskapsmekanismen (rådets 
beslut 2001/792/EG) inom EU vars syfte bl.a. är att förmedla hjälp 
i händelse av olyckor eller andra händelser inom unionen och till 
tredje land.369  

1986, samma år som Statens räddningsverk inrättades, bildades 
också Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) genom en 
ombildning av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). 
Överstyrelsen för civil beredskap hade två huvuduppgifter: dels att 
samordna totalförsvarets civila delar på central nivå, dels att vara 
ansvarig myndighet för funktionerna ledning och samordning samt 
övrig varuförsörjning370.371  

I början av 2000-talet reformerades strukturen för myndigheter 
med ansvar för frågor inom krisberedskapen och det civila försvaret 
på nytt. ÖCB avvecklades 2002 och Krisberedskapsmyndigheten 
(KBM) övertog då en stor del av myndighetens uppgifter. KBM 
övertog även vissa delar av verksamheten som Styrelsen för 
psykologiskt försvar tidigare hade ansvarat för. KBM var central 
förvaltningsmyndighet för frågor som rörde samhällets säkerhet när 
det gällde krishantering och civilt försvar. Utöver att samordna 
arbetet med samhällets beredskap inför allvarliga kriser i fred och det 
civila försvaret skulle myndigheten också i samarbete med ansvariga 
samhällsorgan bidra till att minska samhällets sårbarhet. 
Krisberedskapsmyndighetens uppgift var inte i första hand att bygga 
upp en egen förmåga utan att agera motor i en process för att 
samhällets övriga aktörer skulle bygga denna förmåga inom sina 
respektive organisationer.372  

År 2008 genomfördes åter en reform bland de myndigheter som 
ansvarade för frågor inom krisberedskapen och det civila försvaret. 
Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen 
för psykologiskt försvar avvecklades och stora delar av 
verksamheten överfördes till en ny myndighet, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), som påbörjade sin verksamhet 
2009. 

 
369 SOU 2007:31, s.101 ff 
370 Funktionen transporter kom även senare att ingå i uppdraget.  
371 prop. 1984/85:160, bet. 1984/85:FöU11, rskr. 1984/85:388, s. 14 ff. 
372 SOU 2007:31, s 71 ff. 
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11.2 Reformen att inrätta MSB 

11.2.1 Behov av samordning av händelser i hela hotskalan 

Bakgrunden till reformen som ledde fram till att MSB inrättades 
2009 var bl.a. den bedömning som Försvarsberedningen gjort 2006 
om att händelser som då nyligen inträffat visat att gränsen mellan 
olyckor, allvarliga kriser och extraordinära händelser blivit alltmer 
diffus. EU:s arbete på området hade samtidigt skiftat fokus från 
räddningstjänst till en bredare syn på skydd och säkerhet. 
Försvarsberedningen menade att arbetet med skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar hade mycket gemensamt och att de 
därför med fördel kunde hanteras som en helhet.373 

Mot bakgrund av Försvarsberedningens uttalande beslöts att 
inrätta en ny myndighet. I propositionen som föregick beslutet 
gjorde regeringen bedömningen att områdena skydd mot olyckor, 
svåra påfrestningar och civilt försvar hade mycket gemensamt och 
med fördel kunde hanteras som en helhet. Inrättandet av en ny 
myndighet sågs som ett viktigt led i strävan efter att utifrån en 
helhetssyn på samhällets krisberedskap värna befolkningens liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla 
grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga 
fri- och rättigheter.374  

I propositionen anförde regeringen att man genom att föra 
samman olika verksamheter från de tidigare myndigheterna i en ny 
myndighet ville skapa synergier och goda förutsättningar för att 
hantera samhällets krisberedskap. För att förstärka samhällets 
krishanteringsförmåga på alla nivåer i samhället och över hela 
hotskalan bedömde regeringen att den nya myndigheten skulle vara 
en sammanhållande kraft som kunde driva utvecklingen och fungera 
som stöd till ansvariga myndigheter. Även den internationella 
samverkan förväntades underlättas genom att en samlad 
kontaktpunkt på myndighetsnivå skapades. Ett annat syfte med 
reformen var att undvika dubblering av uppgifter mellan olika 
myndigheter. 

 
373 Ds 2006:1. 
374 Prop. 2007/08:92 s. 54 f. 
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I propositionen bedömde regeringen att det fanns behov av att 
samordna myndigheternas arbete före, under och efter en kris. Mot 
denna bakgrund föreslogs den nya myndigheten få sammanhållande 
och stödjande uppgifter före, under och efter en kris. Det innebar 
bl.a. att myndigheten under en kris skulle ha i uppgift att stödja 
samordningen av de centrala myndigheternas åtgärder genom att 
bl.a. underlätta kontakter över administrativa och geografiska 
gränser. 

11.2.2 Regeringens nationella områdesansvar 

I propositionen som låg till grund för bildandet av MSB redogjorde 
regeringen också för sin uppfattning när det gällde det geografiska 
områdesansvaret som man menade utgjorde den grundläggande 
strukturen för tvärsektoriell samordning inom samhällets 
krisberedskap. Regeringen konstaterade att regeringens nationella 
geografiska områdesansvar omfattade den övergripande 
samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets 
krisberedskap. Regeringens uppgift var därmed att på en 
övergripande nivå säkerställa en effektiv krishantering och att 
effektivt och trovärdigt kommunicera med allmänhet och media 
samt upprätthålla kontakterna med andra länder, EU och andra 
internationella aktörer. Regeringen pekade på att man delegerat delar 
av den operativa verksamheten till myndigheterna. Under en kris 
utgjordes därmed det nationella områdesansvaret av de samlade 
krishanteringsåtgärder som regeringen, med stöd av 
Regeringskansliet eller genom förvaltningsmyndigheterna, utövade. 

För att omhänderta sitt ansvar inrättade regeringen 2008 en 
nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet med uppgift att 
följa hot- och riskutvecklingen och göra nödvändiga analyser. Vid 
kriser hade funktionen i uppgift att larma, initiera arbete, stödja 
beslutsfattare och samordna beslutsunderlag för regeringen samt 
ansvara för att samordna Regeringskansliets krishanteringsarbete. 

För att Regeringskansliet bättre skulle kunna samverka med 
myndigheter, kommuner och andra aktörer som självständigt 
beslutar om och genomför åtgärder, inrättades ett krishanteringsråd. 
Rådet leds av krishanteringsfunktionens chefstjänsteman och består 
i övrigt av företrädare för ett antal i förväg utsedda statliga 
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myndigheter med verksamhet inom ordning och säkerhet, skydd 
mot olyckor, hälso- och sjukvård samt krishantering.  

11.2.3 Utredningen om ett system med en krisledande 
myndighet läggs ned 

Samtidigt med att regeringen tillsatte utredningen om en ny 
myndighet för säkerhet och beredskap beslutade regeringen om 
direktiv till ytterligare en utredning med uppdraget att utreda 
utformningen av ett system med en krisledande myndighet.375   

Den nya regeringen som tillträdde under hösten 2006 beslutade 
emellertid i januari 2007 att utredningen om ett system med en 
krisledande myndighet skulle avslutas eftersom man ansåg att ett 
system där en central funktion tog över ledningen av den operativa 
verksamheten var olämpligt. Regeringen menade att ett sådant 
system skulle kunna leda till att aktörer på olika nivåer som i början 
av en kris hade ansvaret avvaktade med att agera. Detta riskerade att 
leda till att krisen förvärrades. Regeringen ansåg att ytterligare 
åtgärder i stället borde vidtas för att underlätta samordningen på 
central myndighetsnivå och därigenom stärka den operativa 
krishanteringsförmågan (se kapitel 3).376 

En av dessa åtgärder var att ge den nya myndigheten MSB ett 
uppdrag att stödja samordningen mellan myndigheter vid kriser. 
MSB fick därmed en roll i systemet vid kriser som KBM inte hade 
haft. Genom att bland annat ge stöd till informationssamordning 
mellan olika centrala myndigheter skulle den nya myndigheten 
säkerställa att nödvändig samverkan sker. Ansvaret för den operativa 
krishanteringen, menade regeringen, skulle genom den nya 
myndighetens (MSB) uppdrag även fortsättningsvis hanteras av 
berörda aktörer i enlighet med ansvarsprincipen. 

Vidare skulle MSB, tillsammans med berörda myndigheter, 
utveckla det stöd och de hjälpmedel som behövs för att säkerställa 
en god samordning. Den nya myndigheten skulle ta initiativ till 
samverkan med andra myndigheter även om händelseutvecklingen 
var osäker.377 

 
375 Dir 2006:81. 
376   Prop. 2007/08:92 s. 16. 
377 Prop. 2007/08:92, s. 16–17 och 55–60. 
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11.2.4 Statskontorets myndighetsanalys av MSB 2011 

Cirka två och ett halvt år efter det att MSB inrättats beslutade 
regeringen i juni 2011 att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra 
en myndighetsanalys av MSB. Statskontoret redovisade uppdraget i 
december samma år.378   

Statskontoret menade att med det svårvärderade uppdrag som 
MSB fått, var det inte möjligt att peka på några direkta 
synergieffekter av sammanslagningen av de tre myndigheter som 
uppgått i MSB. En viktig fråga för framtiden var att myndigheten 
fortsatte arbetet med att etablera en gemensam organisationskultur. 
Statskontoret pekade också på att MSB:s ansvar enligt sin 
instruktion för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har 
ansvaret, till viss del gav MSB:s uppdrag karaktären av en odefinierad 
restpost, snarare än en tydlig beskrivning av vad som ingick i 
myndighetens ansvar. Statskontoret pekade samtidigt på att MSB:s 
uppdrag beskrevs utförligare i de följande paragraferna i 
instruktionen och att formuleringen kunde ses som ett uttryck för 
att ansvarsprincipen gällde. Bestämmelsen kunde därmed tolkas som 
att alla myndigheter hade ansvar för sitt område även i ett krisläge 
och det faktum att MSB hade ansvar för vissa områden fråntog inte 
andra myndigheter deras ansvar. Trots detta menade dock 
Statskontoret att det fanns en viss risk att formuleringen kunde 
skapa otydlighet både för andra aktörer och för MSB i att avgöra var 
gränserna för dess uppdrag gick. Detta särskilt som ansvarsprincipen 
förtydligades i samband med MSB:s bildande. Det gick därmed 
enligt Statskontoret t.ex. inte att säga att samordning var MSB:s 
ansvar eftersom alla redan var skyldiga att samverka.379  

Statskontoret bedömde vidare att det breda uppdrag som getts 
till MSB ställde stora krav på myndigheten, bl.a. när det gällde 
organisationsutformning, verksamhetsplanering, mätning och 
diskussion av uppnådda resultat.380  

Statskontoret pekade också på att området civilt försvar vid 
tidpunkten för myndighetsanalysen ägnats mycket liten 
uppmärksamhet under MSB:s första år och att arbetet i stort sett 
tycktes ha bestått av kontroll av befintliga skyddsrum, destruktion 

 
378 Statskontoret, Myndighetsanalys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012:1). 
379 Ibid., s. 23. 
380 Ibid., s. 77. 
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av funktionsodugliga andningsskydd samt förvaltning av 
räddningstjänstmateriel under höjd beredskap.381 MSB hade till 
regeringen angett att det behövdes en översyn av regelverken inom 
det civila försvaret, att det behövde tydliggöras vilka åtgärder som 
behövde vidtas inom ramen för begreppet civilt försvar samt att det 
var viktigt att utvecklingen inom det civila försvaret svarade mot 
utvecklingen inom det militära försvaret.382 Statskontoret delade 
denna uppfattning och ansåg därutöver att MSB:s roll och uppdrag 
specifikt behövde tydliggöras och att det behövdes en diskussion om 
på vilken nivå myndighetens insatser borde ligga. Det kunde enligt 
Statskontoret finnas ett behov av att myndigheten ökade sina 
insatser inom området civilt försvar, bl.a. för att kunna svara upp 
mot utvecklingen inom Försvarsmakten avseende försvarsplanering 
och etablerande av regionala staber.383 

11.3 MSB:s uppdrag 

MSB inrättades den 1 januari 2009. Myndighetens verksamhet 
regleras i förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och leds av en generaldirektör.  

MSB:s uppdrag är omfattande och mångfacetterat. I den 
inledande paragrafen av MSB:s instruktion regleras översiktligt 
myndighetens ansvars- och verksamhetsområde. MSB har enligt sin 
instruktion ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet 
har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, 
kris, krigsfara eller krig. 

I instruktionens portalparagraf anges också att MSB ska utveckla 
och stödja arbetet med civilt försvar, utveckla och stödja samhällets 
beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med 
förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. MSB ska också 
arbeta med och verka för samordning mellan berörda 
samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor, kriser och 
konsekvenser av krig och krigsfara. I myndighetens uppdrag ingår 

 
381 Ibid., s. 68. 
382 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Budgetunderlag Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 2012–2014 (dnr 2011-891). 
383 Statskontoret, Myndighetsanalys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012:1), 
s. 117. 
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också att bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig 
och krigsfara, följa upp och utvärdera samhällets arbete med 
krisberedskap och civilt försvar samt att se till att utbildning och 
övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. 
MSB ska också företräda det civila försvaret på central nivå i frågor 
som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov 
av samhällets resurser om inte något annat följer av annan 
författning.384 

Från och med den 1 januari 2021 har MSB även i uppgift att bl.a. 
samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med råd 
och information i deras verksamhet enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt utföra tillsyn enligt samma lag.  

Förebyggande och förberedande arbete  

När det gäller MSB:s förebyggande och förberedande arbete ska 
myndigheten i samverkan med andra myndigheter, kommuner, 
regioner, organisationer och företag identifiera och analysera sådana 
sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt 
allvarliga. Myndigheten ska också tillsammans med de ansvariga 
myndigheterna genomföra en övergripande planering av åtgärder 
som bör vidtas samt värdera, sammanställa och rapportera resultatet 
av arbetet till regeringen.  

Vidare ska MSB bl.a. samordna och utveckla verksamheten inom 
räddningstjänsten och när det gäller olycks- och skadeförebyggande 
åtgärder. Myndigheten ska också utveckla och stärka samhällets 
förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser där farliga 
ämnen ingår och har också uppgifter kopplat till brandfarliga och 
explosiva varor, transporter på land av farligt gods, åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt 
sanering efter utsläpp av farliga ämnen från kärntekniska 
anläggningar.  

I det förebyggande och förberedande arbetet ingår även att se till 
att utbildning inom krisberedskap och civilt försvar tillhandahålls 
samt att genomföra övningar inom MSB:s ansvarsområde. Vid behov 

 
384 1 § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
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ska myndigheten stödja Regeringskansliet i dess utbildnings- och 
övningsverksamhet inom krisberedskap och civilt försvar.  

Vidare ska MSB se till att ledningsmetoder och stödsystem för 
räddningstjänst, krishantering och civilt försvar samt material för 
räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls. MSB 
ska kunna bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor 
och kriser och vid höjd beredskap. I MSB:s uppgifter ingår också att 
stödja berörda aktörer i planeringen för civilt försvar. Myndigheten 
ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planeringen samt för 
att samordning sker i förhållande till det militära förvaret. MSB ska 
också se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom 
befolkningsskyddet.385  

Samordning och stöd vid olyckor och kriser samt vid höjd 
beredskap  

MSB:s uppgifter avseende samordning och stöd innebär bl.a. att ha 
förmåga att utifrån en nationell riskbild upprätthålla beredskap med 
stödresurser för att kunna bistå i samband med allvarliga olyckor och 
kriser och vid höjd beredskap. Myndigheten ska även kunna 
prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser enligt 6 kap. 
8 a § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.386 

Myndigheten ska också vid olyckor och kriser samt vid höjd 
beredskap samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i 
fråga om information och lägesbilder samt samordna de berörda 
myndigheternas information till allmänheten. 

MSB ska därutöver ha förmåga att bistå Regeringskansliet med 
underlag och information i samband med allvarliga olyckor, kriser. 
och under höjd beredskap.387 

MSB ska också ha förmåga att medverka i Sveriges humanitära 
insatser i andra länder och bl.a. kunna lämna stöd vid vissa 
biståndsinsatser som t.ex. vid tidig återuppbyggnad efter katastrofer. 
MSB ska också i samverkan med andra berörda myndigheter och 
organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation då många 

 
385 2-6 §§ förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
386 7 a § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
387 7 § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
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svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av 
en allvarlig olycka eller en katastrof utanför Sverige, med kort varsel 
och i ett inledande skede kan stödja både utlandsmyndigheter och 
de nödställda. Myndigheten ska också på regeringens uppdrag kunna 
stödja internationella insatser inom civil konflikthantering.388 

EU:s civilskyddsmekanism  

MSB är enligt sin instruktion Sveriges kontaktpunkt och behörig 
myndighet när det gäller EU:s civilskyddsmekanism.389 Uppdraget 
innebär att myndigheten både ska ta emot förfrågningar och erbjuda 
hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedla stöd från andra 
länder till Sverige. Inom ramen för civilskyddsmekanismen bedrivs 
arbete med såväl förebyggande, beredskap som respons. Samordnade 
internationella civilskyddsinsatser genomförs både inom och 
utanför EU.390 

Uppföljning, utvärdering och forskning  

MSB ska såväl områdesvis som på en övergripande samhällsnivå följa 
upp och utvärdera krisberedskapen och det civila försvaret. 
Myndigheten ska också bedöma om de åtgärder som vidtagits fått 
önskad effekt och se till att erfarenheter tas till vara från de olyckor 
och kriser som inträffat. MSB har även i uppgift att utveckla 
kompetens och metodik inom området samt att beställa, 
kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.391  

 
388 8 § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
389 Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en 
civilskyddsmekanism för unionen och Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420 
av den 13 mars2019 om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism 
för unionen. 
390 9 § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
391 10-11 och 12 §§ förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
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Informationssäkerhet  

När det gäller uppgifterna inom informationssäkerhet392 ska MSB 
bl.a. stödja och samordna detta arbete. MSB ska även svara för att 
Sverige har en nationell funktion som kan stödja samhället i arbetet 
med att förebygga incidenter. Arbetet sker genom MSB:s CERT-
verksamhet (Computer Emergency Response Team). Till CERT-
SE:s uppgifter hör bl.a. att agera skyndsamt vid inträffade incidenter 
genom att sprida information, vid behov arbeta med samordning av 
åtgärder, medverka i arbetet med att avhjälpa eller lindra effekter av 
det inträffade och att samverka med myndigheter med särskilda 
uppgifter inom informationssäkerhetsområdet. MSB är genom 
CERT-SE också Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande 
funktioner i andra länder och mot den CERT-organisation som 
ansvarar för incidenthantering inom EU:s institutioner, CERT-EU. 
Det är också MSB som tar emot de rapporter som statliga 
myndigheter lämnar med anledning av den obligatoriska 
incidentrapporteringen enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap.393  

Särskilda uppgifter  

MSB har utöver de uppgifter som beskrivs ovan ett antal särskilda 
uppgifter. Bland annat ska MSB upprätthålla en beredskap för att 
besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska 
nationella ambulansflyget, tillsammans med andra berörda aktörer 
verka för att skapa en sammanhållen information om skydd mot 
olyckor, krisberedskap, totalförsvar samt om säkerhetspolitik, samt 
stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och 
konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med 
organisationer som har uppgifter inom krisberedskapsområdet och 
civilt försvar. MSB ska även införa, förvalta och utveckla 
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-
systemet), samordna svenska myndigheters deltagande inom ramen 
för den civila beredskapsdelen inom Nato/Partnerskap för 

 
392 11 a-11 b §§ förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 
393 Prop. 2017/18:205 s. 79.  
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fredssamarbetet, vara nationell kontaktpunkt för 
Galileosystemets394 larmkedja i Sverige samt utöva tillsyn över och 
kontroll av att åtagandena i alarmeringsavtalet mellan staten och 
SOS Alarm Sverige AB uppfylls.395 

11.4 MSB:s organisation och verksamhet 

Verksamheten är uppdelad i åtta avdelningar: avdelningen för 
cybersäkerhet och säkra kommunikationer, avdelningen för 
krisberedskap och civilt försvar, avdelningen för räddningstjänst och 
olycksförebyggande, operativa avdelningen, 
kommunikationsavdelningen, avdelningen för internationell 
samordning, avdelningen för rättsligt stöd och avdelningen för 
verksamhetsstöd. Vid myndigheten finns även generaldirektörens 
kansli. MSB har också en internrevision och ett insynsråd vars 
ledamöter utses av regeringen. MSB:s verksamhet är lokaliserad till 
Karlstad, Kristinehamn och Stockholm och myndigheten bedriver 
även utbildningsverksamhet i Revinge, Rosersberg och Sandö.396 

MSB:s verksamhet har ökat i omfattning över tid. Antalet 
årsarbetskrafter har ökat från 839 år 2009 till 1 107 år 2019. Under 
samma period har myndighetens årliga förvaltningsanslag ökat från 
916 miljoner kronor 2009 till 1 372 miljoner kronor 2019. 

MSB har sedan 2019 en verksamhetsindelning i linje med hur 
myndighetens avdelningar för sakfrågor är indelade. 

• skydd mot olyckor  

• operativ hantering av samhällsstörningar  

• cybersäkerhet och säkra kommunikationer  

• beredskap för kriser och krig. 

Skydd mot olyckor 

För att bidra till att minska antalet bränder och andra olyckor samt 
till att räddningsinsatser bedrivs effektivt, arbetar MSB inom sitt 

 
394 Galileosystemet är ett satellitbaserat europeiskt navigeringssystem. 
395 14-18 §§ förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
396 MSB:s årsredovisning 2019. 
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verksamhetsområde Skydd mot olyckor bl.a. med att samordna ett 
s.k. Centralt räddningstjänstforum som samverkar och utvecklar 
statlig räddningstjänst. MSB är också ordförande i det s.k. 
Räddningstjänstrådet som ska främja dialogen mellan MSB och 
kommunal räddningstjänst i syfte att identifiera gemensamma 
framtida utvecklingsområden.397 MSB ansvarar även för att utforma 
och anordna utbildningar inom området skydd mot olyckor och 
räddningstjänst samt stödja och utöva tillsyn av kommunal 
räddningstjänst.398 

Operativ hantering av samhällsstörningar 

Som beskrivs ovan har MSB ansvar för att samordna aktörernas 
arbete på nationell nivå vid stora olyckor, kriser och krig.  När en 
allvarlig olycka eller kris inträffar stödjer MSB de som ska hantera 
händelsen och ser till att de som arbetar med krishanteringen kan 
samordna sina åtgärder och sin information. Syftet med MSB:s stöd 
är att hanteringen av samhällsstörningar ska bli effektiv och att 
konsekvenserna ska kunna begränsas. MSB:s arbete genomförs inom 
ramen för myndighetens verksamhetsområde Operativ hantering av 
samhällsstörningar. Arbetet omfattar bl.a. att dygnet runt 
upprätthålla den nationella beredskapen och ha förmåga att 
upptäcka, verifiera, larma och informera, skapa samlade lägesbilder 
samt identifiera och möta informationspåverkan. MSB driver även 
den aktörsgemensamma hanteringen på nationell nivå så att åtgärder 
och kommunikation samordnas och resurser används där de mest 
behövs. När det behövs kan MSB även stödja aktörer i Sverige och i 
andra länder med förstärkningsresurser, kompetens och materiel 
inom olika områden.399 Inom ramen för den operativa hanteringen 
genomför MSB dessutom insatser i andra länder för att rädda 
människoliv efter en katastrof och genomför mer långsiktiga 
insatser för att stödja andra länders arbete med 
katastrofriskreducering.400  

 
397 Tillsammans med räddningstjänsterna har MSB tagit fram en handlingsplan som ska ligga 
till grund för fortsatta prioriteringar rörande stödet till dem under de kommande åren. 
398 Grundutbildningarna Skydd mot olyckor, Skorstensfejarutbildning och Grundutbildning 
för räddningstjänstpersonal i beredskap, samt vidareutbildningar till Skorstensfejartekniker 
och Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, www.msb.se. 
399 MSB:s verksamhetsplan 2020–2022, reviderad 2020-02-27 (dnr MSB 2019-14935). 
400 Ibid. 
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Cybersäkerhet och säkra kommunikationer  

Inom ramen för verksamhetsområdet Cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer arbetar MSB med att förebygga incidenter genom 
att stödja, samordna och att aktivt driva på arbetet inom området på 
alla nivåer (statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv 
och individen) ska MSB bidra till att informations- och 
cybersäkerheten stärks i hela samhället. MSB ansvarar bl.a. för att se 
till att aktörer har tekniskt stöd- och ledningssystem för ledning och 
samverkan och att dessa uppfyller höga krav på tillgänglighet och 
säkerhet.401  

MSB ansvarar även för CERT-SE som är den nationella 
funktionen för att förebygga och hantera it-incidenter som kan få 
konsekvenser för samhällets funktionalitet och försvar. För att öka 
den nationella förmågan att upptäcka, varna, stödja och hantera it-
relaterade incidenter och kriser pågår en utveckling av operativ 
samverkan mellan FRA, MSB, Försvarsmakten och 
Säkerhetspolisen, genom etablering av ett cybersäkerhetscentrum.402 
I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att sammanlagt 
50 miljoner skulle anslås för det samlade arbete med att inrätta ett 
cybersäkerhetscenter. 403 

Beredskap för kriser och krig 

Inom ramen för verksamhetsområdet Beredskap för kriser och krig 
arbetar MSB bl.a. med analyser och utvärderingar av samhällets 
förmåga att förebygga och hantera kriser och att förbereda sig för 
krig och krigsfara. Med analyserna, exempelvis den nationella risk- 
och förmågebedömningen, som utgångspunkt tar MSB fram 
planeringsförutsättningar. Det handlar exempelvis om en 
övningsinriktning samt en planeringsinriktning för civilt försvar 
med syftet att uppnå samordning av aktörernas arbete med att 
utveckla beredskapen. Analyserna ligger också till grund för 
forskningsutlysningar. 

 
401 Ibid. 
402 Ibid. 
403 Prop. 2020/21:1 utg.omr.6, s.15. 
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Arbetet inom verksamhetsområdet innebär vidare att stödja 
aktörernas utveckling inom olika områden. Verktygen för detta är 
normering404, metod- och kunskapsstöd, finansiering samt övning.  

MSB disponerar anslag 2:4 Krisberedskap som är ett viktigt 
verktyg för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga. 
Under 2019 fördelade MSB sammanlagt cirka 1,3 miljarder kronor 
från anslaget, varav cirka 500 miljoner kronor till myndigheter och 
länsstyrelser för utvecklingsprojekt och cirka 540 miljoner kronor 
till finansiering av kommuners och regioners uppgifter enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Frivilliga 
försvarsorganisationer fick 53 miljoner kronor för bl.a. 
utbildningsinsatser.405 

MSB:s arbete med civilt försvar bygger så långt som möjligt på 
den fredstida krisberedskapen och genomförs i nära samverkan med 
Försvarsmakten, andra myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga 
försvarsorganisationer och näringsliv inom ramen för en 
sammanhållen totalförsvarsplanering. Det nationella 
utvecklingsarbetet omfattar kunskapsutbyten och samverkan med 
andra länder och organisationer för att säkerställa interoperabilitet 
av system och strukturer. Samverkan med de nordiska länderna är av 
särskild betydelse liksom samverkan inom Nato/Partnerskap För 
Fred.406

 
404 Föreskriftsrätten för RSA är en central del i normeringen. 
405 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 6, s. 70 f. 
406 Föreskriftsrätten för RSA är en central del i normeringen. 
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12 Överväganden och förslag: Det 
nationella ansvaret för civilt 
försvar och krisberedskap 

Utredningen ska analysera behovet av att förtydliga Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppgifter i syfte att 
åstadkomma en sammanhållande planering inför och ett samordnat 
agerande under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst i krig. 
Om ett sådant behov identifieras ska förslag lämnas på hur en sådan 
ordning ska utformas. I detta ingår att analysera i vilken utsträckning 
som de föreslagna uppgifterna ska ingå i MSB:s ordinarie uppdrag 
eller om de ska kräva ett särskilt regeringsbeslut. När uppgifterna 
utformas ska behovet av en tydlig ansvarsfördelning i systemet och 
behovet av samverkan mellan sektorer beaktas. 

Utredningen ska vidare analysera om det finns behov av att 
åstadkomma en ökad grad av samordning och helhetssyn i fråga om 
de resursbehov som kan finnas inom krisberedskapen och civilt 
försvar. Om utredningen identifierar sådana behov ska den lämna 
förslag på hur en sådan ordning kan utformas och lämna nödvändiga 
författningsförslag. 

12.1 Planering av det civila försvaret  

12.1.1 Sammanhängande planering för totalförsvaret 

Bedömning: MSB ansvarar för att hålla ihop den 
sammanhängande planeringen inför höjd beredskap, en planering 
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som bör utgå från förslagen om beredskapssektorer med 
sektorsansvariga myndigheter och civilområdeschefer. 

MSB ska företräda det civila försvaret på central nivå i frågor 
som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära 
behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan 
författning. 

 
Planering inför höjd beredskap och då ytterst krig är och måste vara, 
en process som går uppifrån och ner. Utgångspunkten är 
regeringens och riksdagens beslut om inriktning, anvisningar och 
planeringsförutsättningar som antas vart femte år i ett 
försvarspolitiskt inriktningsbeslut. Därutöver fattar regeringen 
beslut om en årlig inriktning i regleringsbreven till myndigheterna 
och vid behov fattar regeringen beslut om ytterligare uppdrag till 
myndigheterna. 

Som utredningen redogjort i tidigare kapitel har Försvarsmakten 
och MSB sedan december 2015 haft i uppdrag att utveckla en 
sammanhängande planering för totalförsvaret under den 
försvarspolitiska inriktningsperioden till och med 2020 (se vidare 
kapitel 3 och 6). 

I regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 betonar 
regeringen vikten av en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. Regeringen har vidare den 17 december 2020 beslutat 
om en Inriktning för en sammanhängande planering för 
totalförsvaret och samtidigt beslutat om Anvisningar för det civila 
försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025. Regeringen 
beslutade samma dag att ge MSB i uppdrag att göra en samlad 
bedömning av förmågan inom det civila försvaret. I genomförandet 
av uppdraget ska MSB använda sig av de bevakningsansvariga 
myndigheternas redovisningar som lämnas i enlighet med 
Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 
2021–2025. I kapitel 3 finns en närmare beskrivning av de tre 
besluten från den 17 december 2020. 

Den sammanhängande planeringen är central för att en 
systematisk och effektiv förmåga ska kunna utvecklas i 
totalförsvaret. Utredningen föreslår att det fortsatta arbetet med att 
utveckla den sammanhängande planeringen för totalförsvaret ska 
genomföras inom ramen för den av utredningen föreslagna 
beredskapsstrukturen. 
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Inom ramen för de beredskapssektorer som utredningen har 
föreslagit ska sedan konkret planering och förberedelser 
genomföras. Varje beredskapsmyndighet har ett eget ansvar att vidta 
de åtgärder som behövs och som framgår av gällande författningar. 
Enligt utredningens förslag till uppgifter i kapitel 8 ska de 
sektorsansvariga myndigheterna bland annat ansvara för att det inom 
respektive beredskapssektor bedrivs ett arbete med en 
sammanhängande planering och att det finns förmåga att lösa 
uppgifterna vid höjd beredskap. De sektorsansvariga myndigheterna 
ska också ansvara för att lämna förslag till regeringen, eller till den 
myndighet som regeringen bestämmer, på prioriteringar mellan 
beredskapsåtgärder inom beredskapssektorn. Vidare ska de 
sektorsansvariga myndigheterna besluta om inriktningen för arbetet 
samt följa upp beredskapsförberedelser och åtgärder inom 
beredskapssektorn. De ska ansvara för att det finns en planering för 
verksamheten under höjd beredskap inom beredskapssektorn och 
att denna är samordnad med andra beredskapssektorer och med 
Försvarsmakten. 

Planeringen i beredskapssektorerna ska beakta det regionala 
perspektivet och samordnas med de föreslagna 
civilområdescheferna, vilka bland annat ska ta initiativ till åtgärder så 
att planläggningen i den utsträckning som är nödvändig samordnas 
såväl mellan statliga myndigheter inbördes som mellan dessa och 
Försvarsmakten samt utveckla ett strukturerat samarbete med de 
myndigheter som är sektorsansvariga enligt förslaget till 
beredskapsförordning. Civilområdescheferna ska också stödja 
länsstyrelsernas planering och förberedelser inom respektive län. 
Civilområdeschefen får hos beredskapsmyndigheter också begära in 
och ta del av relevant material som rör planläggningen inom 
civilområdet inför höjd beredskap. När det gäller hur kommuner och 
regioner involveras i planeringen återkommer utredningen till det i 
kapitel 14. 

MSB har ett övergripande ansvar för genomförandet av den 
sammanhängande planeringen inför höjd beredskap enligt sin 
instruktion.407 I detta ingår enligt utredningen att stödja arbetet i 
beredskapssektorerna och inom civilområdena. MSB ska också 
precis som i dag kunna samla ihop den sektorsvisa och områdesvisa 

 
407 6 § Förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
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planeringen utifrån ett nationellt perspektiv. I dag använder MSB 
begreppet nationell programplan för detta arbete. En sådan nationell 
programplan kan innehålla en samlad beskrivning av 
beredskapsläget, inklusive investeringsbehov och ekonomiska 
förutsättningar, för det civila försvaret. Den nationella 
programplanen kan därmed utgöra ett viktigt underlag för den 
utvärdering som ska genomföras i slutet av varje 
försvarsbeslutsperiod och som kan ligga till grund för regeringens 
och riksdagens långsiktiga beslut om inriktning och prioriteringar i 
det civila försvaret. 

För att åstadkomma en väl avvägd sammanhängande planering 
för totalförsvaret är det viktigt att såväl det militära försvarets som 
det civila försvarets perspektiv är väl företrätt. Även i andra 
långsiktiga utvecklingsprocesser är det lämpligt med en aktör som 
kan företräda det civila försvaret, exempelvis i Försvarsmaktens 
perspektivstudier (PerP) och i Försvarsberedningens arbete.408 MSB 
har också ett nationellt ansvar för värdlandsstöd, vilket omfattar 
samverkan med Försvarsmakten om strategiska frågor kopplat till de 
civila dimensionerna av militärt värdlandsstöd. Utredningen 
bedömer att MSB fortsatt ska företräda det civila försvaret i 
avvägningar mellan civila och militära behov i arbetet med 
förberedelser och planering inom totalförsvaret med stöd av i första 
hand de sektorsansvariga myndigheterna. 

Utredningens förslag syftar till att så långt möjligt undvika 
parallella strukturer för krisberedskapen och förberedelser för civilt 
försvar. Den beredskapsstruktur för myndigheternas arbete med 
beredskapsuppgifter som utredningen föreslår kan användas för 
såväl krisberedskap, planeringen för civilt försvar, hanteringen av 
krissituationer och civilt försvar vid höjd beredskap och då ytterst 
krig. Det saknas i dag, som utredningen uppfattar det, en 
sammanhållen process för krisberedskapen motsvarande den 
sammanhållna planeringen för totalförsvaret. Utredningen bedömer 
att det är lämpligt att inom ramen för det föreslagna 
beredskapssystemet även utveckla krisberedskapen. 
Beredskapsmyndigheterna ska, enligt utredningens förslag, i arbetet 
inom beredskapssektorerna även inventera hur olika krissituationer 
i fred kan drabba den samhällsviktiga verksamhet som de ansvarar 

 
408 Förutom MSB kan det vara lämpligt att även föreslagna sektorsansvariga myndigheter får 
möjlighet att delta i relevanta delar av Försvarsmaktens perspektivstudier. 
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för och identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa 
motståndskraft och begränsa konsekvenserna av fredstida kriser. 

12.1.2 Underlag för beslut om finansiering av civilt försvar och 
krisberedskap 

Förslag: Regeringen bör ge MSB i uppdrag att ansvara för en 
sammanställning av de resursbehov som kan finnas inom civilt 
försvar och krisberedskap och att utifrån sammanställningen göra 
en helhetsbedömning som underlag för en välavvägd helhet till 
regeringen. 

Arbetet ska göras tillsammans med de sektorsansvariga 
myndigheterna och civilområdescheferna. Vid behov även med 
övriga beredskapsmyndigheter och andra berörda organisationer. 
En förutsättning för ett sådant uppdrag är att MSB utvecklar en 
transparant process som garanterar en objektiv bedömning av 
behoven som helhet. 

 
I fråga om finansieringen av civilt försvar och krisberedskap finns i 
dag ingen samlad process för att ta fram ett underlag motsvarande 
den sammanhållna planering som beskrivs i föregående avsnitt. I 
stället har de bevakningsansvariga myndigheterna var för sig eller i 
grupp så som regeringen beslutat fått lämna in underlag med 
äskanden till regeringen. 

Civilt försvar och krisberedskap innefattar en mängd aktörer som 
ansvarar för verksamheter med flera beroendeförhållanden. 
Regeringen bedömer att det kan finnas ett behov en 
sammanställning av resursbehoven för civilt försvar. Även 
Försvarsberedningen har efterfrågat att en process och förmåga 
etableras för att göra avvägningar av hur resurser för 
beredskapsförberedelserna lämpligast bör fördelas, både vad gäller 
geografiska områden och sektorer. Utredningen delar dessa 
bedömningar och menar att det finns behov av en enhetlig och 
sammanhållen process där ett samlat underlag för beslut om 
resursfördelning tas fram för att regeringen ska kunna göra lämpliga 
avvägningar och prioriteringar, inte minst när det gäller fördelningen 
av ekonomiska resurser mellan olika beredskapsåtgärder och 
beredskapssektorer. Arbetet med att ta fram underlag till regeringen 
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behöver följa statens budgetprocess och bör innefatta att ta fram 
underlag inom ramen för såväl den årliga budgetprocessen som inför 
den nästkommande försvarsbeslutsperioden. Denna process 
behöver vara sammankopplad med den sammanhängande 
planeringen för totalförsvaret.409 

Den planeringsmodell som MSB och Försvarsmakten har 
föreslagit regeringen utgår från femåriga cykler, baserade på 
försvarsbeslutsperioderna. Utredningen bedömer att modellen är en 
bra utgångspunkt för det fortsatta planeringsarbetet och att man bör 
fortsätta att utgå från den för att kunna åstadkomma en helhet för 
beredskapsåtgärder inom civilt försvar och krisberedskap. Det 
betyder också att ekonomiska underlag behöver finnas framtaget på 
olika detaljeringsnivåer för att exempelvis kunna ingå i 
Försvarsberedningens bedömningar som utgör underlag för 
kommande politiska beslut. Planerna som tas fram inom 
beredskapssektorerna och civilområdena bör därmed utgöra 
underlag till den sammanhängande nationella planeringen och som 
underlag för regeringens finansiella avvägningar. För att säkerställa 
att det inom olika beredskapssektorer och civilområden inte görs 
helt olika bedömningar ska MSB ha i uppgift att hålla samman 
processen och redovisa det samlade underlaget till regeringen. 

Utredningen har övervägt om uppgiften att göra avvägningar helt 
och hållet ska utgå från myndigheternas äskanden till respektive 
departement och den beredning som därefter genomförs inom 
Regeringskansliet. En nackdel med en sådan process är att behoven 
som rör civilt försvar då först prövas mot andra behov som rör 
respektive myndighet och utgiftsområde. Eftersom civilt försvar 
normalt är en liten verksamhet i förhållande till myndigheternas 
övriga verksamhet finns alltid en risk att behov av olika satsningar 
inom civilt försvar som berör i princip alla utgiftsområden inte 
värderas samlat. Om MSB tillsammans med myndigheterna inom 
beredskapssektorerna och civilområdescheferna tar fram ett samlat 
underlag kan regeringen bedöma helheten men också få en 
uppfattning om hur olika behov värderats mot varandra i en process. 

Processen med att ta fram ett samlat underlag till regeringen 
måste vara väl förankrat hos de berörda myndigheterna. Det ställer 

 
409 För att beredskapsplaneringsprocessen ska fungera krävs en längre tidshorisont för 
planeringen, inte minst för att investeringskostnader behöver kunna planeras över en längre 
tid. Utredningen bedömer det som lämpligt att planeringsperioden för det civila försvaret bör 
vara densamma som Försvarsmaktens planeringsperiod. 
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stora krav på samarbete, transparens, accepterade 
prioriteringskriterier och en tydlighet i hur olika avvägningar görs. 
Man bör sträva mot att nå enighet mellan berörda aktörer, men det 
bör vara MSB som fattar beslut om det slutliga underlaget och 
lämnar in det till regeringen. Olika uppfattningar bör tydligt framgå 
av underlagen. 

En försvårande omständighet är att MSB har flera roller i det 
föreslagna beredskapssystemet. Myndigheten ansvarar både för att 
hålla samman planeringen för systemet som helhet och föreslås 
samtidigt vara sektorsansvarig myndighet i sektorn Räddningstjänst 
och skydd av civilbefolkningen. Till det ska läggas att MSB också 
ingår i den föreslagna beredskapssektorn Elektroniska 
kommunikationer och post. MSB har också viktiga uppgifter i de 
särskilda beredskapsområden som utredningen föreslår, bland annat 
rörande cybersäkerhet. MSB är således både expertmyndighet och 
har en övergripande roll för systemet som helhet. Förhållandena 
liknar de olika uppgifter som den tidigare myndigheten ÖCB hade. 

Utredningens bedömning är att en förutsättning för att MSB ska 
få uppdraget att ansvara för sammanvägningen av de resursbehov 
som kan finnas inom civilt försvar och krisberedskap, är att MSB 
utvecklar en transparant process som garanterar en objektiv 
bedömning av behoven som helhet. Först därigenom kan legitimitet 
skapas för ansvaret att ta fram sammanställningar till regeringen med 
förslag till avvägningar och prioriteringar avseende 
resurstilldelningen. 

12.2 Ansvar och uppgifter vid krissituationer i fred 

Bedömning: Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en 
krissituation, ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera den 
uppkomna situationen och konsekvenserna av denna. 
Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan 
krissituation. I ansvarsprincipen ingår även att initiera och 
bedriva sektorsövergripande samverkan. 

Den sektorsansvariga myndigheten ansvarar för att den 
operativa krishanteringen samordnas inom sektorn. 
Myndigheterna inom beredskapssektorn behöver beakta behovet 
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av tvärsektoriell samlad hantering och det geografiska 
områdesansvaret på lokal, regional nivå och nationell nivå. 

 
Orsakerna bakom olika kriser varierar liksom de konsekvenser kriser 
får. Kriser som drabbar en del av samhället får oftast konsekvenser 
inom andra områden. Coronapandemin 2020 fick t.ex. initialt 
konsekvenser för hälso- och sjukvården samt omsorgen som sattes 
under stor press, men påverkade snabbt även enskildas ekonomi och 
samhällsekonomin samt samhällssektorer såsom exempelvis 
transporter och skolan. Kriser kan även uppstå parallellt oberoende 
av varandra. I närtid har t.ex. Sverige upplevt skogsbränder, 
foderbrist och låga grundvattennivåer parallellt till följd av torka. 

När det gäller ansvaret för att hantera krissituationer avgörs detta 
av krisens karaktär och omfattning. Hanteringen av kriser utgår från 
det geografiska områdesansvaret och präglas i regel av ett nedifrån–
upp–perspektiv. En krissituation som enbart drabbar en kommun 
hanteras i första hand lokalt, även om konsekvenserna också kan 
behöva hanteras parallellt på regional eller nationell nivå. Är krisen 
mera omfattande hanteras den även på länsnivå med stöd av 
nationella myndigheter. Utifrån vad utredningen föreslår ska 
regionala kriser som omfattar flera län kunna hanteras av 
länsstyrelserna gemensamt i ett civilområde med stöd av 
civilområdeschefen. 

Vid nationella kriser involveras stora delar av samhället och alla 
beslutsnivåer berörs. Enligt den trenivåstyrning som Sverige har, 
enligt grundlagen, aktiveras ledningsfunktioner såväl nationellt 
(regeringen och statliga myndigheter), regionalt (regionerna) och 
lokalt (kommunerna). En nationell krishantering som omfattar 
komplexa kriser kräver därför samverkan såväl inom som mellan de 
olika beslutsnivåerna. Grunden för en nationell krishantering 
handlar således om att alla tar sitt ansvar och samverkar med 
varandra för att hantera krisen och dess konsekvenser. 

Utredningens bedömning är att förslagen på en indelning av 
statliga myndigheter i sektorer och civilområden med 
civilområdeschefer ger en ökad förmåga till effektivare hantering av 
kriser. Därtill förtydligas ansvaret för operativ krishantering genom 
de uppgifter som beredskapssektorerna får. 

Inom beredskapssektorerna ska det byggas upp en förmåga till 
operativ krishantering och samverkan för att lösa ut de frågor som 
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sektorn berörs av. Det är den myndighet som ansvarar för den eller 
de samhällsviktiga verksamheter och funktioner som drabbas av 
krisen som i första hand ska agera i enlighet med ansvarsprincipen, 
men i detta ingår att samverka med myndigheter och aktörer i övrigt 
som berörs. Detta innebär att vid en pandemi så är det 
myndigheterna inom beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg 
som ansvarar för den operativa krishanteringen. Vid en energikris är 
det myndigheterna inom beredskapssektorn Energiförsörjning och 
vid en finansiell kris är det myndigheterna inom beredskapssektorn 
Finansiella tjänster som ansvarar för krishanteringen inom sitt 
ansvarsområde. Därmed är det ofta en sektor, som beroende av kris, 
kommer att stå i fokus i samhällets samlade hantering av krisen. I 
flera av de beskrivna sektorerna bedrivs verksamheten inte bara av 
statliga myndigheter utan av kommuner, regioner eller privata 
företag. 

Sammanfattningsvis ska varje myndighet, vars ansvarsområde 
berörs av en krissituation, vidta de åtgärder som behövs för att 
hantera den uppkomna situationen och konsekvenserna av denna. 
Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan 
krissituation. 

Som nämnts drabbar ofta en kris flera samhällssektorer, eller så 
kan en kris initialt drabba en sektor för att sedan påverka andra 
sektorer. I ansvarsprincipen ingår därför även att initiera och bedriva 
sektorsövergripande samverkan. En pandemi kan exempelvis 
innebära att åtgärder behöver vidtas även inom polis, skola och 
socialförsäkringar samtidigt som upprätthållandet av många viktiga 
samhällsfunktioner kan påverkas av personalbortfall. En energikris 
kan på motsvarande sätt påverka exempelvis transporter och 
livsmedelsförsörjning. Vid kriser har alla berörda myndigheter 
ansvar för att samverka över sektorsgränser och bidra till en samlad 
och effektiv hantering. Den sektorsansvariga myndighetens uppgift 
är förutom samordningen inom sektorn också att bidra i arbetet med 
att uppnå samordning mellan den beredskapssektor som 
myndigheten ansvarar för och andra sektorer, myndigheter och 
aktörer. En krissituation som berör en beredskapssektor innebär 
således ett ansvar att vidta åtgärder men också att samverka och 
stödja varandra. Den sektorsansvariga myndigheten ska därför ha 
uppgifter som handlar om att se till att krishanteringen blir effektiv 
och samordnad inom beredskapssektorn. 
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Den sektorsansvariga myndigheten ska bland annat ta initiativ så 
att de åtgärder som behövs för att hantera den uppkomna 
situationen och konsekvenserna av denna samordnas inom 
beredskapssektorn. Den sektorsansvariga myndigheten ska också 
företräda beredskapssektorn kring behov och omfattning av stöd 
från MSB. Den sektorsansvariga myndigheten ska vidare ha förmåga 
att vid behov hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen inom 
beredskapssektorns sakområde samt om vidtagna och planerade 
åtgärder. Se vidare kapitel 8. 

Under en kris kan regeringen styra myndigheter genom att 
formulera uppgifter och uppdrag. Regeringens ansvar är att fatta 
beslut som skapar förutsättningar för hela statsförvaltningen att 
hantera krisen. Exempelvis har regeringen under perioden den 
1 februari – 1 september 2020 fattat mer än 400 beslut med 
anledning av coronapandemin.410 

Sammanfattningsvis ska myndigheterna med utgångspunkt i 
regeringens övergripande beslut och inriktning operationalisera 
inriktningen till praktiska åtgärder. Detta innebär även att det är 
beredskapssektorerna som ska samordna insatserna för de viktiga 
verksamheter och funktioner som man ansvarar för. Myndigheterna 
inom beredskapssektorn behöver också beakta behovet av 
tvärsektoriell samlad hantering och det geografiska områdesansvaret 
på lokal, regional och nationell nivå. Insatserna för att hantera 
hälsoeffekterna av en pandemi ska därmed hanteras av 
beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg. Konsekvenser av 
pandemin i andra samhällsviktiga verksamheter utanför smittskydd 
och hälso- och sjukvård hanteras av ansvariga myndigheter i andra 
beredskapssektorer. 

Eftersom kriser ofta behöver hanteras parallellt lokalt, regionalt 
och nationellt behöver beredskapssektorernas samordning av 
insatser samverka med lokala, regionala och nationella aktörer. 

Utredningen har som alternativ till vad som föreslås ovan 
övervägt ett system där regeringen beslutar om vilken myndighet 
som ska vara krisledande. Syftet med detta skulle vara att tydliggöra 
ansvaret och ge den krisledande myndigheten ett starkare mandat. 

 
410 Statskontoret (2020), Förvaltningsmodellen under coronapandemin.  
Exempel på styrverktyg som regeringen har använt under pandemin är regeringsuppdrag, 
beslut om finansiellt stöd till olika verksamheter, beslut om ny lagstiftning, nya och 
förändrade förordningar och att tillsätta nationella samordnare. 
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Ett liknande system har tidigare föreslagits i form av att en i förväg 
utpekad myndighet av regeringen ges i uppgift att vara så kallad 
krisledande myndighet. Myndigheten skulle efter beslut av 
regeringen kunna leda de operativa krishanteringsinsatserna av 
nationell omfattning (prop. 2005/06:133). Frågan har också varit 
föremål för analys i Utredningen om nationell krisledning 
(Fö 2006:02)411. Vår utredning gör dock bedömningen att det finns 
en risk för att en sådan ordning med ett beslut av regeringen skulle 
kunna fördröja hanteringen av krisen. Detta då de myndigheter som 
ska hantera krisen kan komma att dröja med att vidta åtgärder i 
avvaktan på att regeringen fattar ett beslut om en krisledande 
myndighet. 

12.3 Ansvar och uppgifter inom det civila försvaret 
vid höjd beredskap och då ytterst krig 

Regeringen har inför och under höjd beredskap och krig att hantera 
en rad strategiska samt nationellt övergripande och inriktande 
frågeställningar. Regeringen ska då bl.a. hantera beslut om 
beredskapshöjande åtgärder och prioritering av försvarsåtgärder, 
relationerna till omvärlden, relationen till riksdagen och 
oppositionen samt information till media och allmänheten. Att 
regeringen kan fullgöra dessa uppgifter är centralt för landets 
samlade försvarsansträngningar.412 

Under höjd beredskap och i samband med militära operationer i 
fred är regeringens styrning av direkt karaktär. Det handlar om att 
regeringen på strategisk nivå anger mål och ramar för 
Försvarsmaktens och dess stödmyndigheters samt 
beredskapsmyndigheternas operativa agerande. Det är därför 
centralt att regeringen i varje givet tillfälle har ett fullgott 
beslutsunderlag för att kunna fatta väl avvägda beslut. Regeringens 
styrning av riket under höjd beredskap förbereds av 
Regeringskansliet som med stöd av berörda myndigheter ska kunna 
bereda regeringens beslut inom ramen för de tidskrav och utifrån de 
behov i övrigt som läget kräver.413 

 
411 Regeringen beslutade den 11 januari 2007 att utredningen ska upphöra den 12 januari 2007 
(se dir. 2006:81 och dir 2006:124). 
412 Ds 2017:66, s. 89. 
413 Prop. 2014/15:109, s. 61. 
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Utredningen redogör i kapitel 4 kring säkerställande av 
statsledningens funktionalitet och beskriver där närmare relationen 
mellan statsledningen och myndigheter som MSB, Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten. 

I statliga myndigheters planering för totalförsvaret ingår att 
myndigheten under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så 
långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och 
förhållandena i övrigt. Därtill ska beredskapsmyndigheter vid höjd 
beredskap i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har 
betydelse för totalförsvaret. Den fredstida verksamheten ska om 
möjligt upprätthållas i normal omfattning. 

Sektorsansvariga myndigheter ska bland annat konkretisera 
regeringens övergripande inriktning och ansvara för att 
beredskapssektorns verksamhet samordnas med andra aktörer, med 
civilområdeschefen och med Försvarsmakten för att uppnå största 
möjliga försvarseffekt. 

Civilområdescheferna ska under höjd beredskap bland annat 
samordna de civila försvarsåtgärderna och i samråd med 
militärregionerna verka för att det civila och militära försvaret 
samordnas inom civilområdet. 

Inom länet har länsstyrelsen till stora delar motsvarande uppdrag 
som civilområdeschefen och är också den primära länken till 
kommunerna. Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta 
de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av 
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt 
användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de 
under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter 
inom totalförsvaret. 
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12.4 MSB:s roll och ansvar att stödja regeringen och 
myndigheterna 

12.4.1 Vid fredstida krissituationer ska MSB stödja 
myndigheters operativa hantering av krisen 

Förslag: MSB ska se till att berörda aktörer, utifrån deras behov, 
när det gäller krishantering, under sådana förhållanden får tillfälle 
att 

1. samordna åtgärder 

2. samordna information till allmänhet och medier 

3. effektivt använda samhällets samlade resurser och 
internationella förstärkningsresurser 

4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga 
om information och lägesbilder. 

MSB har enligt sin instruktion ansvar för frågor om skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte 
någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, 
under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. I kapitel 11 
redovisar utredningen MSB:s nuvarande roll och uppdrag. 

Utredningen kan konstatera att MSB:s uppdrag är komplext. 
Utöver sin samordnande och stödjande roll gentemot andra 
myndigheter och organisationer i deras arbete med krisberedskap 
och civilt försvar är MSB bl.a. även expertmyndighet inom bl.a. 
sakområdena räddningstjänst, befolkningsskydd och 
informationssäkerhet. 

I utredningens arbete har det framkommit att flertalet 
myndigheter och organisationer som utredningen haft en dialog med 
bedömer att MSB:s arbete med att stödja myndigheternas arbete 
med att enskilt och tillsammans planera och förbereda åtgärder inför 
kriser och civilt försvar i huvudsak fungerar väl. Samtidigt erfar 
utredningen att flera myndigheter uppfattar att MSB ibland gör en 
vid tolkning av sin stödjande och samordnande roll vid kriser och 
samhällsstörningar. Denna uppfattning grundar sig i huvudsak på 
erfarenheter från MSB:s initiativ och samordning av myndigheternas 
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åtgärder vid olika typer av kriser. Medan vissa insatser, som t.ex. 
anordnandet av samverkanskonferenser för flertalet myndigheter, i 
huvudsak uppfattas underlätta myndigheternas arbete, har andra 
åtgärder upplevts bidra till oklarheter av ansvarsförhållandena mellan 
sakansvariga myndigheter och MSB. 

MSB har till utredningen framhållit att myndigheten tolkar sitt 
uppdrag som att myndigheten ska vara en pådrivande kraft i att få 
till stånd en effektiv hantering och lyfta de frågor som behöver 
samordnas. MSB framhåller att myndighetens arbete utgår från 
ansvarsprincipen, men att det givetvis kan finnas tillfällen då andra 
aktörer upplevt oklarheter och att ansvar har varit överlappande. 

Utredningen menar att det finns en risk för att MSB:s beslut och 
initiativ inte uppfattas som legitima om MSB agerar eller upplevs 
agera inom andra områden än de som myndigheten själv har 
expertkunskap inom. Detta gäller särskilt om MSB:s agerande 
uppfattas tangera andra myndigheters uppdrag eller inkräkta på 
andra myndigheters verksamhetsansvar. Att ett beslut eller initiativ 
upplevs sakna legitimitet kan i sin tur få konsekvenser för andra 
myndigheters beredvillighet att arbeta i enlighet med dem. Samtidigt 
menar utredningen att de oklarheter som har uppstått i samband 
med hanteringen av kriser inte enbart kan härledas till oklarheter 
kring MSB:s roll och uppgifter, utan även till en osäkerhet bland 
myndigheterna om den egna och andras roller och befogenheter i de 
aktuella situationerna. 

Mot denna bakgrund menar utredningen att det finns ett behov 
av att förtydliga MSB:s arbete med att verka för samordning mellan 
berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor, 
kriser och konsekvenser av krig och krigsfara. 

Utredningen bedömer att den struktur med beredskapssektorer 
som utredningen föreslår med tillhörande uppgifter för de 
sektorsansvariga myndigheterna leder till att dessa myndigheter 
behöver utveckla sin egen förmåga att hantera och samordna 
åtgärderna vid inträffade kriser. MSB ska fortsatt stödja berörda 
myndigheters samordning av åtgärder vid en kris. 

I syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan MSB och 
expertmyndigheter föreslår utredningen att nuvarande bestämmelse 
i 7 § i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndighetens 
för samhällsskydd och beredskap ändras på så sätt att det klart 
framgår att det stöd som MSB ska ge andra myndigheter under en 
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krissituation ska utgå från aktörernas behov. En sådan förändring 
påverkar, som utredningen ser det, inte MSB:s möjligheter att ta 
fram samlade lägesbilder och genom dessa identifiera behov av 
samordning vad gäller åtgärder, kommunikation och resurser. 
Däremot behöver behoven som identifierats i högre grad än i dag 
tolkas tillsammans med berörda myndigheter för att identifiera 
behov av stöd eller identifiera frågor som inte någon annan 
myndighet har ansvar för. Sammanfattningsvis innebär förslaget att 
de åtgärder och initiativ som tas i högre grad än i dag ska utgå från 
de faktiska behov av stöd som andra myndigheter har, och att MSB 
tillsammans med berörda myndigheter ska utveckla det stöd och de 
hjälpmedel som behövs för att säkerställa en god samordning. 

Enligt utredningen är det viktigt att MSB för en dialog och 
samverkar med berörda myndigheter redan i planeringen av de 
förberedelser som bör göras utifrån en analys av tänkbara 
krissituationer som kan inträffa. Det handlar också om behovet av 
att föra en nära dialog när kriser inträffar då behoven med största 
sannolikhet delvis skiljer sig från det som har planerats. Förslaget 
avser sammanfattningsvis att skapa en tydlighet i förhållandet att det 
är expertmyndigheterna, inom ramen för arbetet inom respektive 
beredskapssektor, som ansvarar för den operativa hanteringen av en 
kris och som också ansvarar för att en samordning mellan olika 
sektorer sker, samt att MSB:s roll är att utifrån dessa aktörers behov 
se till att de får tillfälle att samordna sina åtgärder och om det finns 
behov också driva på arbetet. 

12.4.2 Under höjd beredskap ska MSB bistå regeringen i 
ledningen av det civila försvaret 

Bedömning: Under höjd beredskap ska MSB vidta sina 
författningsenliga uppgifter, stödja berörda myndigheter samt 
bistå regeringen med råd och stöd. 

 
Förslag: Vid höjd beredskap ska MSB ha förmåga att, om 
regeringen så beslutar, särskilt stödja regeringen och 
Regeringskansliet med samordningsuppgifter på central nivå. 
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MSB:s uppgifter i 7 § p 1-4 i förordningen (2008:1002) med 
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
ska därmed inte längre automatiskt gälla under höjd beredskap. 

 
Försvarsberedningen bedömer att det bör övervägas om MSB under 
höjd beredskap ska ha förmågan att inrikta och samordna de 
sektorsansvariga myndigheternas verksamhet, om regeringen skulle 
välja att fatta ett sådant särskilt beslut, och ha mandat att till 
regeringen lämna förslag till prioriteringar och om fördelning av 
resurser.414 

En utgångspunkt i Försvarsberedningens resonemang om att 
MSB borde ha ett större mandat att ansvara för den civila ledningen 
under höjd beredskap och då ytterst krig är att regeringen behöver 
fokusera på de strategiska besluten, och avlastas från att leda varje 
myndighet var för sig. 

Uppfattningen att MSB under höjd beredskap ska ha förmågan 
att inrikta och samordna de sektorsansvariga myndigheternas 
verksamhet utgår enligt utredningens analys delvis även ifrån 
uppfattningen att styrningen av totalförsvarets två delar, det militära 
försvaret och det civila försvaret, i huvudsak borde överensstämma. 
Utredningen vill i detta sammanhang anföra följande. 
Försvarsmakten lyder direkt under regeringen och leder det militära 
försvaret. Huvuddelen av de övriga myndigheterna inom den 
militära delen av totalförsvaret sorterar, precis som Försvarsmakten, 
under Försvarsdepartementet och har primärt till uppgift att stödja 
Försvarsmakten. Motsvarande ordning saknas för den civila delen av 
totalförsvaret. Civilt försvar är den civila verksamhet som 
myndigheter, kommuner och regioner samt enskilda, företag och 
det civila samhället m.fl. bedriver för att förbereda Sverige för krig 
och hantera en krigssituation. I det civila försvaret ingår ett stort 
antal statliga myndigheter vilka har ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen och är bevakningsansvariga myndigheter. Dessa 
myndigheter är självständiga och likställda varandra. Till skillnad 
från de myndigheter som tillhör den militära delen av totalförsvaret, 
sorterar de civila myndigheterna under flera olika departement. MSB 
sorterar under Justitiedepartementet. Detta innebär sammantaget 
att förutsättningarna att styra de statliga myndigheterna inom ramen 

 
414 Ds 2017:66. 

843



SOU       Överväganden och förslag MSBs roll 

443 

för det civila försvaret skiljer sig på ett betydande sätt från 
förutsättningarna att styra det militära försvaret. 

Utredningens anser därmed att det varken finns förutsättningar, 
är lämpligt eller effektivt att MSB eller någon annan 
förvaltningsmyndighet i normalfallet ska ansvara för ledningen av 
hela det civila försvaret på motsvarande sätt som Försvarsmakten 
leder det militära försvaret. 

Utredningen bedömer att utredningens samlade förslag att 
inrätta beredskapssektorer med sektorsansvariga myndigheter samt 
sex civilområdeschefer kommer att ge regeringen bättre 
förutsättningar för att övergripande styra riket och att under höjd 
beredskap, och då ytterst krig, rikta sina resurser och fokus på de 
övergripande, strategiska och principiellt samhällsviktiga frågorna. 

För regeringen innebär utredningens förslag att regeringen har 
tio beredskapssektorer att förhålla sig till, i stället för ett stort antal 
beredskapsmyndigheter var för sig, och att den regionala 
samordningen genomförs i de sex civilområdena i stället för av 21 
länsstyrelser var för sig. Den av utredningen föreslagna strukturen 
innebär också att de sektorsansvariga myndigheterna kommer att 
utgöra ett stöd till regeringens strategiska ledning genom att de 
samordnar sina respektive sektorer, och ledningen inom 
civilområdena ett stöd till regeringens nationella geografiska 
områdesansvar. Ett viktigt motiv till utredningens förslag att inrätta 
beredskapssektorer och civilområden med civilområdeschefer är att 
denna struktur ska tydliggöra myndigheternas ansvar och roller samt 
underlätta regeringens ledning av det civila försvaret, men också 
hanteringen av krissituationer så som utredningen redogjort för i 
tidigare avsnitt. 

Det är också, som redan framförts, regeringen som har det 
nationella geografiska områdesansvaret. Som utredningen också 
anfört ovan kan det samlade nationella ansvaret för ledningen av det 
civila försvaret vid krigsfara och krig inte i sin helhet delegeras till en 
enskild myndighet. 

Försvarsmakten och MSB behöver även i den struktur som 
utredningen föreslår ha en fortsatt nära relation och gemensam 
verksamhet såväl i planeringen och förberedelser som vid händelse 
av krig eller krigsfara. Genom MSB:s roll i den sammanhängande 
planeringen finns en omfattande kunskap inom MSB som kan vara 
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viktig för Försvarsmakten att få tillgång till under höjd beredskap ur 
ett totalförsvarsperspektiv. 

Utredningen har övervägt om MSB ska ges en mer samordnade 
roll under höjd beredskap med ett mandat att bestämma över andra 
myndigheters verksamhet, i linje med det som Försvarsberedningen 
föreslagit. Det finns, som utredningen bedömer det, inte skäl för att 
MSB eller någon annan myndighet ska ha denna uppgift så länge som 
regeringen med Regeringskansliet kan fullgöra sina uppgifter och 
hantera händelseutvecklingen med ordinarie verksamhetsformer. I 
ett allvarligt läge kan det dock enligt utredningen finnas ett behov av 
att delegera en del av det geografiska områdesansvaret till en 
myndighet under regeringen. 

Utredningen konstaterar vidare att nuvarande uppgifter i 7 § 1–4 
i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap sedan 2018 även omfattar civilt 
försvar, men att innebörden av uppgiften – som utredningen 
redogjort för i tidigare avsnitt – är oklar i relation till regeringens 
mer direkta styrning under höjd beredskap. Dessutom blir det svårt 
för MSB att lösa uppdraget eftersom myndigheten inte har möjlighet 
att inhämta underlag för samlade lägesbilder under höjd beredskap 
då den formella rapporteringen från myndigheterna i stället ska 
göras till regeringen och Försvarsmakten.415 

Utredningen föreslår därför att MSB vid höjd beredskap ska ha 
förmåga att, om regeringen så beslutar, särskilt stödja regeringen och 
Regeringskansliet med samordningsuppgifter på central nivå.416 
Detta ska förtydligas genom en ändring i nuvarande 7 § 
förordningen med instruktionen för MSB. 

Innebörden av förslaget till ändring kan enligt utredningen vara 
att stödja Regeringskansliet med att samla in information och 
sammanställa lägesbilder, en uppgift som, enligt nuvarande ordning 
för MSB, normalt endast omfattar fredstida krissituationer. Vidare 
att på central nivå samordna och stödja övriga myndigheter med 
uppgifter i den civila delen av totalförsvaret. Det kan handla om att 
utifrån regeringens övergripande inriktningar tillsammans med de 
sektorsansvariga myndigheterna fördela och prioritera resurser 

 
415 Se 14 § och 18 § i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. 
416 Efter ett särskilt beslut av regeringen skulle den dåvarande myndigheten ÖCB också vara 
beredd att inrikta och samordna de dåvarande funktionsansvariga myndigheternas 
verksamhet. 
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mellan olika behov. Vilket mandat MSB i så fall skulle få i förhållande 
till andra myndigheter avgörs av regeringen genom det beslut som 
regeringen fattar. Omfattningen av uppgifterna kan också anpassas 
efter situationen. Behoven kan troligen se olika ut under skärpt 
respektive högsta beredskap. 

Omfattningen av de förberedelser som myndigheten behöver 
vidta redan i fred för att ha förmåga att hantera en sådan uppgift 
under höjd beredskap behöver bestämmas i nära dialog med 
Regeringskansliet så att MSB kan anpassa sin krigsorganisation och 
se till att krigsorganisationen är utbildad och övad för de mest troliga 
samordningsuppgifterna som myndigheten kommer att få lösa 
under höjd beredskap. 

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag att MSB:s 
samordningsuppgifter under höjd beredskap i vissa delar förändras 
så att regeringens och Regeringskansliets behov av stöd i 
samordningen blir styrande för vilken roll MSB ska ha. 

MSB ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid 
en kris eller vid höjd beredskap men inte automatiskt se till att 
berörda aktörer får tillfälle att samordna åtgärder, samordna 
information till allmänhet och medier, effektivt använda samhällets 
samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och 
samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om 
information och lägesbilder. 

MSB ska vidare ha förmåga att bistå Regeringskansliet med 
underlag och information i samband med allvarliga olyckor och 
kriser. Denna förmåga ska också finnas under höjd beredskap. 

Vid höjd beredskap ska myndigheten ha förmåga att, om 
regeringen så beslutar, särskilt stödja regeringen och 
Regeringskansliet med samordningsuppgifter på central nivå. 

Uppgiften som MSB har att utifrån en nationell riskbild 
upprätthålla beredskap med stödresurser för att kunna bistå i 
samband med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap 
samt även kunna prioritera och fördela tillgängliga 
förstärkningsresurser enligt 6 kap. 8 a § lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor, påverkas inte av utredningens förslag. 
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12.4.3 Verksamhet som inte någon myndighet har ansvar för 

Bedömning: MSB ska även fortsättningsvis ha ansvar för frågor 
om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. 

 
Enligt MSB:s instruktion har myndigheten ansvar för frågor om 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret 
avser åtgärder före, och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.417 

För att kunna hantera krissituationer och situationer under höjd 
beredskap som drabbar en verksamhet för vilken det saknas en 
ansvarig myndighet, bedömer utredningen att det även 
fortsättningsvis ska finnas en utpekad myndighet som vid kris ska 
ha ett sådant ansvar. Exempelvis fick MSB under flyktingkrisen 

2015−2016 ta ansvar kring vissa transporter av flyktingar inom 
landet som ingen annan hade ansvar för. Under coronapandemin har 
MSB bland annat fått ta ansvar för frågor som rört tillgången till 
skyddsutrustning i verksamheter utanför hälso- och sjukvård och 
omsorg samt förberedelserna för hantering av ett stort antal avlidna. 

Utredningen bedömer att MSB genom sina uppgifter att planera 
och samordna krisberedskapen och det civila försvaret kommer att 
upprätthålla en överblick över de behov som kan uppstå vid kriser 
och höjd beredskap när det gäller områden där det saknas ansvariga 
beredskapsmyndigheter. Därför gör utredningen bedömningen att 
MSB också fortsatt ska ha ansvar för frågor om skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan 
myndighet har ansvaret.418 

12.4.4 MSB ska bevaka och ha ständig beredskap att larma 

Bedömning: MSB ska också fortsättningsvis ha en nationell 
beredskap för kriser och civilt försvar och dygnet runt ha 
beredskap att kunna varna och larma andra. 

 
417 1 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
418 Att regeringen ger MSB uppdrag att agera krissamordnande har hänt tidigare. Under 
flyktingkrisen 2015 beslutade regeringen att ge MSB i uppdrag att på nationell nivå samordna 
ansvariga aktörers hantering av den rådande flyktingsituationen. 
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Vid MSB finns i dag en funktion för nationell beredskap med 
uppgiften att dygnet runt bevaka omvärlden och ta fram en samlad 
nationell lägesbild. Myndigheten har daglig kontakt med andra 
bevakningsansvariga myndigheter och varje vecka hålls en nationell 
samverkanskonferens för att dela den nationella lägesbilden och ta 
del av aktörernas lägesbilder. MSB har en beredskapsorganisation 
som kan starta hanteringen av en händelse dygnet runt där en 
Tjänsteman i beredskap (TiB) är kontaktvägen in för andra 
myndigheter och organisationer.419 

MSB:s arbete med att larma och varna andra420 är central för att 
samhället skyndsamt och effektivt ska kunna hantera kriser och 
mobilisera samhällets resurser vid höjd beredskap. Utredningen 
bedömer att MSB också fortsättningsvis ska ha en nationell 
beredskap för kriser och civilt försvar. Myndigheten ska också 
dygnet runt ha beredskap att kunna varna och larma andra. För att 
säkerställa en god nationell överblick behöver arbetet i vardagen 
också omfatta omvärldsbevakning och insamling och analys av 
information. 

12.4.5 MSB ska bilda och upprätthålla ett centralt 
beredskapsråd 

Förslag: Regeringen bör ge MSB i uppdrag att bilda och 
upprätthålla ett centralt beredskapsråd. I beredskapsrådet bör 
företrädare för myndighetsledningarna för de sektorsansvariga 
myndigheterna för beredskapssektorerna och 
civilområdescheferna ingå. Andra företrädare för viktiga 
myndigheter och organisationer inom totalförsvaret eller inom 
krisberedskapen ska kunna adjungeras och vid behov delta i rådet. 

Det centrala beredskapsrådet leds av MSB:s generaldirektör 
och Överbefälhavaren gemensamt. 

 

 
419 Msb.se, MSB:s operativa uppdrag, läst 2021-02-05. 
420 Regeringen och Regeringskansliet har en egen motsvarande funktion för regeringens 
behov. Kansliet för krishantering vid Regeringskansliet har en omvärldsbevakning som dygnet 
runt följer händelseutvecklingen både inom landet och internationellt. Kansliet ska som stöd 
till regeringen och Regeringskansliet kunna larma, ta fram samlad lägesinformation och en bild 
av hur samtliga enskilda händelser tillsammans påverkar samhället. 

848



Överväganden och förslag MSBs roll SOU       

448 

I dag hålls regelbundna s.k. chefsmöten inom totalförsvaret under 
ledning av Överbefälhavaren (ÖB) och MSB:s generaldirektör i vilka 
även myndighetscheferna för bevakningsansvariga myndigheter och 
stödmyndigheterna till Försvarsmakten deltar. Sådana stormöten 
med berörda myndigheter är en viktig del i utvecklingen av 
totalförsvaret. 

Sedan tidigare finns Krishanteringsrådet421 som är ett forum för 
informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter. 

Med den struktur för ansvar, ledning och samordning som 
utredningen i det föregående har föreslagit är bedömningen att det 
behövs ett forum för dialog och samarbete mellan de aktörer som 
föreslås få en inriktande och samordnande roll, dvs. 
civilområdescheferna och de sektorsansvariga myndigheterna samt 
MSB och Försvarsmakten. Utredningen föreslår därför att 
regeringen ger MSB i uppdrag att bilda och upprätthålla ett sådant 
forum som föreslås benämnas centralt beredskapsråd. 

Det centrala beredskapsrådet bör, som nämnts, vara ett forum för 
information och dialog. Med ett sådant forum skapas möjlighet att 
kontinuerligt stämma av pågående planering för krisberedskap och 
höjd beredskap, beredskapsläget inom olika sektorer samt 
civilområden. I rådet bör eventuella målkonflikter som 
uppmärksammats i planeringsarbetet tas upp för att se om 
samförstånd kan uppnås. Om inte, bör sådana frågor lyftas till 
regeringen för avdömning. Med ett sådant forum skapas vidare 
möjlighet för avstämning mellan olika beredskapssektorer och 
mellan sektorerna och civilområdena. 

Vidare kan rådet utgöra ett effektivt forum för samordning av 
gemensamma frågor som t.ex. utbildning, övningsverksamhet men 
också gemensamma frågor som samverkan och ledning. MSB ska 
bland annat se till att ledningsmetoder och stödsystem för 
räddningstjänst, krishantering och civilt försvar samt materiel för 
räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls. Det 
finns enligt utredningen ett behov av ett strukturerat samarbete 
kring frågor som rör samverkans- och ledningsfrågor. Det gäller 

 
421 Krishanteringsrådet inrättades av regeringen i december 2008 och leds av inrikesministerns 
statssekreterare. I rådet ingår normalt rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överbefälhavaren 
samt generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. I rådet 
ingår även en landshövding som företräder länsstyrelserna. Dessutom medverkar företrädare 
för de berörda myndighetsansvariga departementen. Inrikesministers statssekreterare kan 
även adjungera andra ledamöter om behov finns. 
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exempelvis hur det geografiska områdesansvaret på lokal, regional 
och central nivå ska tolkas och utvecklas över tiden. Andra 
gemensamma viktiga frågor gäller säker och skyddad 
kommunikation mellan aktörerna samt former för rapportering 
mellan aktörer vid kriser eller under höjd beredskap. Det kan också 
handla om frågor om utveckling och utformning av ledningsplatser. 
Det finns även behov av att frågor som rör samverkan och ledning i 
vissa delar samordnas med det etablerade arbetet kring 
säkerställande av statsledningens funktionalitet som beskrivs i 
kapitel 4. 

Det centrala beredskapsrådet ersätter inte regeringens 
krishanteringsråd. De båda råden har olika syften och kompletterar 
varandra som utredningen bedömer det. 

Rådet syftar såväl till samordning som utveckling av förmågor 
som är viktiga för totalförsvaret. Utredningen bedömer därför att 
det centrala beredskapsrådet ska ledas av MSB:s generaldirektör och 
ÖB gemensamt. MSB ska ansvara för att förvalta och administrera 
det centrala beredskapsrådet. För att kunna fördjupa utvecklingen 
av gemensamma frågor ska olika undergrupper till beredskapsrådet 
kunna initieras och bemannas av företrädare från berörda 
myndigheter. 

Förslaget att det centrala beredskapsrådet ska bestå av företrädare 
för myndighetsledningarna för de sektorsansvariga myndigheterna 
för beredskapssektorerna och civilområdescheferna eller företrädare 
för denna funktion, innebär inte att behovet av större samlingar med 
viss regelbundenhet försvinner. De nuvarande chefsmötena med 
myndighetscheferna för viktiga myndigheter inom totalförsvaret 
fyller en viktig funktion som arena och informationsutbyte. Sådana 
möten bör fortsatt genomföras någon gång per år även om det 
centrala beredskapsrådet etableras. 

Med utgångspunkten att länsstyrelserna har det regionala 
områdesansvaret för krisberedskapen har utredningen övervägt om 
landshövdingarna för samtliga län borde ingå i det centrala 
beredskapsrådet i stället för civilområdescheferna. Utredningen 
bedömer dock att det vore ineffektivt och svårarbetat med en grupp 
som i sin grundform skulle bestå av mer än 10 myndighetschefer och 
21 landshövdingar. Vidare har utredningen föreslagit att 
civilområdescheferna ska ha i uppgift att verka för länsöverskridande 
samordning av länsstyrelsernas planering av fredstida kriser (se 
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vidare kapitel 10). Med denna utgångspunkt föreslås 
civilområdescheferna inhämta och föra fram synpunkter från länen i 
sina respektive civilområden till det centrala beredskapsrådet samt 
kommunicera slutsatserna av rådets diskussioner till det egna 
civilområdet. Utredningen bedömer samtidigt att det bör vara 
möjligt att adjungera andra myndighetschefer, inklusive 
landshövdingar, till beredskapsrådet beroende på vilka frågor som 
ska behandlas. Det kan exempelvis vara lämpligt att Säkerhetspolisen 
regelbundet deltar för att kunna förmedla viktig information till 
myndigheterna. Även företrädare för exempelvis Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) bör vid behov kunna adjungeras. 

12.5 MSB ska förvalta och utveckla 
beredskapssystemet 

Bedömning: MSB ska fortsätta att utveckla och förvalta 
beredskapssystemet. 

 
Utredningen har i kapitlets tidigare avsnitt redogjort för MSB:s roll 
och uppgifter när det gäller en sammanhängande planering i fred, att 
stödja de myndigheter som har att hantera kriser inom sina 
ansvarsområden, att bistå regeringen under höjd beredskap, 
upprätthålla ett centralt beredskapsråd samt att ha ständig beredskap 
att larma andra vid allvarliga händelser. 

Till stora delar har MSB redan dessa uppgifter enligt sin 
instruktion. Den struktur som utredningen föreslår med ett 
tydliggjort beredskapsansvar för alla statliga myndigheter, vissa nya 
uppgifter för beredskapsmyndigheter och en struktur med 
beredskapssektorer och sektorsansvariga myndigheter samt 
civilområdeschefer på en högre regional nivå, behöver en myndighet 
som förvaltar och utvecklar systemet. Utredningen föreslår att MSB 
fortsatt ska ansvara för att förvalta och utveckla beredskapssystemet 
i Sverige. 

Rollen kommer delvis förändras när de sektorsansvariga 
myndigheterna får ta ett större ansvar inom respektive sektor och 
civilområdeschefen får ett samordnande ansvar gentemot 
länsstyrelserna. MSB:s roll blir då att hålla samman helheten och ta 
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initiativ för att inte onödiga ”stuprör” uppstår eller att viktiga frågor 
”faller mellan stolarna”. 

Att ett större ansvar tas såväl sektorsvis som geografiskt kan 
skapa ett utrymme för MSB att ge mer stöd till de statliga 
myndigheter som inte är beredskapsmyndigheter men som behöver 
ha en grundläggande förmåga att öka motståndskraften i samhället, 
hantera kriser som inträffar och förbereda sin verksamhet för höjd 
beredskap oavsett om den så inte längre ska bedrivas, flyttas till 
annan myndighet eller så långt möjligt fortsätta att bedrivas.  

12.6 Uppföljning, utvärdering och återrapportering 

Förslag: MSB ska såväl beredskapssektorsvis, geografiskt 
områdesvis som på en övergripande samhällsnivå följa upp och 
utvärdera krisberedskap och civilt försvar och bedöma om 
vidtagna åtgärder fått önskad effekt. 

 
MSB har i uppgift att såväl områdesvis som på en övergripande 
samhällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskap och civilt försvar 
samt bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt. Myndigheten 
ska också se till att erfarenheter tas till vara från inträffade kriser. 

Mot bakgrund av att utredningen i kapitel 7 föreslår att 
samverkansområdena avvecklas och en struktur med 
beredskapssektorer införs, bör följdändringar göras när det gäller 
MSB:s uppgifter om uppföljning och utvärdering. Nuvarande 
bestämmelse i 10 § förordningen (2008:1002) med instruktion för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör därför 
förtydligas så att strukturen med beredskapssektorer beaktas och att 
det geografiska områdesperspektivet förtydligas. Utredningen 
föreslår att bestämmelsens första stycke får lydelsen att MSB såväl 
beredskapssektorsvis, geografiskt områdesvis som på en 
övergripande samhällsnivå ska följa upp och utvärdera krisberedskap 
och civilt försvar och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad 
effekt. 

Utredningen konstaterar att regeringen i 
totalförsvarspropositionen (prop. 2020/21:30) bedömer att 
metoderna för att följa upp resultaten inom det civila försvaret bör 
vidareutvecklas. Regeringen aviserar vidare att den avser att ge en 
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särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag om att 
inrätta en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av 
verksamheten inom totalförsvaret. Om en myndighet för 
uppföljning och utvärdering etableras kan detta påverka de uppgifter 
som MSB i dag har inom detta område. Den aviserade utredningen 
behöver beakta hur det påverkar den samlade 
beredskapsplaneringen.
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13 Beredskapsuppgifter för 
kommuner och regioner 

 

Utredningen ska enligt direktivet analysera och lämna förslag på hur 
kommunernas och regionernas ledningsförmåga inför och under 
höjd beredskap och då ytterst i krig samt den fredstida förmågan att 
hantera situationer som inte medför beslut om beredskapshöjning, 
kan göras enhetligare och förtydligas. I detta ingår även att se över 
de krav på beredskapsförberedelser som finns samt bedöma 
kommunernas och regionernas behov av eventuell resursfördelning, 
utifrån de förslag som lämnas. 

I kapitlet används förkortningen LEH synonymt med lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommuner och regioner ansvarar för en mängd samhällsviktig 
verksamhet och har ett stort och direkt ansvar i relation till sina 
invånare och de som vistas i kommunen eller regionen. Behovet av 
en god beredskap från den lilla samhällsstörningen till höjd 
beredskap och då ytterst krig är stort och viktigt för att 
beredskapsstrukturen från lokal till nationell nivå ska fungera. 

13.1 Bakgrund till nuvarande uppgifter och reglering i 
lag 

Kommuner och regioner (tidigare landsting) ansvarar för en stor del 
av den samhällsservice som finns där vi bor och för viktiga 
samhällsfunktioner. I kommunernas och regionernas grundläggande 
verksamhetsansvar ingår att hantera störningar och mindre kriser 
som inträffar. Det särskilda ansvar som rör beredskapen för mer 
allvarliga kriser inom kommuner och regioner har sin bakgrund i 
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tidigare bestämmelser om kommuners och landstingens uppgifter 
inom totalförsvaret.  

Lagen (1964:63) om kommunal beredskap angav bl.a. hur 
kommuner och dåvarande landsting skulle kunna bistå personer 
under krigsförhållanden som behövde utrymmas och därefter 
inrymmas i andra kommuner samt överhuvudtaget bistå 
befolkningen med det livsnödvändigaste i krig och krigsfara.  

För att skydda och rädda civilbefolkningen i krig fanns också 
civilförsvaret. Civilförsvaret var en statlig angelägenhet med 
verksamhet även lokalt. Bestämmelser om civilförsvaret och 
kommunernas uppgifter i detta fanns i civilförsvarslagen (1960:74). 

Dessa båda ”grenar” inom den civila delen av totalförsvaret växte 
samman under 1980- och 90-talen.422  

Men precis som inom övriga totalförsvaret skedde för kommuner 
och landsting en omsvängning under sent 1990-tal och början på 
2000-talet från planering för nationellt försvar till, för civila aktörer, 
ett större fokus på fredstida kriser och svåra påfrestningar i fred. 
Beredskapsansvaret delades då åter upp i två ”grenar”. Den ena delen 
omfattade det civila försvaret och den andra delen extraordinära 
händelser i fredstid. Lagen (1994:1720) om civilt försvar, reglerade 
ansvaret för civilt försvar. Därtill kom lagen (2002:833) om 
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.  

Vid samma tid tydliggjordes också ansvars-, likhets- och 
närhetsprinciperna kopplat till den fredstida krisberedskapen. 
Kommunerna förväntandes i praktiken ta ett större ansvar för kriser 
än tidigare utifrån ett så kallat underifrånperspektiv (”en kris börjar 
alltid i en kommun”).423  

Under 2006 fördes beredskapsfrågorna åter samman i den nu 
gällande lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH). Nu kom både extraordinära händelser i fred och civilt 
försvar att regleras i en gemensam lag men uppdelat i separata 
kapitel.  

 
422 Försvarsbeslutet 1982 innebar att kommunerna övertog ansvaret för ledningen av 
civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och också ansvaret för planläggningen i fred. 
Begreppet civilförsvar ändrades 1995 till befolkningsskydd och räddningstjänst. 
423 Prop. 2001/02:10, bet. 2001/02:FöU2, rskr. 2001/02:91. 
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I december 2015424 beslutade regeringen att statliga myndigheter 
åter skulle planera för civilt försvar och under 2017425 tillfördes 
pengar från staten för att kommuner och regioner åter skulle planera 
för civil försvar i enlighet med gällande lagstiftning. 

Utöver den nämnda lagstiftningen finns flera andra lagar som 
reglerar sektorsspecifik beredskap för kommuner och regioner. 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller t.ex. uppgifter 
om räddningstjänstens verksamhet även under höjd beredskap, och 
inom hälso- och sjukvården finns i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) krav på att en katastrofmedicinsk beredskap ska 
upprätthållas. 

13.1.1 Överenskommelser mellan staten, kommuner och 
regioner  

Staten ersätter kommuner och regioner för uppgifter enligt lag när 
det gäller planering inför höjd beredskap samt för delar av arbetet 
med krisberedskap. Sådan ersättning har betalats ut sedan 
tillkomsten av lagen om kommunal beredskap från 1964. 

I dag gäller tre olika överenskommelser för ersättning till 
kommuner och regioner som tecknats av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Dessa är Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap för 2019–2022, Överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar 2018–2020426 samt Överenskommelse om 
landstingens (regionernas) arbete med krisberedskap och civilt 
försvar 2018–2020.  

Arbetet med nya överenskommelser för perioden efter 2020 har 
påbörjats av MSB och SKR. Den totala ersättningen för 2019 ska 
enligt överenskommelserna omfatta 420 miljoner kronor till 
kommunerna och 62 miljoner kronor till regionerna.427 Dessutom 
har SKR tecknat en särskild överenskommelse för 2020 med 

 
424 Regeringsbeslut II:16 2015-12-10 Planeringsanvisningar för det civila försvaret. 
425 Pressmeddelande från Justitiedepartementet, 75 miljoner kronor till kommuner, landsting 
och länsstyrelsers arbete med civilt försvar, Publicerad 22 juni 2017. 
426 Överenskommelsen mellan MSB och SKR förlängs och justeras att gälla t.o.m. den 31 
december 2021 (MSB 2020-151116 och SKR 20/01540). 
427 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
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regeringen (Socialdepartementet) om hälso- och sjukvårdens arbete 
med civilt försvar om 30 miljoner kronor.428 

13.1.2 Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos 
kommuner och landsting och lagen om civilt försvar 
(2003–2006) 

Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos 
kommuner och landsting trädde i kraft den 1 januari 2003. Syftet 
med regleringen var att ge särskilda befogenheter till kommuner och 
landsting under extraordinära händelser och att göra det möjligt att 
inrätta en organisation, en krisledningsnämnd, där snabba och 
effektiva beslutsvägar kunde skapas. Lagen avsåg händelser i 
fredstid. Vid höjd beredskap skulle i stället lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. och lagen (1994:1720) 
om civilt försvar tillämpas.  

Grunden för och motiven till flera av bestämmelserna i nuvarande 
LEH, och därmed utredningens övervägande och förslag till 
förändring av LEH, utgår från denna lag. Därför görs en närmare 
beskrivning av lagen nedan.  

I lagen från 2002 angavs att en extraordinär händelse var en sådan 
händelse som avvek från det normala, innebar en allvarlig störning 
eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som krävde skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting (1 §). Av förarbetena till lagen framgår 
att med extraordinära händelser avsågs händelser där en eller flera 
viktiga samhällsfunktioner som kommuner och landsting ansvarade 
för hotades på ett omfattande sätt. Det kunde t.ex. handla om hot 
mot sjukvårdsverksamheten, energiförsörjningen, vatten- och 
avloppsnätet eller vägnätet. 

Genom lagen gavs kommuner och landsting en uttrycklig 
skyldighet att planera för hur de skulle hantera extraordinära 
händelser. Vidare angavs att kommuner och landsting för varje ny 
mandatperiod skulle fastställa en plan för hur de skulle hantera 
extraordinära händelser (2 §).  

 
428 Överenskommelse mellan staten och SKR om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister 
m.m. 2020 (S2019/05298/FS). Överenskommelsen omfattar även civilt försvar. 
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Krav på ett särskilt krisledande organ, en krisledningsnämnd 

I lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting angavs att det skulle finnas en nämnd med uppgift att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser, en 
krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden gavs befogenheten att 
överta verksamhetsområden eller delar av verksamhetsområden från 
andra nämnder. Regeringen ansåg att det framstod som naturligt att 
i de flesta fall låta kommunstyrelsen utgöra krisledningsnämnd. 
Detta för att uppnå en samstämmighet med lagen om civilt försvar 
och lagen om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 
krigsfara m.m. Emellertid menade regeringen att det i vissa fall 
kunde finnas skäl för att en annan nämnd skulle utgöra 
krisledningsnämnd och att lagstiftningen därför skulle vara flexibel 
på denna punkt (prop. 2001/02:184 s. 19). 

Reglementet för nämnder fastställdes av fullmäktige. Av 
reglementet framgick vilka uppgifter som nämnden skulle ha. I 
reglementet skulle anges vilka verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden fick ta över från andra nämnder. 
Krisledningsnämnden skulle överta verksamhetsområden endast i 
den omfattning som var nödvändigt med hänsyn till den 
extraordinära händelsens omfattning och art. Vilken typ av 
beslutanderätt och verksamhetsansvar som skulle överflyttas till en 
krisledningsnämnd berodde således på vilken analys som kommunen 
eller landstinget gjorde av framtida extraordinära händelser. 
Kommunerna och landstingen avgjorde således inom lagens ramar 
vilka befogenheter som kunde överlämnas till en nämnd. 

Krisledningsnämnden fick, om den bedömde att en extraordinär 
händelse inträffat, fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller 
landstinget i den utsträckning som var nödvändig med hänsyn till 
den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena 
medgav det skulle krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden övertagit från andra nämnder skulle återgå till ordinarie 
nämnder. (5 §) Krisledningsnämndens beslut skulle anmälas vid 
närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutade 
om omfattningen av redovisningen och formerna för denna (6 §). 
Syftet med detta var att fullmäktige skulle få information om 
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krisledningsnämndens aktivitet och om krisens förlopp. Fullmäktige 
kunde också besluta att krisledningsnämndens verksamhet skulle 
upphöra (7§). 

Samarbete över kommun- och landstingsgränser vid en 
extraordinär händelse 

I lagen gavs också möjligheter till samarbete över kommun- och 
landstingsgränserna vid en extraordinär händelse. Kommuner och 
landsting fick på begäran bistå andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse. Om ett sådant bistånd lämnats 
hade den givande kommunen eller landstinget rätt till skälig 
ersättning av den mottagande kommunen eller landstinget.  

Kommuner och landsting fick också enligt en ändring som 
gjordes samtidigt i den då gällande hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) bistå en annan kommun eller ett annat landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse med hälso- och 
sjukvårdsresurser. 

När en enskild persons vistelse i en kommun var föranledd av en 
extraordinär händelse, gällde att vistelsekommunen hade rätt till 
ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 
händelsen (8 §).  

Ovan nämnda bestämmelser medgav således ett undantag från 
principen att en kommuns och ett landstings verksamhet ska 
bedrivas i de egna kommun- och landstingsinvånarnas intresse, den 
s.k. lokaliseringsprincipen. 

13.2 Nu gällande bestämmelser om kommuners och 
regioners beredskap 

13.2.1 Grundlagen och kommunallagen 

Enligt grundlagen gäller att beslutanderätten i kommunerna utövas 
av valda församlingar (14 kap. 1 § RF). En inskränkning av det 
kommunala självstyret bör inte gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till de ändamål som föranlett inskränkningen. Om riket 
är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana extraordinära 
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förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket 
har befunnit sig i, utövas beslutanderätten i kommunerna på det sätt 
som anges i lag (15 kap. 12 § RF). 

I 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) preciseras närmare vilka 
frågor som främst är förbehållna fullmäktige. Av denna paragraf 
följer att fullmäktige ska besluta i alla ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktiges beslut gäller i 
huvudsak beslut av mera grundläggande natur eller av mer generell 
räckvidd. Det ska vara fråga om avgöranden där det politiska 
momentet allmänt sett är dominerande (prop. 2016/17:171 s. 327).  

Av 5 kap. 2 § kommunallagen följer att fullmäktige kan delegera 
beslutanderätt till nämnder. Bestämmelsen innebär att det till viss 
del är fullmäktiges ansvar att avgöra i vilken omfattning 
beslutanderätten ska delegeras. Om det anges i en författning att en 
viss uppgift ankommer på fullmäktige, får en sådan uppgift inte 
delegeras. Det kan exempelvis gälla beslut om att anta vissa planer, 
program om mål och riktlinjer och beslut om lokala föreskrifter 
(prop. 2016/17:171 s. 329). 

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor 
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 § 
kommunallagen). Nämnderna beslutar också i frågor som 
fullmäktige har delegerat till dem. 

Undantag från huvudregeln i regeringsformen att fullmäktige ska 
fatta de centrala politiska besluten kan göras om riket är i krig eller 
krigsfara eller om det råder sådana extraordinära förhållanden som 
är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i. I 
sådana fall utövas beslutanderätten i kommunerna på det sätt som 
anges i lag (15 kap. 12 § RF). 

13.2.2 Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) 

Den nu gällande lagen (2006:544) om kommuners och landstings429 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) trädde ikraft 2006. Den ersatte då lagen 
(2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 

 
429 Begreppet landsting är i dag ersatt av region. I avsnittet används landsting eftersom avsnittet 
refererar till tiden då lagen trädde i kraft. 
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landsting och lagen (1994:1720) om civilt försvar. Bestämmelserna 
om hemskydd, varning och mörkläggning i lagen om civilt försvar 
fördes inte över till LEH utan avskaffades helt. Även en del uppgifter 
som fanns i en överenskommelse mellan staten och dåvarande 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) fördes in i lagen.  

Lagen (LEH) innehåller bestämmelser som syftar till att 
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet 
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. På så sätt 
vill lagstiftaren uppnå också en grundläggande förmåga till civilt 
försvar. LEH innebar en förskjutning av fokus för kommunernas 
och landstingens beredskapsåtgärder, från civilt försvar i krig till 
krisberedskap i fred (prop. 2005/06:133 s. 39).  

Många av bestämmelserna i 2002 års lag överfördes i stort 
oförändrade till den nya lagen, bl.a. bestämmelsen som innehåller en 
definition av extraordinära händelser (1 kap. 4 § LEH). 

Till LEH överföres också vissa bestämmelser om kommunernas 
och landstingens ansvar inom det civila försvaret från lagen om civilt 
försvar. Även dessa bestämmelser fördes i stort sett oförändrade 
över från lagen om civilt försvar till LEH. Bestämmelserna om 
förberedelse för och verksamhet under höjd beredskap hamnade 
dock i ett eget kapitel. 

Särskilda förberedelser inför höjd beredskap gavs lägre prioritet  

Även om bestämmelser om beredskapsförberedelser inför höjd 
beredskap fördes in i LEH var budskapet att inga särskilda åtgärder 
behövde vidtas. 

Under rådande gynnsamma säkerhetspolitiska läge finns det emellertid 
i princip ingen anledning att vidta några beredskapsförberedelser med 
inriktning uteslutande på en höjd beredskapssituation.430 

Det var tillräckligt att kommuner och landsting skulle vidta de 
beredskapsförberedelser som bedömdes behövas för att de skulle 
kunna anpassa sin verksamhet inför en förändrad säkerhetspolitisk 
situation och höjd beredskap. Skulle det säkerhetspolitiska läget i 
landet försämras:  

 
430 SOU 2004:134, s. 14. 
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…måste självklart kommuner och landsting i likhet med alla andra aktörer 
i samhället förskjuta sin fokusering när det gäller krisplaneringen och 

inrikta sig mera på beredskapsförberedelser.431 

Nya uppgifter 

LEH innebar att kommuner och landsting fick ett antal nya 
uppgifter: Kommunerna och landstingen ska enligt den nya lagen ta 
fram risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunerna och landstingen 
fick också ett ansvar att se till att förtroendevalda och anställd 
personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska 
kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser. Kommunerna 
fick även en skyldighet att till regional och central nivå rapportera 
om krisberedskapsläget. Kommunerna fick också ett uttryckligt 
geografiskt områdesansvar för samordningen mellan aktiva 
krishanteringsaktörer. Detta formuleras dock olika beroende på om 
det gäller under extraordinära händelser i fredstid eller förberedelser 
för och verksamhet under höjd beredskap.  

I lagen infördes också en bestämmelse om ersättning. 
Kommunerna och landstingen ska enligt bestämmelsen få ersättning 
av staten för sådana uppgifter som de utför och enligt lagen är 
skyldiga att utföra under förutsättning att verksamheten är till nytta 
för hanteringen av extraordinära händelser av mycket omfattande 
och svårt slag samt höjd beredskap. 

13.3 Olika begrepp kopplat till krissituationer 

Begreppet extraordinär händelse är centralt i LEH och används 
förutom för bedömning när krisledningsnämnden ska träda i 
funktion även i flera andra bestämmelser i lagen. Begreppet infördes 
genom den tidigare lagen (2002:833) om extraordinära händelser i 
fredstid hos kommuner och landsting eftersom det då aktuella 
begreppet svåra påfrestningar på samhället i fred inte motsvarade 
behovet på kommunal nivå. I propositionen Extraordinära händelser 
i kommuner och landsting (prop. 2001/02:184, s.13–15) påpekade 
regeringen att med begreppet extraordinära händelser avses till 

 
431 SOU 2004:134, s. 92. 
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övervägande del något annat än med begreppet svåra påfrestningar 
på samhället i fred.  

Med en svår påfrestning avses, som också nämnts, inte en enskild 
händelse i sig, exempelvis en olycka, ett sabotage osv., utan ett 
tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig och 
eskalerar till att omfatta flera delar av samhället. Svåra påfrestningar 
kan sägas utgöra olika slag av extrema situationer med låg 
sannolikhet som skiljer sig i sak. Tillståndet är av sådan omfattning 
att det uppstår allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller 
hotar grundläggande värden av olika slag i samhället och kräver att 
insatser från flera olika myndigheter och organ samordnas för att 
kunna hantera situationen och därmed begränsa konsekvenserna. 

Med begreppet extraordinär händelse avses händelser av mindre 
geografisk omfattning, där en kommun eller ett landsting, eller ett 
par grannkommuner, har drabbats av en kris. Det är händelser som 
ligger mellan normaltillstånd och höjd beredskap. En extraordinär 
händelse kan undantagsvis utgöra en svår påfrestning på samhället i 
fred. 

I detta sammanhang kan det noteras att regeringen i 
användningen av begreppet extraordinär händelse under 
coronapandemin med början 2020 har frångått den tidigare 
bedömningen av begreppet att det handlar om en händelse av mindre 
geografisk omfattning. Regeringens användning av begreppet 
extraordinära händelser under pandemin är mer i linje med 
beskrivningen av en svår påfrestning på samhället, dvs. att tillståndet 
är av sådan omfattning att det uppstår allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner eller att det hotar grundläggande värden av olika 
slag i samhället, och att det kräver att insatser från flera olika 
myndigheter och organ samordnas för att kunna hantera situationen 
och därmed begränsa konsekvenserna. 

I propositionen Extraordinära händelser i kommuner och 
landsting (prop. 2001/02:184) har regeringen definierat begreppet 
extraordinär händelse. Regeringen menar att dessa handlar om 
händelser där någon eller flera viktiga samhällsfunktioner som 
kommuner och landsting (regioner) ansvarar för hotas på ett 
omfattande sätt. Det som särskiljer extraordinära händelser från 
andra händelser är de extraordinära händelsernas stora omfattning 
och att händelseförloppet är snabbt och svårt att överblicka och 
därmed kräver snabba beslut av de kommunala organen. Det är alltså 
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händelser som ställer speciella krav på den kommunala 
organisationen. För att lagen ska aktualiseras krävs också att 
händelsen avviker från det normala. De flesta händelser, även om de 
är störande och kommer plötsligt, bör enligt regeringens mening 
inte betraktas som extraordinära händelser. Vad som kan ses som 
normalt måste avgöras utifrån en helhetsbedömning i det enskilda 
fallet. Slutligen så tydliggörs det i propositionen att det inte handlar 
om extraordinära förhållanden, utan just händelser eftersom den 
speciella organisation som lagen ger förutsättningar för 
(krisledningsnämnden) endast ska vara i funktion under en kris mer 
akuta skede. 

Extraordinära händelser – andra författningar 

Coronapandemin aktualiserade behovet av särskild lagstiftning vid 
extraordinära förhållanden i fredstid, t.ex. vid utbrott av 
samhällsfarliga sjukdomar. Mot bakgrund av detta har lagförslag 
antagits under våren 2020 som ger regeringen möjlighet att vid 
extraordinära händelser i fredstid meddela särskilda föreskrifter om 
undantag från bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om tillfällig 
föräldrapenning (13 kap.), sjukpenning och karens (27-28 kap.), 
smittbärarpenning (46 kap.) och handläggning av ärenden (110 kap.) 
Samtidigt antogs förslag om ändringar i lagen (1991:1047) om 
sjuklön, studiestödslagen (1999:1395) och lagen om studiestartsstöd 
(2017:527) som gav regeringen möjlighet att meddela särskilda 
föreskrifter i händelse av extraordinära händelser i fredstid.432 

I förarbetena till lagändringarna anförs att det pågående utbrottet 
av det nya coronaviruset som orsakat sjukdomen covid-19 har 
aktualiserat behovet av särskilda åtgärder och särskild lagstiftning 
vid extraordinära händelser i fredstid som t.ex. en pågående 
smittspridning av en samhällsfarlig sjukdom (prop. 2019/20:132, s. 
91 f.). I författningskommentaren definieras extraordinära händelser 
som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser (jfr 1 kap. 4 § 
LEH). Det kan t.ex. handla om en pågående smittspridning av en 
samhällsfarlig sjukdom (s. 97). 

 
432 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199–202. 
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Begreppet extraordinär händelse används också i 29 kap. 29 § 
skollagen (2010:800). Av bestämmelsen framgår bland annat att 
regeringen vid extraordinära händelser i fredstid som har betydande 
inverkan på möjligheterna att under viss tid erbjuda utbildning eller 
annan verksamhet enligt denna lag, får meddela de föreskrifter som 
behövs för att tillförsäkra barn och elever den utbildning och annan 
verksamhet de har rätt till enligt denna lag. Varken bestämmelsen 
eller dess förarbeten innehåller någon hänvisning till LEH. 
Bemyndigandet i paragrafen tar enligt dess förarbeten sikte på 
sådana mycket allvarliga situationer när undervisning eller annan 
verksamhet måste ställas in för viss tid, till exempel för att förhindra 
smittspridning eller för att en betydande del av personalen insjuknat 
vid en epidemi. För att göra det möjligt att låta barnen eller eleverna 
ta igen det de gått miste om, kan det vara nödvändigt att till exempel 
föreskriva om tidsbegränsade undantag från bestämmelser om 
skolarbetets förläggning från måndag till fredag. Ett annat exempel 
kan vara en förlängning av det pågående eller nästföljande läsåret om 
ett avbrott inträffar sent under ett läsår (prop. 2009/10:165 s. 937). 
Riksdagen beslutade med anledning av coronakrisen i mars 2020 om 
den nya lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på 
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Enligt 
utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25433 behövde 
bemyndigandet i 29 kap. 29 § skollagen kompletteras. Den nya lagen 
innebär bland annat att vid extraordinära händelser i fredstid ska 
regeringen få meddela föreskrifter om att förskoleenheter, 
skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen ska 
stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå. 

Ett snarlikt begrepp till extraordinär händelse är extraordinär 
situation vilket används i plan- och bygglagen (2010:900). Om det 
har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande negativa 
effekter på miljön eller egendom och om det behövs för att 
nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas, får regeringen meddela 
föreskrifter om tidsbegränsade undantag (…) (16 kap. 13 §).434  

 
433 Med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § riksdagsordningen föreslog utbildningsutskottet 
att riksdagen skulle anta utskottets förslag till lag om tillfällig stängning av verksamheter på 
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. 
434 I samband med flyktingkrisen 2015/2016 införde ett nytt undantag till lagen. Innebörden 
var att om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande och 
om det är nödvändigt för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas, får 
regeringen meddela föreskrifter om undantag (…) (13 a §). Ytterligare ett tillägg har gjorts 
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Allvarlig händelse 

Begreppet allvarlig händelse används bland annat inom den 
katastrofmedicinska beredskapen. Det handlar om en händelse som 
är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas 
och användas på särskilt sätt.435 

Regeringen har i bilaga 3 i propositionen Stärkt krisberedskap - 
för säkerhets skull (prop. 2007/08:92) uttalat att med allvarlig eller 
extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser. 

Fredstida krissituationer 

Begreppet fredstida krissituationer används bland annat i 
portalparagraferna för LEH436 och krisberedskapsförordningen437. 
Av utredningens direktiv framgår att fredstida krissituationer 
kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att 
förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, 
hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer.  

I propositionen Lag om sprängämnesprekursorer och 
redovisning av krisberedskapens utveckling (Prop. 2013/14:144) 
konstaterar regeringen att det i krisberedskapsarbetet används flera 
begrepp avseende vilka typer av händelser som förmågan att 
förebygga, motstå och hantera bör utvecklas mot. Händelserna 

 
under coronakrisen. Om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig risk för 
att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det behövs för att nödvändiga 
åtgärder snabbt ska kunna vidtas, får regeringen meddela föreskrifter om tidsbegränsade 
undantag (…) (13 b §). 
435 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk 
beredskap. 
436 1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och regioner ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 
Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt 
försvar. 
437 1 §: Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga myndigheter genom sin 
verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap. 
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kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att 
förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, 
hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation med endast denna organisations normala resurser och 
kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från flera aktörer.  

Ju fler av dessa kännetecken som iakttas vid händelser som 
beskrivs som svåra påfrestningar på samhället i fred, extraordinära 
händelser i fredstid, fredstida kriser, allvarliga händelser, 
krissituationer och kriser, desto svårare och allvarligare är de som 
regel enligt regeringen.438

 
438 Utöver de beskrivna begreppen används även ordet samhällsstörningar med innebörden ”de 
företeelser och händelser som hotar eller ger skadeverkningar på det som ska skyddas i 
samhället”. Begreppet samhällsstörningar används i MSB:s dokument Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB777). 
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14 Övervägande och förslag: 
Ledningsförmåga i kommuner 
och regioner 

 

Utredningen ska enligt sina direktiv analysera och lämna förslag på 
hur kommunernas och regionernas ledningsförmåga inför och under 
höjd beredskap kan göras enhetligare och förtydligas. Utredningen 
ska också se över kommunernas och regionernas fredstida förmåga 
att hantera situationer som inte medför beslut om 
beredskapshöjning och lämna förslag till hur denna förmåga kan 
göras enhetligare och förtydligas. I detta ingår enligt direktiven 
också att se över de krav som gäller för kommunernas och 
regionernas beredskapsförberedelser. Slutligen ska utredningen 
bedöma kommunernas och regionernas behov av eventuell 
resursfördelning, utifrån analys och förslag avseende en enhetligare 
och tydligare ledningsförmåga för kommuner och regioner. 
Utredaren ska i sin bedömning ta särskild hänsyn till Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Gotland och övriga militärstrategiskt viktiga 
områden.439 

Utredningens förslag i korthet 

Arbetet med krisberedskap inom kommuner och regioner omfattar 
i dag främst beredskap för händelser som inte når upp till nivån 
extraordinära händelser med innebörden att det kommuniceras som 
en extraordinär händelse eller att krisledningsnämnden träder i 
funktion. Utredningen anser att det förhållandet att många av 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och regioners 

 
439 Dir 2018:79. 
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åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap utgår från begreppet extraordinär händelse är 
begränsande för arbetet med krisberedskap. En närmare beskrivning 
av olika krisbegrepp finns i kapitel 13. 

Enligt utredningens förslag bör bestämmelserna när det gäller 
kommunernas och regionernas arbete under fredstida förhållanden i 
stället utgå ifrån förberedelse för och hantering av fredstida 
krissituationer. Med fredstida krissituationer avses då krissituationer 
som är utöver sådana störningar, olyckor och mindre kriser som 
inträffar mer regelbundet. Det kan handla om krissituationer som 
inträffar med flera års mellanrum till sådana som kanske nästan 
aldrig inträffar men där konsekvenserna är mycket allvarliga och som 
hotar grundläggande värden i samhället om de skulle inträffa. Vidare 
att de egna resurserna och den egna organisationen är otillräcklig och 
att det krävs åtgärder, ofta skyndsamt, av flera aktörer för att hantera 
händelsen och dess konsekvenser. 

Syftet med kommunerna och regionernas arbete med beredskap 
är i dag att kommuner och regioner ska uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Detta återspeglar enligt utredningen inte 
att planeringen för höjd beredskap har återupptagits. Utredningen 
anser att syftet med bestämmelserna som gäller för kommuners och 
regioners beredskap ska vara likvärdiga när det gäller krisberedskap 
och civilt försvar (14.3.2). Det är i sammanhanget viktigt att påpeka 
att ett ändrat fokus i fråga om civilt försvar inte fråntar eller minskar 
kommunernas befintliga ansvar för att förebygga och hantera kriser 
och störningar i den verksamhet man bedriver (14.1).  

Utredningens bedömning är att också andra delar av lagen 
behöver ändras: Bestämmelserna om kommunernas förberedelser 
för krissituationer och civilt försvar behöver förstärkas (14.4). 
Vidare behöver strukturen för och förmåga till rapporteringen 
utvecklas (14.4.5 och 14.5.3). Bestämmelserna om ersättning 
behöver också ses över (14.8) och kommunens geografiska 
områdesansvar behöver förtydligas (14.6). 

Utredningen anser att det mot bakgrund av det anförda finns 
anledning att se över lagen om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i 
syfte att få ett sammanhållet beredskapsarbete i hela hotskalen. 
Utredningen kommer därför i detta kapitel föreslå en ny lag, lagen 
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om kommuners och regioners beredskap, och en ny förordning som 
ersätter de nu gällande författningarna. 

14.1 Verksamhetsansvaret är grunden440 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på den så kallade 
ansvarsprincipen (se även kapitel 4). Utgångspunkten är således att 
det verksamhetsansvar som kommunerna har för exempelvis de 
samhällsviktiga verksamheterna omsorg om äldre och barn, skola, 
dricksvattenförsörjning, renhållning, avlopp, räddningstjänst och 
väghållning kvarstår vid en samhällsstörning, en fredstida 
krissituation och under höjd beredskap. På samma sätt kvarstår 
regionernas verksamhetsansvar för bl.a. hälso- och sjukvård, 
smittskydd och kollektivtrafik vid en fredstida krissituation.  

Beredskapen bygger därmed i stor utsträckning på den ordinarie 
verksamhetens leveranssäkerhet, uthållighet och robusthet. De 
aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet måste 
följaktligen samverka och samordna sin verksamhet för att viktiga 
samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas även i kris. 

Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), 
nedan benämnd LEH, ställer upp övergripande utgångspunkter för 
arbetet med krisberedskap och uppgifter som rör civilt försvar. 
Därtill finns det särskilda regler för vissa situationer och 
verksamheter i den sektorslagstiftning som omfattar kommunerna 
och regionerna, t.ex. i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). 

Utredningen bedömning är att LEH främst tillhandahåller en 
möjlighet att avvika från kommunallagens procedurregler men 
innehåller i övrigt få verktyg för att hantera fredstida krissituationer 
eller någon viss verksamhet. 

 
440 Resonemanget i detta avsnitt bygger på MSB:s PM Juridisk vägledning – Kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser, 2020 (2020-02881). 
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14.2 Resursfördelning och ledningsförmåga 

Bedömning: Utgångspunkten är att alla kommuner och regioner 
ska minska sårbarheten i sin verksamhet, ha en god förmåga att 
hantera fredstida krissituationer och kunna lösa sina uppgifter 
inför och under höjd beredskap. Därutöver kan vissa kommuner 
och regioner behöva ytterligare förmåga och därmed ytterligare 
resurser.  

Utredningen bedömer att nuvarande indelning av kommuner 
och regioner i två klasser utifrån militärstrategiskt viktiga 
geografiska områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller 
krig är lämpligare än att inrätta flera riskklasser. Exakt vilka 
kommuner och regioner som ska ingå i respektive klass bör vara 
en fråga för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) att avgöra efter samråd med Försvarsmakten och i dialog 
med berörda civilområdeschefer och länsstyrelser. 

 
Varken nuvarande LEH eller förordningen (2006:637) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, nedan benämnd FEH, 
särskiljer kommuner eller regioner från varandra utifrån deras 
betydelse för totalförsvaret. Däremot finns det i 
överenskommelserna mellan Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och MSB om kommunernas respektive regionernas arbete 
med civilt försvar (2018–2021) en uppdelning i två kategorier av 
kommuner och regioner när det gäller ersättning för uppgifterna för 
civilt försvar. Kategori 1 består av de kommuner och regioner som 
ligger i eller i anslutning till geografiska områden som bedöms som 
militärstrategiskt viktiga i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller 
ett krig. Kategori 2 utgörs av övriga kommuner och regioner. 
Kommuner och regioner i kategori 1, som erhåller en högre 
ersättning, ska enligt överenskommelsen hålla ett högre tempo i 
arbetet med beredskapsförberedelser utifrån de prioriterade 
uppgifterna. Kommunerna och regioner i kategori 1 bör också under 
perioden (2018–2020) inleda arbete med övriga uppgifter – d.v.s. 
ledningsansvar, geografiskt områdesansvar (gäller endast 
kommuner) och rapportering. 

Enligt den ursprungliga överenskommelsen från 1994 mellan 
dåvarande Kommunförbundet och staten (genom dåvarande 
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Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB) fick alla kommuner en 
grundersättning. Därutöver utgick ett tilläggsbelopp med hänsyn till 
kommunernas bedömda utsatthet vid krig enligt en indelning i fem 
riskklasser där riskklass 1 fick cirka tre gånger så mycket ersättning 
per invånare än kommuner i riskklass 5.441 

Bedömningen av vilka kommuner och regioner som hade en 
särskilt hög riskutsatthet i krig byggde på en analys i så kallade mål- 
och riskanalyser som den dåvarande Militärbefälhavaren och 
Civilbefälhavaren tog fram. 

Utredningens bedömning 

Utredningen har övervägt att införa en indelning i fler än två 
riskklasser på samman sätt som fanns på 1990-talet men bedömer att 
det saknas förutsättningar för detta i dag. Det saknas såväl ett 
tillräckligt detaljerat analysunderlag för utsatthet i krig, som ett 
underlag för hur en sammanvägning med riskutsatthet i fred skulle 
kunna vägas in i en samlad bedömning. Utredningen bedömer att 
den nuvarande indelningen i två klasser utifrån militärstrategiskt 
viktiga geografiska områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris 
eller krig är lämpligare att utgå ifrån än flera riskklasser. Att utgå 
ifrån militärstrategiskt viktiga geografiska områden innebär enligt 
utredningen inte bara att uppgiften att ge stöd till Försvarsmakten 
ska vara styrande. Hela målet för civilt försvar behöver beaktas. Det 
ska bedömas om det är sannolikt att just dessa områden kan drabbas 
av stridshandlingar där förmågan att värna civilbefolkningen, att 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och att upprätthålla 
en nödvändig försörjning är centrala delar i totalförsvarets uppgifter. 

Exakt vilka kommuner och regioner som ska ingå i respektive 
klass bör vara en fråga för MSB att avgöra efter samråd med 
Försvarsmakten och i dialog med berörda civilområdeschefer och 
länsstyrelser. MSB behöver göra en samlad värdering utifrån målet 
för civilt försvar. 

Även skillnaderna i krav på ledningsförmåga mellan kommuner 
och regioner som ingår i de olika klasserna bör avgöras av MSB. 
Länsstyrelserna har bäst uppfattning om vilken förmåga som finns i 

 
441 Exakt vilka kommuner som ingick i de olika riskklasserna 1994 och vilka kommuner och 
regioner som i dag ingår i kategorier 1 och 2 omfattas av sekretess. 
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olika kommuner och regioner över tid. Utifrån tillgängliga medel för 
ersättning till kommuner och regioner bör MSB efter samråd med 
Försvarsmakten och i dialog med berörda civilområdeschefer och 
länsstyrelser kunna ställa utökade krav på berörda kommuner och 
regioner. Utökade krav ökar samtidigt de berörda kommunernas 
och regionernas behov av stöd från statliga myndigheter. I arbetet 
behöver samverkan med SKR ske. 

När det gäller de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö har utredningen tagit del av erfarenheterna från 
samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen. 442 
Utredningen har uppfattat att något motsvarande koncept i dag inte 
finns i Göteborg eller Malmö. Samverkan Stockholmsregionen utgår 
från en modell med syfte att underlätta och främja samverkan både 
till vardags och vid akuta och omfattande situationer, där samarbetet 
mellan olika aktörer behöver komma till stånd snabbt och resurserna 
kan utnyttjas mer effektivt. Genom gemensam planering, ett 
effektivt användande av resurser och ett proaktivt förhållningssätt 
förhindras och lindras effekterna av vardagliga störningar i regionen, 
drabbade kan snabbare få hjälp och beslutade åtgärder kan 
genomföras utifrån gemensamma prioriteringar. 

Utredningen bedömer att konceptet Samverkan Stockholm har 
varit framgångsrikt på flera sätt och kan utgöra ett gott exempel för 
att skapa en ökad regional ledningsförmåga över tid, inklusive en 
regional samlad lägesbild där avvikelser från normalbilden kan 
identifieras tidigt. 443 Att över tiden följa normalbilden är en del i att 
möta en breddad hotbild där mindre avvikelser kan ha betydelse i ett 
större sammanhang när olika pusselbitar ska analyseras. En samlad 
lägesbild behöver också finnas på olika nivåer.  

 
442 Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen är kommunerna i Stockholms län, 
Kustbevakningen Region Nord-Ost, Länsstyrelsen i Stockholm län, Försvarsmakten 
Mellersta militärregionen, Polismyndigheten Region Stockholm, SOS Alarm, Stockholms 
hamnar, Region Stockholm, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, 
Brandkåren Attunda och Trafikverket. 
443 Samverkan Stockholmsregionen, Överenskommelse om gemensam funktion för regional 
samverkan inom ramen för avsiktsförklaringen - En trygg, säker och störningsfri region Version 
2.0. 
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14.3 Beredskapsuppgifter för kommuner och regioner 

14.3.1 En ny lag  

Förslag: Lagen (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap upphör och ersätts av en ny lag, lagen om kommuners 
och regioners beredskap. Även förordningen (2006:637) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska följaktligen ersättas 
med en ny förordning. 

 
Utredningen har i sin analys funnit att det visserligen är möjligt att 
föreslå en ändring i den befintliga lagen LEH som skulle innebära att 
enhetligare regler när det gäller förberedelser för verksamhet under 
extraordinära händelser i fredstid och förberedelser för och 
verksamhet under höjd beredskap. En sådan sammanslagning skulle 
emellertid påverka flera delar av lagen och flera andra bestämmelser. 
Utredningen har därför valt att göra en översyn av lagen i dess 
helhet. Utredningen föreslår att en ny lag, lagen om kommuners och 
regioners beredskap, ska ersätta den nu gällande LEH. Utredningens 
förslag innebär följaktligen även att den nuvarande förordningen 
FEH ska ersättas av en ny förordning. 

Syftet med förändringen är att förtydliga kommuners och 
regioners beredskapsuppgifter. Utredningens avsikt är att 
bestämmelserna i den föreslagna lagen om kommuners och regioners 
beredskap ska motsvara och samspela med den av utredningen 
föreslagna beredskapsförordningen som gäller för statliga 
myndigheter. Den nya lagen ska också ge kommunerna och 
regionerna ökade möjligheter att hålla samman arbetet med 
beredskap och därmed skapa förutsättningar för en ökad effektivitet 
i arbetet. Genom detta minskar risken för dubbelarbete. 

De nya författningarna innebär att vissa uppgifter flyttas från 
överenskommelser till lag och förordning. Detta tydliggör statens 
styrning, och ökar också kommunernas och regionernas möjligheter 
att arbeta mer effektivt. Samtidigt ger denna överflyttning också 
staten bättre möjligheter till uppföljning där utgångspunkten för 

874



Kommuners och regioners beredskap SOU       

474 

uppföljningen blir bestämmelserna i lagen och inte som i dag 
gällande överenskommelse. 

Utredningen har i sitt arbete övervägt möjligheten att dela upp 
den nuvarande LEH i två lagar; en som skulle gälla för kommunerna 
och en som skulle gälla för regionerna. Ett skäl till detta skulle vara 
att tydligare koppla samman arbetet i regionerna med 
katastrofmedicinsk beredskap och regionernas övriga 
beredskapsarbete. Det finns även några bestämmelser i nuvarande 
LEH som enbart berör kommunerna i form av det geografiska 
områdesansvaret samt kristidsverksamheten. Utredningens 
uppfattning är att det för en sådan större översyn skulle krävas 
ytterligare utredningstid, men framförallt saknas viktiga 
ingångsvärden om den katastrofmedicinska beredskapen som 
behövs och som den pågående Utredningen om hälso- och 
sjukvårdens beredskap (S 2018:09) bl.a. analyserar. Utredningen om 
hälso- och sjukvårdens beredskap ska slutredovisa sitt uppdrag den 
28 februari 2022. 

14.3.2 Den nya lagens syfte 

Förslag: Syftet med den nya lagen ska vara att kommuner och 
regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet, ha en god 
förmåga att hantera fredstida krissituationer och kunna lösa sina 
uppgifter inför och under höjd beredskap. 

På samma sätt som den nu gällande LEH ska det som sägs i 
lagen om regioner gälla också för kommuner som inte ingår i 
någon region.  

Lagen ska också, på samma sätt som LEH, vara subsidiär i 
förhållande till elberedskapslagen (1997:288). 

 
Bestämmelserna i LEH syftar till att kommuner och regioner ska 
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera fredstida krissituationer. Kommuner och regioner ska 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar 
(1 kap. 1 §). 

Att kommuner och regioner enligt lagen bara ska uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar återspeglar enligt 
utredningen inte att planeringen för höjd beredskap har 
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återupptagits. Någon motsvarande skillnad i ambition mellan 
fredstida krisberedskap respektive civilt försvar finns inte för statliga 
myndigheter. Nuvarande lydelse i LEH utgår från förhållandena 
2006. Regeringen noterade i lagens förarbeten särskilt att om det 
säkerhetspolitiska läget i landet skulle försämras måste självklart 
kommuner och landsting (i dag regioner) i likhet med alla andra 
aktörer i samhället förskjuta sitt fokus när det gäller krisplaneringen 
och inrikta sig mer på beredskapsförberedelser för höjd beredskap. 

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och planeringen inom 
civilt försvar har återupptagits. Utredningen föreslår därför att 
syftet med den nya lagen om kommuners och regioners beredskap 
ska vara att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin 
verksamhet, ha en god förmåga att hantera fredstida krissituationer, 
och kunna lösa sina uppgifter inför och under höjd beredskap.  

Den statliga ambitionsnivån för arbetet kommer även framöver 
att styras utifrån den inriktning och ersättning som kommuner och 
regioner får av staten. Kommuner och regioner har i enlighet med 
ansvarsprincipen ett grundläggande åliggande att förebygga och 
hantera kriser i kommunal verksamhet. Det finns således inga hinder 
för att kommuner med egna resurser genomför åtgärder som även 
stärker förmågan inom mer allvarliga fredstida kriser och därmed 
civilt försvar. 

På samma sätt som den nu gällande LEH ska det som sägs i lagen 
om regioner gälla också för kommuner som inte ingår i någon 
region. Lagen ska också, på samma sätt som LEH, vara subsidiär i 
förhållande till elberedskapslagen. 

14.3.3 Fredstida krissituation ersätter extraordinär händelse 

Förslag: Med fredstida krissituation avses i denna lag situationer 
som kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra 
att förutse, drabbar många människor och stora delar av 
samhället, hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig 
störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av 
viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder 
från flera aktörer. 
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Utredningen erfar att innebörden av begreppet extraordinär 
händelse i relation till andra begrepp som kris, krissituation eller 
allvarliga händelser är oklar, samtidigt som begreppet extraordinär 
händelse är en central del av LEH. 444 Enligt lagen ska t.ex. 
kommuner och regioner i risk- och sårbarhetsanalyser analysera 
vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
respektive regionen och hur detta kan påverka den egna 
verksamheten (2 kap. 1 §). En extraordinär händelse ska föreligga för 
att krisledningsnämnden ska träda i funktion (2 kap. 2 § LEH) och 
bestämmelsen om bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd 
till enskilda förutsätter också att en extraordinär händelse föreligger 
(4 kap. LEH). 

Utredningen erfar att kommuner och regioner bedömer att en 
stor del av de risker och hot som är relevanta att analysera inte når 
upp till kriterierna för en extraordinär händelse som ställs upp i 
lagen. Definitionens kriterium om skyndsamhet är relevant i vissa 
sammanhang, exempelvis i förhållande till krisledningsnämndens 
verksamhet, men begränsar därutöver hanteringen av många 
fredstida krissituationer. Utredningen erfar vidare att vissa regioner 
uppfattar att innebörden av begreppet extraordinär händelse är för 
snäv för att omfatta den kris som coronapandemin inneburit med 
början 2020. Därmed kan regionerna exempelvis inte tillämpa 
bestämmelserna om möjligheten till bistånd mellan regionerna om 
en regions resurser inte räcker till. 

I kapitel 13 redogör utredningen för olika krisbegrepp. Begreppet 
extraordinär händelse används i olika författningar med olika 
innebörd. Användningen av begreppet under coronapandemin har 
också varit mer generell än vad som avses i LEH där regeringens 
tidigare bedömning har varit att det handlar om en händelse av 
mindre geografisk omfattning. Andra begrepp som används inom 
krisberedskapen är svåra påfrestningar på samhället i fred, allvarlig 
händelse och fredstida krissituation. Därtill används begrepp som 
samhällsstörning och extraordinär situation i vissa sammanhang. 

Utredningen har övervägt användningen av olika begrepp när det 
gäller den nya lagen om kommuners och regioners beredskap. 
Utredningen bedömer att det finns ett värde av att använda 
gemensamma begrepp för både den statliga beredskapen som den 
som gäller kommuner och regioner. Begreppet extraordinär 

 
444 Begreppet allvarliga händelser används inom den katastrofmedicinska beredskapen. 
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händelse infördes genom lagen (2002:833) om extraordinära 
händelser i fredstid hos kommuner och regioner. Det problem som 
då skulle lösas var att den rättsliga grunden för kommunernas 
agerande upplevdes som otydlig och otillräcklig eller till och med 
som hinder utifrån ett antal inträffade händelser under slutet av 
1990-talet. I dag bedömer utredningen att begreppet extraordinär 
händelse innebär fler begränsningar än löser de problem som har 
identifierats. 

Utredningen föreslår att fredstida krissituationer ska ersätta 
extraordinär händelse och användas i den nya lagen. Fredstida 
krissituationer finns redan i dag i 1 kap. 1 § LEH men också i 
nuvarande krisberedskapsförordning som gäller statliga 
myndigheter. Innebörden av fredstida krissituationer är att dessa 
kännetecknas445 av att de avviker från det normala och är svåra att 
förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, 
hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. 

Enligt utredningen ska innebörden av fredstida krissituationer 
tolkas brett i meningen att krissituationer kan inträffa lokalt, 
regionalt och nationellt. Kännetecken som många människor och 
stora delar av samhället behöver sättas i ett sammanhang – lokalt, 
regionalt eller nationellt. Lokalt kan ett omfattande elavbrott eller 
omfattande översvämningar i en kommun utgöra en fredstida 
krissituation enligt kännetecknen, men om samma händelse 
betraktas nationellt är den inte någon krissituation. Kommunen 
förväntas således även framgent ha ett ansvar för att förebygga och 
hantera denna typ av kriser. 

 
445 Dir 2018:79. 
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14.4 Förberedelser inför fredstida krissituationer och 
höjd beredskap 

14.4.1 Risk- och sårbarhetsanalyser 

Förslag: Kommuner och regioner ska analysera om det inom 
deras ansvarsområde finns sådan sårbarhet eller sådana hot och 
risker som i fredstid eller under krig allvarligt kan hota eller skada 
det som ska skyddas i samhället eller försämra förmågan till 
verksamhet inom området. 

Vid analysen ska kommunen respektive regionen särskilt 
beakta händelser som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning 
i viktiga samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma 
insatser av den egna organisationen. 

Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- 
och sårbarhetsanalys. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare 
föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser. 

Av förordningen ska framgå att det i analysen ska ingå att 
identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten. 

 
Syftet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka 
medvetandet och kunskapen hos beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga om vilka hot och risker som finns inom det 
egna verksamhetsområdet. Ett annat syfte är att få fram ett underlag 
för planering och genomförande av åtgärder som minskar riskerna 
och sårbarheten inom verksamhetsområdet. Underlaget utgör till 
vissa delar dessutom en viktig källa till information som bör lämnas 
till kommuninvånarna och de anställda. Arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyserna utgör också ett värdefullt stöd i den fysiska 
planeringen för att kunna hantera en fredstida krissituation och 
utvecklar dessutom förmågan att hantera inträffade kriser. 

Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område är i dag inte reglerat i LEH. Fokus 
i lagen ligger i stället på risk- och sårbarhetsanalyserna som ska 
genomföras vart fjärde år (2 kap. 1 § LEH). Totalförsvarets 
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forskningsinstitut (FOI) har i en utvärdering av systemet med risk- 
och sårbarhetsanalyser föreslagit att arbetet på lokal nivå ska ändra 
fokus och inriktas mer mot att identifiera samhällsviktig verksamhet 
och arbetet med kontinuitetshantering.446 Utredningen delar den 
bedömningen. 

Vidare menar utredningen att kopplingen i LEH mellan planering 
för fredstida krissituationer och uppgifterna inför och under höjd 
beredskap är svag. Bestämmelserna finns i olika kapitel av lagen. 

Delar av risk- och sårbarhetsanalysen omfattas ofta av sekretess 
eftersom det finns beskrivningar av sårbarheter och brister i förmåga 
som kan utnyttjas av en antagonist (18 kap. 13 § offentlighets- och 
sekretesslagen [2009:400]).447 Även om delar av risk- och 
sårbarhetsanalysen omfattas av sekretess bör sammanfattande delar 
kunna spridas för att allmänheten ska kunna få information om det 
finns specifika risker för t.ex. översvämningar som de själva kan 
påverka genom åtgärder på sina fastigheter. Arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen kommer att kräva ett arbete med säkerhetsskydd 
där säkerhetsskyddsanalysen ger underlag för hur arbetet kan 
bedrivas så att gällande regelverk för säkerhetsskydd kan efterlevas. 

Av den föreslagna lagen ska framgå att kommuner och regioner 
ska analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker 
inom ansvarsområdet som i fredstid eller under höjd beredskap 
allvarligt kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället eller 
försämra förmågan till verksamhet inom området. Vid analysen ska 
kommunen respektive regionen särskilt beakta händelser som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den 
egna organisationen. 

Analyserna ska också omfatta perspektivet höjd beredskap. Det 
är en förutsättning för att kunna vidta de förberedelser som behövs 
för verksamheten under höjd beredskap. I dag är behovet av sådana 
analyser inte tydligt uttryckt men kan anses ingå som en del i 
nuvarande 3 kap. 1 § LEH. Kommuner och regioner ska inte behöva 

 
446 Totalförsvarets forskningsinstitut (2020), Kunskap för beredskap Vad har risk- och 
sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och hur kan nyttan öka? (FOI-R--4804—SE). 
447 Enligt 19 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför 
sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida 
krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana 
situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida 
kriser motverkas om uppgiften röjs. 
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ta fram egna scenarier för perspektivet höjd beredskap. I linje med 
hur MSB i dag föreskrivit för de statliga myndigheterna bör sådana 
scenarion tas fram av statliga myndigheter och delges kommuner 
och regioner. Omfattning och innehåll kan geografiskt variera. Se 
även avsnitt 14.4.3. 

När det gäller ansvarsområdet (området) bedömer utredningen 
att detta bör omfatta den egna verksamheten (organisationen), 
kommunalförbund och berörda kommunala bolag. Det är här fråga 
om påverkan på utförandet och ytterst därmed de som är bosatta 
inom området. Även annan verksamhet som inte fungerar, kan 
komma att påverka kommunen/regionen och kräva att åtgärder 
vidtas för att hantera den uppkomna fredstida krissituationen. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Kommunerna ska till skillnad från i dag inte göra någon risk- och 
sårbarhetsanalys av det geografiska området kommunen. 
Analysarbetet kräver mycket resurser och det finns utmaningar att 
få del av information från företag och myndigheter. Se vidare avsnitt 
14.6. 

Av förordningen bör det sålunda framgå att det i analysen ska 
ingå att identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna 
verksamheten. Med egen verksamhet avses den egna organisationen, 
kommunalförbund och kommunala bolag. Till skillnad från det 
tidigare använda begreppet ansvarsområde ingår inte i den egna 
verksamheten, som utredningen bedömer det, verksamhet som 
upphandlats eller bedrivs via valfrihetssystem. Detta på grund av att 
möjligheterna att inhämta underlag från dessa aktörer är begränsade.  

En förutsättning för att kommunerna och regionerna med 
framgång ska kunna utveckla sin krisberedskap och sina 
förberedelser inför höjd beredskap är att de får stöd i sitt arbete från 
såväl regional som central nivå. När det gäller förhållanden som rör 
höjd beredskap behöver underlag om detta lämnas till kommuner 
och regioner från staten. Den enskilda kommunen eller regionen ska 
inte behöva ta fram scenarier eller grundförutsättningar utan i stället 
fokusera på vilka konsekvenserna blir för verksamheten. 

Enhetliga riktlinjer och vägledningar från myndigheter är 
naturligtvis ett betydelsefullt hjälpmedel i sammanhanget. 
Utredningen föreslår att lagen ska innehålla en upplysning om att 
regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, på 
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samma sätt som enligt nu gällande bestämmelse i LEH kan meddela 
närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser. 

När det gäller fredstida krissituationer och förhållanden under 
höjd beredskap behöver såväl länsstyrelserna och 
civilområdescheferna som andra beredskapsmyndigheter stödja 
kommuner och regioner.  

14.4.2 Kommunernas och regionernas arbete med beredskap 

Förslag: Kommuner och regioner ska, med beaktande av risk- 
och sårbarhetsanalysen, och erfarenheter från hanteringen av 
tidigare fredstida krissituationer, för varje ny mandatperiod 
besluta om 

• mål och riktlinjer för arbetet med minskad sårbarhet i den 
egna verksamheten och ökad förmåga att hantera fredstida 
krissituationer 

• en plan för hur fredstida krissituationer ska hanteras. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare 
föreskrifter om planen för hanteringen av fredstida 
krissituationer. 

Förordningen ska innehålla kompletterande bestämmelser, se 
nedan. 

 
Utredningen bedömer att de förberedelser som behöver göras för 
fredstida krissituationer närmare behöver hänga ihop med de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Därför samlas dessa bestämmelser i ett eget avsnitt i lagen och i 
tillhörande förordning. Avsnittet benämns förberedelser. 

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner fastställa en 
plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Utredningens 
förslag innebär att den nuvarande bestämmelsen utvecklas och inte 
längre ingår i bestämmelsen som risk- och sårbarhetsanalyser. 

Som tidigare nämnts innebär utredningens förslag att vissa 
uppgifter som i dag regleras i gällande överenskommelse överförs till 
lagen. I dag framgår det av Överenskommelse om kommunernas 
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krisberedskap 2019–2022 mellan SKR och MSB att kommunen efter 
en inträffad kris ska utvärdera kommunens hantering, både med 
avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Utredningen anser att vikten av systematiskt 
lärande bör vara ett viktigt ingångsvärde i det förberedande arbetet. 
Därför föreslår utredningen att kommuner och regioner utöver att 
beakta risk- och sårbarhetsanalysen också ska beakta erfarenheter 
från hanteringen av tidigare fredstida krissituationer. 

Av samma överenskommelse framgår vidare att kommunen ska 
ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.448 
Ett sådant dokument ska fastställas av fullmäktige senast den 
31 december under den nya mandatperiodens första år. 
Styrdokumentet kan samordnas med kommunens närliggande 
handlingsplaner för exempelvis skydd mot olyckor, internt skydd, 
etc. 

Med utgångspunkt i de identifierade bristerna samt i en analys av 
uppgifter som i dag framgår av överenskommelser, och som enligt 
utredningens bedömning är av sådan principiell och styrande 
karaktär att de bör framgå av lag, anser utredningen att lagen bör 
kompletteras. Lagen bör innehålla krav på att kommuner och 
regioner, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, och 
erfarenheter från hanteringen av tidigare fredstida krissituationer, 
för varje ny mandatperiod ska besluta om mål och riktlinjer för 
arbetet med minskad sårbarhet i den egna verksamheten och ökad 
förmåga att hantera fredstida krissituationer. På samma sätt som i 
LEH ska kommuner och regioner också besluta om en plan för hur 
fredstida krissituationer ska hanteras (i dag extraordinära händelser). 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om 
plan för hanteringen av fredstida krissituationer. 

Av den tillhörande förordningen ska framgå att mål och riktlinjer 
för arbetet med krisberedskap ska framgå av ett styrdokument. Den 
konkreta innebörden av styrdokumentet bör vara i linje med hur 
detta beskrivs i nu gällande överenskommelse. För kommunerna 
tillkommer även att styrdokumentet bör omfatta kommunens 
ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. För 

 
448 För närvarande omfattar överenskommelserna i denna del bara kommunerna. 

883



SOU       Kommuners och regioners beredskap 

483 

regionerna bör styrdokumentet även omfatta hur arbetet med den 
katastrofmedicinska beredskapen relaterar till arbetet enligt den här 
beskriva lagen. Enligt nu gällande överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap ska kommunerna, utöver ett 
styrdokument, också ta fram en utbildnings- och övningsplan. Det 
kan finnas ytterligare planer som också bör tas fram. Av 
förordningen ska det därför framgå att kommuner och regioner ska 
besluta om de övriga planer som behövs. 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska 
kommunerna anta handlingsprogram både för den förebyggande 
verksamheten och för räddningstjänsten (3 kap. 3 och 8 §§). I 
handlingsprogrammen ska kommunerna ange målet för 
verksamheten samt de risker som finns i kommunen och som kan 
leda till att räddningsinsatser måste vidtas. Kommunernas 
handlingsprogram ska även innehålla uppgifter om samverkan med 
andra kommuner, statliga myndigheter och enskilda. Analysen av 
vilka risker som finns i kommunen ska utgöra grunden för hur 
kommunen ska planera verksamheterna. Handlingsprogrammen 
enligt LSO och de planer och styrdokument som föreslås för 
fredstida krissituationer behöver lokalt samordnas i de delar som är 
relevanta. Även om syfte och verksamhet skiljer sig åt mellan 
lagstiftningarna finns delar som kan behöva samordnas för att få en 
effektiv verksamhet lokalt. 

Utredningen har även övervägt om arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser bör kompletteras med ett lagkrav om att bedriva 
ett systematiskt arbete för att upprätthålla den egna samhällsviktiga 
verksamheten (kontinuitet). Ett sådant arbete är en viktig del i att 
öka motståndskraften och robustheten i verksamheten. Emellertid 
skulle ett sådant krav innebära en ny omfattande uppgift för 
kommuner och regioner och bedöms därmed inte rymmas inom de 
nuvarande ersättningsramarna. 

14.4.3 Förberedelser för höjd beredskap 

Förslag: Kommuner och regioner ska i sin verksamhet beakta 
totalförsvarets krav. 

Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap. Förberedelserna 
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ska genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter, 
kommuner och regioner. 

Förordningen ska innehålla kompletterande bestämmelser, se 
nedan. 

 
I betänkande Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) 
föreslår Kommittén för förbättrat skydd för 
totalförsvarsverksamheter, som vid tidpunkten för detta 
betänkandes publicering bereds inom Regeringskansliet, att det ska 
göras ett tillägg i 3 kap. 1 § LEH så att det framgår att kommuner 
och regioner både ska beakta totalförsvarets krav i all sin verksamhet 
och vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. 

För statliga myndigheter finns det redan i dag ett krav på att varje 
myndighet i sin verksamhet ska beakta totalförsvarets krav (4 § 
förordningen [2015:1053] om totalförsvar och höjd beredskap). 
Något motsvarande krav finns inte lika tydligt när det gäller 
kommuner och regioner, även om en sådan plikt redan får anses gälla 
för kommuner och regioner såsom offentliga aktörer.  

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvaret föreslår också 
att kommuner och regioner vid behov ska samråda med den 
myndighet som regeringen bestämmer i frågor av betydelse för 
totalförsvaret. Samrådsmyndigheten bör enligt kommittén normalt 
vara länsstyrelsen. Betänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret 
har remissbehandlats. Bland annat Försvarsmakten, MSB, 
Länsstyrelsen Östergötland, Säkerhetspolisen och FOI stödjer i sina 
remissvar det ovan nämnda förslaget. Också SKR tillstyrker att det 
införs en reglering, men framhåller också att det tydligt måste 
framgå vilka krav som staten ställer på kommunerna och regionerna. 

Utredningen delar bedömningen att kommuner och regioner i sin 
verksamhet ska beakta totalförsvarets krav och föreslår att en sådan 
bestämmelse införs i den nya lagen. 

Innebörden av bestämmelsen bör konkretiseras i förordningen. 
Av förordningen bör framgå att varje kommun och region, med 
beaktande av de förberedelser som görs för fredstida krissituationer, 
ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som 
är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också 
kommunernas och regionernas krigsorganisation framgå, den 
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personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för 
att kommunen eller regionen ska kunna höja sin beredskap och 
bedriva verksamheten under höjd beredskap. 

En del av förberedelserna avser att berörd personal ska vara 
utbildad och övad. För ökad enhetlighet lyfts denna del ut till en 
särskild bestämmelse om utbildning och övning (se efterföljande 
avsnitt). 

Av författningstexten ska framgå att kommuner och regioner ska 
beakta de förberedelser som görs för fredstida krissituationer. Detta 
tillägg medför att kommunernas och regionernas förberedelser för 
höjd beredskap bör utgå från det som redan görs inom 
krisberedskapen. I många fall bedömer utredningen att detta är 
ändamålsenligt, även om det i vissa fall krävs särskilda åtgärder som 
enbart syftar till att möta behoven under höjd beredskap, t.ex. 
krigsplacering. 

Att beakta totalförsvarets krav innebär exempelvis att lokalt 
omsätta den av riksdagen beslutade försvarspolitiska inriktningen. 
Frågor som hur verksamheten kan bidra till beslutade mål och krav 
på uthållighet behöver kunna besvaras. Vidare följer av detta krav att 
man behöver värdera hur t.ex. kommunala beslut kan påverka 
väsentliga totalförsvarsintressen.449 

Det är inte möjligt att i författning exakt specificera kraven som 
följer av att beakta totalförsvarets krav eftersom det kan skilja sig åt 
mellan kommuner respektive regioner och beroende på att det 
säkerhetspolitiska läget också förändras över tiden. 

Länsstyrelsen är den myndighet som ger kommunerna stöd i 
totalförsvarsfrågor. Länsstyrelsen är också den myndighet som till 
kommunerna primärt kan förmedla statens syn på olika frågor av 
relevans för totalförsvaret, men även andra myndigheter kan behöva 
ha en dialog med kommuner och regioner i dessa frågor. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att länsstyrelsen och 
civilområdeschefen i samråd med Försvarsmakten bör omsätta 
anvisningar och inriktningar från regeringen och centrala 
myndigheter till en dialog så att adekvata planeringsförutsättningar 
kan ges till kommuner och regioner när det gäller de förberedelser 
som behövs för verksamheten under höjd beredskap. De 
författningsförslag som utredningen lämnar ska skapa 
förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten.  

 
449 Se även SOU 2019:34, s. 97 ff. 
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Beredskapsförberedelser i samverkan 

Kommunerna och regionerna ska även i fortsättningen vidta de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Av tidigare lagstiftning och förarbeten framgår att innebörden av 
detta var att kommuner och regioner skulle vidta förberedelser i fred 
för att under höjd beredskap kunna fullgöra sina uppgifter (främst 
försörjning till drabbade delar av befolkningen) samt upprätthålla 
eller utöva annan för totalförsvaret viktig verksamhet.450 

Av den tidigare lagen om civilt försvar framgick också att 
beredskapsförberedelserna skulle genomföras i samverkan med 
berörda statliga myndigheter, kommuner och landsting.451 
Utredningen föreslår att en motsvarande bestämmelse även ska 
finnas i den nu föreslagna lagen. Av lagen ska framgå att 
förberedelserna inför höjd beredskap ska genomföras i samverkan 
med berörda statliga myndigheter. Syftet är att tydliggöra att för att 
uppnå den samordning som behövs inom det civila försvaret, så 
krävs det förutom en omfattande samverkan mellan 
kommuner/regioner och statliga myndigheter, också samverkan 
mellan kommuner och regioner där det finns direkta geografiska 
eller verksamhetsmässiga beroenden. 

Av förordningen ska det också framgå att kommuner vid behov 
ska samråda med länsstyrelsen och att regionerna ska samråda med 
civilområdeschefen i frågor av betydelse för totalförsvaret. Av 
förordningen ska också framgå att planeringen för höjd beredskap 
ska avse såväl beredskapshöjningar efter hand, dvs. först skärpt 
beredskap och därefter högsta beredskap, som omedelbart intagande 
av högsta beredskap. 

14.4.4 Utbildning och övning 

Förslag: Kommuner och regioner ska ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och 

 
450 Se vidare lagen (1994:1720) om civilt försvar, civilförsvarslagen (1960:74), lagen (1964:63) 
om kommunal beredskap, kommunala beredskapskungörelsen (1964:722) samt SOU 1989:42 
Det civila försvaret och Ds Fö 1983:10 Kommunerna och civilförsvaret. 
451 Dessförinnan fanns också förtydliganden om centrala myndigheters allmänna råd för 
planläggning m.m. i kommunala beredskapskungörelse (1964:722). 
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övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
fredstida krissituationer samt under höjd beredskap.  

 
I LEH anges att kommuner och regioner ska ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning 
som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH). 

Någon motsvarande bestämmelse som gäller utbildning och 
övning för civilt försvar finns inte i dag, även om att utbilda och öva 
personal torde inkluderas i bestämmelsen om att kommuner och 
regioner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap (3 kap. 1 § LEH). Om personalen inte är 
utbildad och övad är det svårt att fullgöra sina uppgifter inom 
totalförsvaret (7 § lagen om totalförsvar och höjd beredskap). 

Mot bakgrund av det numera försämrade säkerhetspolitiska läget 
och den återupptagna planeringen för civilt försvar bedömer 
utredningen att den utbildning och övning som ska genomföras bör 
utgå från en helhetssyn som omfattar fredstida krissituationer men 
också förberedelser inför höjd beredskap.452 Utredningen föreslår 
därför att kommuner och regioner ska ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning 
som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid fredstida 
krissituationer samt under höjd beredskap. 

Det är också viktigt att länsstyrelsen och andra statliga 
myndigheter som exempelvis MSB, Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverket stödjer kommuner och regioner i deras arbete med 
att anordna utbildningar och övningar. Stödet kan t.ex. omfatta 
metodstöd, övningsledningsstöd, digitala övningar, 
utbildningspaket, övningshandböcker m.m. Omfattningen och 
samordningen av stödet från statliga myndigheter specificeras 
närmare i de överenskommelser som finns mellan SKR och staten 
(MSB). 

 
452 I gällande överenskommelser mellan MSB och SKR framgår att en prioriterad åtgärd är att 
nyckelpersoner i kommunens/regionens organisation ska genom utbildning ges kunskaper om 
höjd beredskap och totalförsvar. 
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14.4.5 Rapportering av förberedelser 

Förslag: Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som 
regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som 
vidtagits när det gäller förberedelser för fredstida krissituationer 
och höjd beredskap och hur åtgärderna påverkat kommunen eller 
regionens förmåga att hantera fredstida krissituationer samt 
uppgifterna under höjd beredskap. Information om de övriga 
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i 
kommunen respektive regionen ska också lämnas. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får enligt 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare 
föreskrifter om rapportering. 

Förordningen ska innehålla kompletterande bestämmelser, se 
nedan. 

 
En regelbunden rapportering av beredskapsläget från kommuner 
och regioner är central för att beredskapssystemet i sin helhet ska 
fungera. Rapporteringsskyldigheten om beredskapsläget är också av 
betydelse för att staten ska kunna följa upp hur den ersättning som 
betalas ut enligt 5 kap. 1 § LEH används och hur beredskapen 
utvecklas. Rapporteringen till statliga myndigheter ska också utgå 
från faktiska behov av underlag, så att uppgifter inte inhämtas som 
senare inte används i olika processer. Vidare bör de berörda statliga 
myndigheterna ge en återkoppling till de som rapporterar om vilka 
slutsatser som dragits av den information som samlats in. 

Utredningen föreslår att kommuner och regioner ska hålla den 
myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder 
som vidtagits när det gäller förberedelser och hur åtgärderna 
påverkat förmågan att hantera fredstida krissituationer samt 
uppgifterna under höjd beredskap. Information om de övriga 
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen 
respektive regionen ska också lämnas. 

Exempel på det sistnämnda kan vara när skyddade anläggningar 
som inrättas för behov inom civilt försvar avses säljas eller läggs ned. 
Det kan också handla om försäljning av viktig infrastruktur som 
exempelvis kommunala hamnar där det kan finnas 
totalförsvarsperspektiv att beakta eller tidiga planer på nya 
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akutsjukhus där beredskapsaspekter behöver beaktas tidigt i olika 
processer. 

Utredningen noterar vidare att det i nuvarande LEH saknas ett 
bemyndigande som stöd för rapportering enligt 6 § FEH om 
beredskapsförberedelser. Utredningens förslag innebär ett sådant 
bemyndigande. 

Utredningen föreslår att det i lagen införs en möjlighet för 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
meddela närmare föreskrifter om rapportering. Utredningen har i 
kapitel 8 föreslagit att MSB ska ha föreskriftsrätt om rapportering 
när det gäller statliga myndigheter. För att systemet med 
rapportering ska bli enhetligt och effektivt från lokal till central nivå 
bör därför MSB bemyndigas att utfärda föreskrifter rörande 
rapportering i delar som inte framgår i den tillhörande förordningen. 
Föreskrifterna kan handla om tidpunkter, innehåll, omfattning och 
att en samordning av de olika myndigheters krav när det gäller 
rapportering görs. 

Av förordningen om kommuners och regioners beredskap ska 
framgå att varje kommun ska hålla länsstyrelsen underrättad om 
vilka förberedelser som vidtagits i enlighet med vad som föreskrivs i 
2 kap. 5 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners 
beredskap. På samma sätt ska varje region hålla Socialstyrelsen 
(hälso- och sjukvård) och berörd civilområdeschef underrättad om 
vilka förberedelser som vidtagits i enlighet med vad som föreskrivs i 
2 kap. 5 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners 
beredskap. 

Regionerna har flera viktiga uppgifter. När det gäller hälso- och 
sjukvård bör regionerna rapportera till Socialstyrelsen. När det gäller 
frågor som rör kollektivtrafiken finns ett beroende till Trafikverket. 
Av rapporten Tydligare ansvar och roller – avseende 
transportsektorns krisberedskap samt avseende arbete inför och vid 
höjd beredskap från 2017 (TRV 2017/45508) framgår att 
Trafikverket m.fl. bedömer att det är problematiskt att det saknas en 
central statlig myndighet som följer upp och analyserar den 
offentligt upphandlade regionala kollektivtrafikens krisberedskap 
och planering för höjd beredskap.453 Då regionerna i de flesta fall är 

 
453 I Trafikverkets arbete med att verka för kollektivtrafikens utveckling och stödja 
kollektivtrafikmyndigheterna ingår inte frågor med koppling till krisberedskap eller planering 
för höjd beredskap. 
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huvudmän för den regionala kollektivtrafiken lyfter Trafikverket 
m.fl. fram att Trafikverket bör få tillgång till regionernas risk- och 
sårbarhetsanalyser samt Gotlands kommuns risk- och 
sårbarhetsanalys. I rapporten föreslås att Trafikverket bör få 
bemyndigande i lag att genom föreskrift ställa 
krisberedskapsrelaterade krav på huvudmännen i den offentligt 
upphandlade kollektivtrafiken.454 

Utredningen bedömer att frågan om Trafikverkets roll rörande 
kollektivtrafik och beredskapsfrågor behöver utredas närmare innan 
en rapportering direkt till myndigheten införs så som föreslagits i 
rapporten Tydligare ansvar och roller – avseende transportsektorns 
krisberedskap samt avseende arbete inför och vid höjd beredskap.455 

14.5 Ledning vid fredstida krissituationer samt under 
höjd beredskap 

14.5.1 Krisledningsnämnd 

Förslag: I kommuner och regioner ska det finnas en 
krisledningsnämnd med uppgifter under fredstida 
krissituationer. 

Kommunstyrelsen, respektive regionstyrelsen, ska fullgöra 
uppgiften som krisledningsnämnd. Om det finns särskilda skäl 
får kommunfullmäktige, respektive regionfullmäktige, besluta att 
någon annan nämnd ska vara krisledningsnämnd. 

Dagens bestämmelser om krisledningsnämndens verksamhet 
och upphörande av krisledningsnämnden överförs i stort 
oförändrade till den nya lagen (se vidare avsnitt 14.9). 

 
I varje kommun och region ska det finnas en nämnd för att fullgöra 
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid, en 
krisledningsnämnd. Närmare bestämmelser om 

 
454 I varje län finns en regional kollektivtrafikmyndighet som beslutar om att tillhandahålla 
sådan regional kollektivtrafik som är av allmänt intresse men som en kommersiell aktör inte 
tillhandahåller. 
455 Trafikverket har inför 2021 på eget initiativ tagits bort från den överenskommelse som 
reglerar regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 
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krisledningsnämnden finns i LEH och i övrigt tillämpas 
kommunallagens (2017:725) bestämmelser (2 kap. 2 § LEH). 

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen 
av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Under 
höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledning av den civila 
hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila 
försvaret som regionen ska bedriva (3 kap. 2 § LEH). 

I propositionen Extraordinära händelser i kommuner och 
landsting (prop. 2001/02:184) redogörs för bakgrunden och behovet 
av att i vissa fall kunna centralisera beslutanderätten för att 
möjliggöra ett snabbt och enkelt beslutsfattande. Av ovan nämnda 
proposition framgår att ett stort antal remissinstanser ansåg att 
styrelsen i kommuner och landsting borde utgöra 
krisledningsnämnd. Det påpekades också att om styrelsen utgör 
krisledningsnämnd uppnås samstämmighet med lagen (1994:720) 
om civilt försvar (numera upphävd) och lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. Emellertid framhöll 
dåvarande Svenska Kommunförbundet i sitt remissvar att det borde 
vara upp till varje kommun respektive region att själva välja vilken 
nämnd som skulle vara krisledningsnämnd. Den nu gällande lagen 
innehåller ingen hänvisning till kommunstyrelse eller regionstyrelse 
som krisledningsnämnd. Regeringen påpekade dock att det skulle 
framstå som naturligt att i de flesta fall låta kommunstyrelsen utgöra 
krisledningsnämnd för att uppnå en samordning med dessa 
regelverk. 

Av en sammanställning av kommunernas beredskap som MSB 
gjort 2020 framgår att kommunernas möjlighet att låta 
krisledningsnämnden träda i funktion har använts i genomsnitt åtta 
gånger per år under perioden 2009–2018.456 I de flesta fall har detta 
föranletts av att ordföranden i krisledningsnämnden fått 
information om en inträffad händelse eller att information lämnats 
till ledamöterna i krisledningsnämnden om en pågående händelse. 
Enligt sammanställningen har det varit ytterst ovanligt att 
krisledningsnämnden beslutat att ta över en annan nämnds 
verksamhet enligt 2 kap. 4 § LEH. Ett exempel när så skett är dock 
när krisledningsnämnderna i kommunerna Sala och Norberg under 
den stora skogsbranden i Västmanland 2014 beslutade att ta över 

 
456 MSB dnr 2019-11138. 
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samtliga övriga nämnders och styrelsers verksamheter i respektive 
kommun. Syftet med övertagandet var att man ville vara redo att 
fatta snabba beslut. Det fanns vid tillfället en överhängande risk för 
att en storskalig utrymning skulle behöva genomföras med 
anledning av den omfattande skogsbranden. 

Att låta krisledningsnämnden överta annan nämnds verksamhet 
är ett långtgående politiskt beslut som enligt vad utredningen erfar 
undviks i det längsta. Det är först när alla andra möjligheter uttömts 
som frågan om ett sådant beslut blir aktuell. Däremot tycks det som 
om flera kommuner och regioner ser skäl för att hålla 
krisledningsnämnden informerad vid allvarliga händelser som i vissa 
fall bedöms som extraordinära och i andra fall har en lägre 
allvarlighetsgrad. 

Även om utredningen konstaterar att antalet gånger som en 
krisledningsnämnd trätt i funktion är få, så bedöms behovet av ett 
sådant undantag från kommunallagen bestå. Det kan fortfarande 
uppstå situationer som är så akuta och svåra att en i kommunen och 
regionen centraliserat beslutanderätt möjliggör ett snabbt och enkelt 
beslutsfattande. Med en breddad hotbild och så kallad 
gråzonsproblematik bedöms behovet av en sådan möjlighet öka. 
Under höjd beredskap öppnas möjligheten enligt lag att vidta 
extraordinära åtgärder. Emellertid kan en potentiell motståndare ha 
som mål att allvarligt påverka vårt land utan att beslut om höjd 
beredskap är fattat. I en sådan situation kan möjligheten att vidta 
snabba och centraliserade beslut i kommuner och regioner vara 
viktiga för möjligheten att motstå ett angrepp eller annan allvarlig 
påverkan. 

Utredningen erfar också att många kommuner och regioner har 
uppfattningen att det är lämpligt att det är kommunstyrelsen 
respektive regionstyrelsen som också är krisledningsnämnd (eller 
dess arbetsutskott). 

För att uppnå en enhetligare och förtydligad ledningsförmåga 
föreslår utredningen att det i bestämmelsen läggs till ett stycke med 
innebörden att kommunstyrelsen, respektive regionstyrelsen, ska 
fullgöra uppgiften som krisledningsnämnd. För att inte inskränka i 
kommunernas respektive regionernas frihet att organisera sina 
nämnder bör det dock finnas en möjlighet för fullmäktige, om det 
finns särskilda skäl, att besluta att någon annan nämnd än styrelsen 
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ska vara krisledningsnämnd. Därmed finns en huvudregel men 
möjlighet till undantag utifrån lokala förhållanden. 

Genom att kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen ska 
fullgöra uppgiften som krisledningsnämnd bedömer utredningen att 
förutsättningarna förbättras så att berörda ledamöter får en samlad 
kunskap om och förmåga att agera vid fredstida krissituationer eller 
under höjd beredskap. Bedömningen är också att det inte behövs 
något särskilt reglemente för krisledningsnämnden. Däremot 
behöver krisledningsnämndens verksamhet föras in i reglementet för 
styrelsen. I det fall fullmäktige beslutar att någon annan nämnd ska 
vara krisledningsnämnd ska fullmäktige besluta om reglemente för 
den aktuella nämnden. 

Av bestämmelsen ska också framgå, på samma sätt som i den nu 
gällande bestämmelsen om krisledningsnämnd (2 kap. 2 § LEH), att 
närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i kapitlet 
samt att i övrigt tillämpas kommunallagens (2017:750) 
bestämmelser. 

14.5.2 När ska krisledningsnämnden träda i funktion? 

Förslag: Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en 
fredstida krissituation medför att nämnden ska träda i funktion 
och beslutar i sådana fall att detta ska ske. 

Vid bedömningen ska särskilt beaktas behovet av att vidta 
effektiva åtgärder för att 

• förhindra eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner 

• skydda människors liv och hälsa, utöver insatser inom statlig 
eller kommunal räddningstjänst. 

Utredningens bedömning är att det behövs en bestämmelse om att 
ordföranden i krisledningsnämnden ska bedöma när en fredstida 
krissituation medför att nämnden ska träda i funktion och att han 
eller hon beslutar i sådana fall att detta ska ske. Vidare behövs några 
allmänna riktlinjer som stöd för en sådan bedömning. I efterhand är 
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det möjligt för medlemmarna i en kommun eller region att begära 
att lagligheten av beslutet prövas (13 kap. kommunallagen).457 

De omständigheter som krisledningsnämnden särskilt ska beakta 
vid sin bedömning av om krisledningsnämnden ska träda i funktion 
ligger i linje med målet för krisberedskapen som avser själva 
hanteringen (av krissituationen), nämligen att 

värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom att 
upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador 
på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar.458 

Målen för krisberedskapen omfattar hela samhället medan den 
bedömning som ska göras när det gäller huruvida 
krisledningsnämnden ska träda i funktion bör vara avgränsad och 
återspegla sådana förhållanden som en kommun eller en region kan 
påverka. Förhållandena i enlighet med punkterna i förslaget som 
ordföranden ska bedöma ska också kunna bedömas enskilt, dvs. båda 
punkterna behöver inte vara uppfyllda samtidigt. 

Utredningen gör bedömningen att t.ex. coronapandemin skulle 
uppfylla kriteriet skydda människors liv och hälsa där det i dag kan 
vara tveksamt om kriteriet extraordinär händelse kan användas 
eftersom det bland annat innehåller krav på skyndsamma insatser 
och har fokus främst på viktiga samhällsfunktioner. Förslaget 
innebär också att någon bedömning av överhängande risk enligt 
definitionen av extraordinär händelse inte längre behöver göras. I 
stället är fokus på att kunna vidta effektiva åtgärder för att förhindra 
eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. 

Utredningen föreslår således att det av bestämmelsen ska framgå 
att ordföranden vid bedömningen av när en fredstida krissituation 
medför att nämnden ska träda i funktion särskilt ska beakta behovet 
av att vidta effektiva åtgärder för att förhindra eller åtgärda allvarliga 
störningar i viktiga samhällsfunktioner, eller behovet av att skydda 
människors liv eller hälsa, utöver insatser inom kommunal eller 

 
457 Med medlem i en kommun avses enligt 1 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) den som är 
folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. 
Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens 
medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 
stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. 
Med medlem i en region avses enligt 1 kap. 6 § kommunallagen den som är medlem av en 
kommun inom regionen. 
458 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 6; För det förförebyggande perspektivet är målet att minska 
risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet. 
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statlig räddningstjänst. Detta är också i linje med resonemangen i 
betänkandet Extraordinära händelser i kommun och landsting 
(SOU 2001:105). 

14.5.3 Rapportering vid fredstida krissituationer samt under 
höjd beredskap 

Förslag: Kommunen och regionen ska vid fredstida 
krissituationer samt under höjd beredskap ge den myndighet som 
regeringen bestämmer lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade 
utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 
Information om de övriga förhållanden som har betydelse för det 
civila försvaret i kommunen respektive regionen ska också 
lämnas. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare 
föreskrifter om rapportering. 

Förordningen ska innehålla kompletterande bestämmelser, se 
nedan. 

 
Utredningen erfar att flera kommuner och regioner anser att det 
finns flera oklarheter i hur rapporteringen från kommuner och 
regioner till statliga myndigheter ska se ut i vardagen, vid kris och 
under höjd beredskap. Det handlar bl.a. om till vem, hur och när 
rapportering ska göras. Vidare uttrycker flera kommuner att det 
råder en osäkerhet om det behöver föreligga en extraordinär 
händelse i kommunen eller regionen för att kravet på rapportering 
ska gälla. I utredningens dialog med kommuner har det framkommit 
att det i samband med coronapandemin under 2020 från statliga 
myndigheter ställts frågor till kommuner att rapportera om 
förhållanden som kommunen inte har ansvar för eller saknar relevant 
kunskap om. Frågorna har rört förhållanden som elförsörjning, 
telekommunikationer eller livsmedelsförsörjning. Utredningen 
konstaterar att detta riskerar att leda till dels felaktiga antaganden 
om det faktiska läget, dels att beslut på central nivå kan komma att 
bygga på osäkra underlag. 
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Liknande problem som de som anges ovan identifierades redan i 
samband med flyktingkrisen 2015. Rapporteringen upplevdes delvis 
som betungande och tog mycket resurser i anspråk i en situation då 
man bedömde att tiden kunde användas på ett bättre sätt. Ofta 
ställdes snarlika frågor till kommuner och landsting (i dag regioner) 
från olika myndigheter. Kommuner och dåvarande landsting 
uttryckte att de fick svara på nästan samma frågor upprepade gånger. 
Samtidigt var frågorna lite olika formulerade, vilket gjorde att man 
inte kunde använda de svar som tidigare hade tagits fram.459 

På uppdrag av regeringen tog länsstyrelserna sensommaren 2020 
fram en plan för insatser som skulle kunna bli aktuella för landets 
länsstyrelser i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19.460 
Av planen framgår bl.a. att det finns en rapporteringströtthet hos 
berörda aktörer (kopplat till coronapandemin) och att det saknas 
tydlig lagstiftning och regelverk som reglerar ansvarsförhållanden 
mellan olika aktörer. För att komma tillrätta med problemen 
föreslog länsstyrelserna att en översyn skulle göras av aktuell 
lagstiftning som gäller rapportering av lägesbilder på regional och 
lokal nivå kopplat till LEH. 

LEH innehåller i dag olika bestämmelser för rapportering under 
fredstida krissituationer respektive under höjd beredskap (2 kap. 9 § 
och 3 kap. 5 §). Utredningen ser inte något skäl för att 
bestämmelserna bör skilja sig åt. Utredningen föreslår att 
kommunen och regionen både vid fredstida krissituationer och 
under höjd beredskap ska ge den myndighet som regeringen 
bestämmer lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
samt om vidtagna och planerade åtgärder. Information om de övriga 
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen 
respektive regionen ska också lämnas. 

Bestämmelsen i lagen kompletteras i förordningen med 
bestämmelser om kommunens respektive regionens skyldigheter vid 
rapportering under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. 
Vid en krissituation i fred samt under höjd beredskap ska 
kommunen ge länsstyrelsen lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. 8 § 
lagen (0000:0000) om kommuners och regioners beredskap. Vid en 

 
459 SOU 2017:12, s 400 ff. 
460 Länsstyrelsen Halland, Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19, 2020 (450-5582-2020). 
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krissituation i fred som inträffar i regionen samt under höjd 
beredskap ska regionen ge Socialstyrelsen (hälso- och sjukvård), 
civilområdeschefen och länsstyrelsen lägesrapporter och 
information om händelseutvecklingen i enlighet med vad som 
föreskrivs i 3 kap. 8 § lagen (0000:0000) om kommuners och 
regioners beredskap. 

Utredningen erfar att det kan uppstå olika tolkningar av i vilket 
läge kommunen respektive regionen ska rapportera. Att 
kommunerna och regionerna ska rapportera när en krissituation 
inträffar i den egna kommunens eller regionens verksamhet är 
uppenbart. Det kan dock inträffa händelser nationellt eller regionalt 
som endast indirekt påverkar en kommun eller en region. 
Konsekvenser för kommuner och regioner som inte är direkt 
drabbade av händelsen, kan emellertid vara av betydelse för 
länsstyrelsernas geografiska områdesansvar. Utredningen föreslår 
därför att det av bestämmelserna ska framgå att, kommunerna och 
regionerna ska lämna lägesrapporter och information till 
länsstyrelserna respektive civilområdeschefen (vid höjd beredskap), 
om detta behövs för att länsstyrelsen respektive civilområdeschefen 
ska kunna fullgöra sitt geografiska områdesansvar. Länsstyrelsen 
respektive civilområdeschefen bör före det att man begär 
lägesinformation och rapporter beakta att omfattande rapportering 
kan vara resurskrävande för kommuner och regioner. 

Kravet på rapportering innebär att kommunerna och regionerna 
kommer att behöva vidta förberedelser för sin rapportering. Det 
gäller dels hur informationen inom förvaltningar och nämnder ska 
inhämtas och sammanställas, dels hur bedömningen av det samlade 
läget ska beredas, beslutas och förmedlas till berörda myndigheter. 

Utredningen föreslår också att det i lagen införs en möjlighet för 
regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att 
meddela närmare föreskrifter om rapportering på samma sätt som 
rapportering av förberedelser (se avsnitt 14.5.5). 

14.6 Kommunernas geografiska områdesansvar  

Förslag: Kommuner ska inom sitt geografiska område verka för 
att berörda aktörer samverkar och uppnår samordning i 
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planerings- och förberedelsearbetet avseende fredstida 
krissituationer samt inför höjd beredskap. 

Vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap ska 
kommuner verka för att berörda aktörer samverkar, att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att 
informationen till allmänheten samordnas. 

 
Det lokala geografiska områdesansvaret är ett specifikt ansvar inför 
och vid kris respektive höjd beredskap som går utöver 
verksamhetsansvaret. Det syftar till att möjliggöra samverkan för att 
samordna olika aktörers insatser i planering eller hantering av 
händelser. Det lokala geografiska områdesansvaret utgör således 
bara en av flera komponenter som kommunerna på eget initiativ eller 
utifrån statsmakternas krav arbetar med när det gäller trygghet och 
säkerhet, krisberedskap och civilt försvar.461 

I regeringens proposition Samverkan vid kris – för ett säkrare 
samhälle (prop. 2005/06:133) anges följande angående det 
geografiska områdesansvaret (s. 108). 

Samhällets krishanteringsförmåga skall förbättras framför allt genom 
att förmågan till tvärsektoriell samordning utvecklas. Det skall främst 
ske genom att det på lokal, regional och nationell nivå som stöd för 
sektorsansvaret skall finnas ett geografiskt områdesansvar. Detta skall 
utövas av kommunen, länsstyrelsen och regeringen. Områdesansvaret 
kan beskrivas så, att det inom ett geografiskt område skall finnas ett 
organ som verkar för inriktning, prioritering och samordning av 
tvärsektoriella åtgärder som behöver vidtas i en krissituation (se avsnitt 
5.1). Vid de flesta svårare kriser berörs, förutom kommunen, även en 
rad andra aktörer som verkar inom kommunens geografiska område. 
Det kan exempelvis vara fråga om statliga myndigheter, landsting, 
trossamfund, företag och olika organisationer som i detta sammanhang 
blir att betrakta som lokala krisaktörer. Dessa, de lokala krisaktörerna, 
hanterar samma kris i kommunen men har olika uppgifter. Varje aktör 
agerar självständigt och leder sin egen verksamhet. Samtidigt finns ett 
starkt beroendeförhållande mellan de lokala krisaktörerna. För att 
krisen som helhet skall hanteras på ett effektivt sätt krävs samordning. 
Aktörerna måste försäkra sig om att man har samma uppfattning om 
vad som hänt, hur krisen kommer att utvecklas, vilken inriktning man 
bör ha för sina åtgärder och vilka prioriteringar som bör göras. 
Aktörerna är beroende av information från varandra. Den information 

 
461 Totalförsvarets forskningsinstitut (2019), Kommunerna och det lokala geografiska 
områdesansvaret (FOI-R-4800—SE). 
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om händelsen som skall förmedlas till allmänheten och media måste vara 
samstämmig. 

Det finns i dag två bestämmelser som reglerar kommunens 
geografiska områdesansvar. En bestämmelse, som rör extraordinära 
händelser i fredstid (2 kap. 7 § LEH) och en bestämmelse som avser 
höjd beredskap (3 kap. 4 § LEH). Bestämmelserna som alltså finns i 
olika kapitel är också olika till sitt innehåll. Detta medför enligt 
utredningen att det geografiska ansvaret riskerar att bli otydligt, 
både för kommunerna själva och andra aktörer som kommunerna 
ska samverka med. 

I rapporten Kommunerna och det lokala geografiska 
områdesansvaret från FOI analyseras problem och möjligheter för 
verkställigheten av kommunernas geografiska områdesansvar.462 
Brister som FOI lyfter fram är att planerings- och 
förberedelseskedet är otydligt för höjd beredskap. Mindre och 
resurssvaga kommuner kan vid kris eller höjd beredskap också ha 
svårt att fullt ut ta det geografiska områdesansvaret, eftersom 
krisorganisationen behöver fokusera på den egna organisationen i 
första hand. Nyckelkompetenser är ofta singulära, dvs det finns bara 
en person i kommunens förvaltning med en viss nyckelkompetens. 
SKR har också uppmärksammat utredningen på att det är svårt att 
härleda MSB:s nuvarande föreskrifter om risk- och 
sårbarhetsanalyser angående det geografiska områdesansvaret till 
bestämmelserna i lagen.463 

FOI lyfter vidare i sin rapport fram att kommunerna gör olika 
tolkningar av innebörden av det geografiska områdesansvaret. 
Kommunerna har också skilda ambitioner när det gäller hur man tar 
sig an sitt geografiska områdesansvar. Mot bakgrund av de brister 
som identifierats ges i rapporten rekommendationer, bl.a. om hur 
berörda policymakare på olika nivåer kan främja en mer utvecklad 
och enhetlig syn på vad som ingår i det lokala geografiska 
områdesansvaret. Vidare anser FOI att kommunerna bör sprida 
goda exempel från hur olika kommuner arbetar med sitt 
områdesansvar. 

En kris som inträffar har ofta påverkan på olika samhällssektorer 
och flera aktörer behöver oftast samverka och hjälpas åt för att 

 
462 Ibid. 
463 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- 
och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7). 
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hantera krisen eller dess konsekvenser i samhället. Det geografiska 
områdesansvaret är därför en viktig del i den akuta krishanteringen. 
I gällande överenskommelse mellan SKR och MSB framgår att 
kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå värd för en 
så kallad inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, 
i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder samt ta 
initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
inträffad krissituation. 

I det geografiska områdesansvaret finns också en förberedande 
och planerande del som är nödvändig för att den akuta 
krishanteringen ska kunna fungera. Dessa dimensioner finns även 
när det gäller civilt försvar men betonas inte lika tydligt i LEH.464 

Ett annat exempel på uppgifter som faller inom kommunernas 
geografiska områdesansvar som finns i gällande överenskommelse är 
att kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig 
verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att 
samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser. 

Utredningen bedömer att det är möjligt att skriva ihop 
bestämmelserna om det geografiska områdesansvaret och föreslår att 
det geografiska områdesansvaret samlas i en gemensam bestämmelse 
med två delar i den föreslagna lagen om kommuners och regioners 
beredskap. 

Utredningen föreslår att kommuner inom sitt geografiska 
område ska verka för att berörda aktörer samverkar och uppnår 
samordning i planerings- och förberedelsearbetet avseende fredstida 
krissituationer samt inför höjd beredskap. Vid fredstida 
krissituationer och under höjd beredskap ska kommuner verka för 
att berörda aktörer samverkar, att de åtgärder som vidtas av olika 
aktörer samordnas och att informationen till allmänheten 
samordnas. 

Förslaget innehåller jämfört med LEH:s nu gällande 
bestämmelser ett tillägg om att kommunerna även under höjd 
beredskap ska samordna information till allmänheten. Utredningen 
bedömer att kommunerna har ett viktigt ansvar under höjd 
beredskap att se till att informationen lokalt till invånarna 
samordnas. Det psykologiska försvaret är en verksamhet som berör 
många aktörer och även om regeringen har det nationella ansvaret 

 
464 Totalförsvarets forskningsinstitut (2019), Kommunerna och det lokala geografiska 
områdesansvaret (FOI-R-4800—SE). 

901



SOU       Kommuners och regioners beredskap 

501 

för informationen till allmänheten under höjd beredskap behöver 
det finnas en förmåga lokalt att omsätta informationen och anpassa 
den till lokala förhållanden. 

Det finns som utredningen erfar förväntningar från många 
kommuner att få stöd från länsstyrelserna och MSB i den praktiska 
tillämpningen av det geografiska områdesansvaret, något som också 
framgår av FOI:s studie.465 Ett sådant stöd bör fortsatt utvecklas av 
MSB och länsstyrelserna med beaktande av att kommunerna utifrån 
sina resurser har olika förutsättningar att arbeta med frågorna. 

Att kommunen ska göra en samlad analys av risker och sårbarhet 
i det geografiska området framgår i dag inte av LEH eller den 
tillhörande förordningen, utan enbart av MSB:s föreskrifter om 
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser samt av gällande 
överenskommelse mellan SKR och MSB.466 

Som framgår i avsnitt 14.4.1 har utredningen övervägt om 
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser inte bara ska omfatta den 
egna verksamheten utan också det geografiska området kommunen. 
Utredningen gör, som nämnts, bedömningen att kommunernas 
risk- och sårbarhetsanalysarbete bör begränsas till den egna 
verksamheten. 

14.7 Bistånd mellan kommuner och regioner 

Förslag: En kommun eller region som drabbats av en fredstida 
krissituation får begära hjälp av andra kommuner eller regioner 
om de egna resurserna visat sig otillräckliga. Andra kommuner 
och regioner får lämna sådan hjälp och har för detta rätt till skälig 
ersättning av den drabbade kommunen eller regionen. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av 
en fredstida krissituation, har vistelsekommunen rätt till 
ersättning från den kommun som drabbats av krissituationen. 

Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig 
uppgift och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada 
eller andra utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller 
krigsfara, är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna 

 
465 Ibid. 
466 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser; MSBFS 2015:5 samt MSB och SKR, Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019–2022. 
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hjälp. Omfattningen av denna hjälp beslutas av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer. 

Förordningen ska innehålla kompletterande bestämmelser, se 
nedan. 

Rätten att begära hjälp och att lämna hjälp 

Utredningens förslag innebär inte någon förändring i sak jämfört 
med den nu gällande bestämmelsen (4 kap. 1-2 §§ LEH), förutom 
att begreppet extraordinära händelser bytts ut till fredstida 
krissituation samt att en förutsättning för att en kommun eller en 
region ska kunna begära hjälp är att de egna resurserna visat sig 
otillräckliga i den aktuella krissituationen. 

I ett akut skede behöver kriser hanteras eftersom viktiga värden 
kan stå på spel. I det fall de egna resurserna är uttömda bör hjälp 
kunna efterfrågas utifrån en kvalificerad bedömning – inte kriterier. 
Bristen på resurser kan i sig bero på dålig beredskap och bristande 
förberedelser eller på att krisen är så omfattande att kostnaderna för 
att bygga upp en särskild beredskap eller förberedelse inte kan anses 
rimliga eller skäliga. Utredningen vill understryka att ett akut 
agerande inte får hindras av att beredskapen i sig är dålig. Det är dock 
viktigt att i efterhand följa upp om bristen berodde på brister i den 
egna beredskapen eller på omständigheter som inte kunnat förutses. 

Skyldigheten att lämna hjälp om en för totalförsvaret viktig uppgift 
blir oskäligt betungande 

Dagens LEH innehåller en bestämmelse om att en kommun eller en 
region som har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir 
oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra 
utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är 
andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp. 
Utredningens förslag innebär att bestämmelsen överförs oförändrad 
till den nya lagen om kommuners och regioners beredskap. 

Utredningen föreslår emellertid en ändring när det gäller 
bestämmelsen i den tillhörande förordningen om vilken myndighet 
som kan besluta om omfattningen av hjälpen när det gäller regioner. 
Utredningens föreslår i kapitel 10 att en högre regional ledning, en 
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civilområdeschef, ska införas. Civilområdeschefens uppgifter är 
länsöverskridande inom sitt civilområde. I civilområdeschefens 
uppgifter bör därför ingå att besluta om hjälp rörande regioner. När 
det gäller kommuner ska besluten alltjämt fattas av länsstyrelsen i 
det län där den kommun som ska lämna hjälpen ligger. 

14.8 Statlig ersättning till kommuner och regioner 

Förslag: Kommunerna och regionerna har rätt till ersättning från 
staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför 
enligt 2, 3 och 4 kap. i utredningens förslag till ny lag. Uppgifter 
som rör fredstida krissituationer berättigar till ersättning endast i 
den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket 
omfattande och svåra fredstida krissituationer som allvarligt kan 
påverka samhällsviktig verksamhet i kommunen eller regionen, 
eller uppgifterna inom civilt försvar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om ersättningens storlek. 

 
Regeringen har i propositionen Samverkan vid kris – för ett säkrare 
samhälle (prop. 2005/06:133) redogjort för de principiella frågorna 
som rör ersättning enligt LEH. De grundläggande principerna 
kvarstår som utredningen uppfattar det delvis även i dag. Försvar är 
fortfarande ett i grunden statligt åtagande, men en viktig skillnad 
mot 2005 är att det civila försvaret nu stärks, inte avvecklas. 
Utgångspunkten är att de säkerhets- och sårbarhetsreducerande 
åtgärder som inte avser åtgärder för höjd beredskap bör finansieras 
inom ramen för respektive myndighets eller annat organs ordinarie 
verksamhet. Det övergripande ansvar som staten har för att skapa en 
fredstida förstärkt försvarsförmåga innebär inte att staten har ett 
finansieringsansvar för alla de åtgärder som behöver vidtas inom 
samhällets krisberedskap. 

Regeringen skriver vidare i den ovan nämnda propositionen att 
det finns tydliga inbördes samband mellan de åtgärder som 
genomförs för att säkerställa en fredstida förstärkt förmåga och de 
åtgärder som avser höjd beredskap. En satsning på förebyggande och 
förberedande åtgärder som ökar robustheten och flexibiliteten i 
samhällsviktiga system och funktioner och som förstärker förmågan 
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att hantera en svår påfrestning på samhället i fred, medför att mindre 
resurser behöver satsas på det civila försvaret. I avsaknad av en 
tillräcklig fredstida förstärkt förmåga skulle det i stället krävas en 
förstärkning av det civila försvaret för att kompensera för brister i 
den fredstida organisationen. Utgångspunkterna från 2005 är som 
ovan nämnts bara delvis relevanta i dag när det säkerhetspolitiska 
läget över tid har försämrats och det civila försvaret har börjat 
återuppbyggas. 

Nuvarande bestämmelse (5 kap. 1 § LEH) om ersättning innebär 
att staten ersätter kommuner och regioner för kostnader som rör 
uppgifterna inom civilt försvar (3 kap. LEH) samt uppgifter som rör 
extraordinära händelser i fredstid endast i den mån verksamheten är 
till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra 
extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens 
respektive regionens verksamhet (2 kap. LEH). 

Med avgränsningen i LEH till mycket omfattande och svåra 
extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens 
respektive regionens verksamhet ska förstås svåra påfrestningar på 
samhället i fred (se kapitel 13 om begrepp). Genom att skapa en 
förmåga att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred får 
kommunerna och regionerna i praktiken också en förmåga att 
hantera övriga extraordinära händelser.467 

Enligt LEH får regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om ersättningens storlek (5 kap. 1 
§ LEH). I dag betalas ersättning ut av MSB, men av LEH med 
tillhörande förordning framgår att även Socialstyrelsen kan betala ut 
ersättning till regionerna för verksamheter inom Socialstyrelsens 
ansvarsområde. 

Länsstyrelserna har i dag ansvar för att följa upp kommunernas 
tillämpning av LEH (4 § 5 förordning [2017:870] om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap). 
Om länsstyrelsen vid uppföljningen anser att en kommun inte 
fullgjort sina uppgifter enligt LEH kan länsstyrelsen föreslå att en 
del av ersättningen som ska utgå enligt 5 kap. 1 § ska reduceras eller 
falla bort. MSB, som har till uppgift att besluta om ersättning, får 
avgöra att så ska ske. En motsvarande bestämmelse rörande regioner 
som inte fullgjort sina uppgifter saknas i dag i LEH med tillhörande 
förordning. 

 
467 SOU 2004:134 s. 165 ff. 
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Utredningens förslag – ersättning till kommuner och regioner 

I dag kräver det säkerhetspolitiska läget att planering och 
förberedelser genomförs för uppgifterna inom civilt försvar. 
Samtidigt är det viktigt att kommuner och regioner minskar 
sårbarheten i sin verksamhet och har en god förmåga att hantera 
fredstida krissituationer eftersom åtgärder inom dessa områden 
bidrar till förmågan inom civil försvar. En stor del av dessa åtgärder 
bör även fortsättningsvis finansieras av kommunerna och regionerna 
själva inom ramen för verksamhetsansvaret. 

Utredningen menar att nuvarande begränsning i ersättning, 
utöver civilt försvar, till endast svåra påfrestningar inte behövs. Av 
ovanstående resonemang i betänkandet från 2004 framgår att 
uppgifterna i LEH omfattas av ersättning. Därför bör 
bestämmelsens inledande stycke formuleras som att kommunerna 
och regionerna har rätt till ersättning från staten för kostnader för 
förberedande uppgifter som de utför enligt kapitel 2, 3 och 4 i den 
nya lag som utredning föreslår. Därtill bör det precis som i LEH 
finnas en begränsning med innebörden att uppgifter som rör 
fredstida krissituationer berättigar till ersättning endast i den mån 
verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket omfattande och 
svåra fredstida krissituationer som allvarligt kan påverka 
samhällsviktig verksamhet i kommunen eller regionen, eller 
uppgifterna inom civilt försvar. 

Staten bör även fortsättningsvis ersätta kommunerna för 
uppgiften att beakta totalförsvarets krav inom ramen för det civila 
försvaret och kopplingen mellan detta och det krisberedskapsarbete 
som omfattar så många som möjligt av de från normalläge avvikande 
händelser som är svåra att förutse, drabbar många människor och 
stora delar av samhället, hotar grundläggande värden, innebär en 
allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning 
av viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. 

Utredningen menar att styrningen, och då främst kopplingen 
mellan uppgifterna i lag och ersättningen av dessa, bör bli tydligare.  

Av förordningen ska därför framgå att MSB får meddela 
föreskrifter om den ersättning som kommuner respektive regioner 
(som inte avser verksamhet inom Socialstyrelsens ansvarsområde) 
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får enligt 6 kap. 1 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners 
beredskap. Av förordningen ska också framgå att Socialstyrelsen får 
meddela föreskrifter om den ersättning som regionerna får enligt 6 
kap. 1 § lagen (0000:0000) om kommuners och regioners beredskap 
och som avser verksamheter inom Socialstyrelsens 
verksamhetsområde. 

Med stöd av föreskriftsrätten ska det i förordningen framgå att 
MSB och Socialstyrelsen ska bestämma och betala ut ersättning 
inom ramen för vad regeringen årligen beslutar. Ersättningen kan 
reduceras om kommunen eller regionen inte fullgjort sina uppgifter. 

Utredningen menar vidare att möjligheten att lämna ersättning 
även från Socialstyrelsen bör utnyttjas när pengar inom området 
hälso- och sjukvård tillförts som en del i den försvarspolitiska 
uppgörelsen för perioden 2021–2025. 

Utredningen har övervägt om även ersättningen till regionerna på 
samma sätt som för kommunerna ska kunna reduceras om regionen 
inte fullgjort sina uppgifter. Utredningen anser att så bör vara fallet 
åtminstone för den del som betalas ut av MSB. Ett nytt övervägande 
bör göras om möjligheten till reducering i det fall ersättning även 
kommer att betalas ut via Socialstyrelsen. Utredningen föreslår att 
civilområdeschefen får föreslå att del av ersättningen ska reduceras 
eller falla bort för en region som inte fullgjort sina uppgifter i den 
del som MSB ersätter. MSB får besluta att så ska ske. Innan beslut 
bör MSB ha en dialog med Socialstyrelsen i det aktuella ärendet. 

Framtida överenskommelser mellan staten och SKR 

Omfattningen av innehållet i överenskommelserna mellan staten 
och SKR bör förändras som ett resultat av en tydligare formell 
styrning genom lag, förordning och föreskrift. Framöver bör 
överenskommelserna avgränsas till att omfatta tre delar. En första 
del som handlar om den totala ersättningsnivån. Denna kan 
förhandlas mellan regeringen och SKR eller mellan 
MSB/Socialstyrelsen och SKR om myndigheterna får ett sådant 
uppdrag. De närmare fördelningsnycklarna bör framgå på 
föreskriftsnivå och inte som i dag i överenskommelsen. Den andra 
delen i överenskommelsen bör omfatta förtydliganden av gällande 
bestämmelser i lag och förordning utan att det tillförs nya ”ska”-krav 
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utöver de som framgår av gällande författning. En sådan ordning ska 
inte hindra att ersättning kan lämnas för uppgifter enligt annan 
lagstiftning. I dag används exempelvis del av ersättningen för att 
ersätta uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen. 

Den tredje delen ska omfatta vilket stöd statliga myndigheter 
såsom exempelvis länsstyrelsen, civilområdeschefen, MSB, 
Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Skolverket m.fl. ska lämna till 
kommuner och regioner för att dessa ska kunna utveckla 
beredskapen enligt gällande författning. Utredningen bedömer att 
en sådan ordning också skulle underlätta den uppföljning som ska 
göras av hur ersättningen har använts. Utgångspunkten för 
uppföljningen blir således lag, förordning och föreskrifter. 

14.9 Bestämmelser som föreslås överföras i stort 
oförändrade från LEH och FEH till den nya lagen 
och förordningen 

Förslag: Utredningens förslag innebär inte någon förändring i de 
bestämmelser som reglerar krisledningsnämndens verksamhet. 

När det gäller bestämmelserna om hur krisledningsnämndens 
verksamhet upphör innebär utredningens förslag att de nu 
gällande bestämmelserna överförs oförändrade till den nya lagen 
förutom att extraordinär händelse ersätts med fredstida 
krissituation. 

Utredningens förslag innebär inte någon ändring i sak när det 
gäller bestämmelserna om ledningsansvar under höjd beredskap. 

Bestämmelser som reglerar lokal kristidsverksamhet överförs 
oförändrade till den nya lagen och förordningen. 

När det gäller bestämmelserna om stöd till enskilda överförs 
bestämmelsen till den nya lagen med den ändringen att 
extraordinära händelser byts ut mot fredstida krissituationer. 

Bestämmelsen om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade personer överförs till den nya 
lagen med den ändringen att första stycket delas upp i två stycken 
och att det andra stycket också delas upp i två olika stycken. 

Bestämmelsen om tystnadsplikt överförs oförändrad men 
kompletteras med ett stycke som innehåller information om att i 
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det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och 
sekretesslagen. 

Bestämmelsen om överklagande av beslut överförs oförändrad 
till den nya lagen. 

Krisledningsnämndens verksamhet 

Utredningens förslag innebär inte någon ändring i sak när det gäller 
krisledningsnämndens verksamhet som i dag regleras i 2 kap. 3 § 
andra och tredje stycket, 4 och 5 §§. 

På samma sätt som enligt nu gällande bestämmelser ska 
ordföranden i en krisledningsnämnd få besluta på nämndens vägnar 
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 
Om ordföranden i krisledningsnämnden har förhinder träder vice 
ordföranden i dennes ställa. Krisledningsnämnden får fatta beslut 
om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den fredstida krissituationens art och 
omfattning. 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta 
att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska 
återgå till ordinarie nämnd. 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av 
redovisningen och formerna för denna. 

Krisledningsnämndens verksamhet upphör 

Utredningens förslag innebär att bestämmelserna om hur 
krisledningsnämndens verksamhet upphör överförs oförändrade till 
den nya lagen förutom att extraordinär händelse ersätts med 
fredstida krissituation. I dag gäller att kommun- respektive 
regionstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är 
föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att 
verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut 
återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har 
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övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av 
fullmäktige (2 kap. 6 § LEH). 

Ledningsansvar under höjd beredskap 

Utredningens förslag innebär att den nu gällande bestämmelsen om 
ledningsansvar vid höjd beredskap överförs oförändrad till den nya 
lagen med det tillägget att information lämnas om att ytterliga 
bestämmelser om kommunstyrelsen respektive regionstyrelsens 
befogenheter finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig eller krigsfara m.m. 

Enligt LEH gäller i dag att under höjd beredskap ansvarar 
kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva. Under höjd beredskap ansvarar 
regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården 
samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska 
bedriva (3 kap. 2 §).  

Bestämmelsen om ledning under höjd beredskap härleds från 
Kungl. Maj:ts proposition nr 4 år 1964.468 Innebörden är 
sammanfattningsvis att inrikta verksamheten (gentemot andra 
nämnder) och fördela kommunens tillgångar i fråga om personal och 
utrustning mellan de i krigsorganisationen ingående organen 
alltefter uppkommande behov. För att öka tydligheten föreslår 
utredningen att det görs ett tillägg om att det i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. finns ytterligare 
bestämmelser om kommunstyrelsens respektive regionstyrelsens 
befogenheter under höjd beredskap. 

Lokal kristidsverksamhet 

Utredningens förslag när det gäller lokal kristidsverksamhet innebär 
inte någon skillnad jämfört med dagens bestämmelse (3 kap. 3 § 
LEH och 8 § FEH). Utredningen konstaterar att regeringen avser 

 
468 Prop. 1964:4. 
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att tillsätta en utredning om vad en nationellt samordnad 
försörjningsberedskap bör omfatta samt hur den bör organiseras och 
finansieras. En sådan utredning bör också närmare analysera och 
pröva behovet av en lokal kristidsverksamhet.469 

Stöd till enskilda 

Utredningens förslag innebär inte någon ändring i sak jämfört med 
dagens bestämmelse (4 kap. 3 § LEH) förutom att begreppet 
extraordinär händelse byts ut mot fredstida krissituation. 

Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och 
andra skyddade personer  

Utredningens förslag innebär inte någon förändring i jämförelse 
med LEH:s bestämmelser om skyldighet att lämna upplysningar 
m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer som finns i 7 kap. 
LEH. 

För att underlätta läsningen av bestämmelsen föreslår 
utredningen emellertid att första stycket delas upp i två olika stycken 
och att också det andra stycket delas upp i två olika stycken. 

Tystnadsplikt  

Utredningens förslag innebär inte någon ändring i sak när det gäller 
bestämmelserna i jämförelse med dagens bestämmelser i 7 kap. LEH, 
förutom att begreppet extraordinär händelse till fredstida 
krissituationer (1 §).470 

Utredningen föreslår dock att ett andra stycke läggs till 
bestämmelsen (1 §) där det framgår att i det allmännas verksamhet 
gäller offentlighets- och sekretesslagen. 

 
469 Prop. 2020/21:30. 
470 Se vidare prop. 2005/06:133 s. 133. 
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Överklagande av beslut 

Utredningens förslag när det gäller bestämmelserna om 
överklagande av beslut innebär inte någon ändring i sak jämfört med 
de bestämmelser som finns i 8 kap. LEH. 

14.10 Ändringar med anledning av utredningens 
förslag om en ny lag och förordning om 
kommunernas och regionernas beredskap 

14.10.1 Offentlighets- och sekretessförfattningarna  

Förslag: Ett antal bestämmelser i offentlighets- och 
sekretesslagen innehåller hänvisningar till LEH. Även 
förordningen om offentlighet och sekretess innehåller en sådan 
hänvisning. Utredningen föreslår att hänvisningarna ändra till att 
gälla lagen och förordningen om kommuners och regioners 
beredskap. 

Bakgrund 

Enligt 18 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
förkortad OSL, gäller sekretess för uppgift som hänför sig till en 
myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser 
avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför 
sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera 
fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 

Av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen följer bl.a. att 
sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara 
landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan 
verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att 
det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets 
säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om 
försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana 
uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen. 
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Enligt 38 kap. 7 § OSL gäller följande: 

Sekretess gäller hos kommuner och regioner i verksamhet som avser 
beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller planering 
enligt förfogandelagen (1978:262) 

   1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 
uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs, och 

   2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än 
som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande 
förbindelse med den som är föremål för verksamheten. 

Ett antal bestämmelser i OSL innehåller hänvisningar till 
bestämmelsen om information om krigsfångar som finns i 6 kap. 1 § 
LEH. Nämnde bestämmelser är 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § och 37 kap. 
5 §. 

44 kap. 5 § 2 OSL innehåller en bestämmelse med hänvisning till 
bestämmelsen om tystnadsplikt i 7 kap. 1 § LEH. 

Enligt 9 § första stycket förordningen om offentlighet och 
sekretess gäller följande: 

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna 
förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i 
utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller 
stödverksamhet med avseende på produktion, handel, 
transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 

1.  för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 
uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än 
som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller 
liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens 
verksamhet. 

Ovan nämnda sekretess gäller enligt punkt 31 i bilagan till 
förordningen för uppföljnings- och stödverksamhet hos 
länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) 
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om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande 
äldre föreskrifter. 

Med anledning av att utredningen föreslår att en ny lag ska ersätta 
den nu gällande lagen om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
föreslår utredningen att ett antal ändringar göras i offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL) (2009:400) samt en ändring i offentlighets- 
och sekretessförordningen (2009:641). 

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att bestämmelsen i 38 kap. 7 § ska ändras på så 
sätt att bestämmelsen i stället för att hänvisa till LEH ska hänvisa till 
den nu föreslagna lagen om kommuners och regioners beredskap. 
Utredningen bedömer inte att den föreslagna ändringen innebär 
någon ändring i sak när det gäller det sekretesskyddade området. 

Vidare föreslår utredningen följdändringar i bestämmelserna i 15 
kap. 3 §, 21 kap. 6 § och 37 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 
som i dag hänvisar till bestämmelsen om information om krigsfångar 
som finns i 6 kap. 1 § LEH. Motsvarande bestämmelse finns i 7 kap. 
1 § i utredningens förslag. Ytterligare en följdändring föreslås när 
det gäller 44 kap. 5 § 2 som hänvisar till bestämmelsen om 
tystnadsplikt i 7 kap. 1 § LEH. Motsvarande bestämmelse finns i 8 
kap. 1 § i utredningens lagförslag. 

En ändring föreslås också i bilagan 31 p förordningen (2009:641). 
Hänvisningen till LEH ska ersättas med en hänvisning till lagen 
(0000:0000) om kommuners och regioners beredskap. 

14.10.2 Följdändringar i övriga författningar 

Förslag: Hänvisningar till LEH och FEH ska ersättas med 
hänvisningar till de nya författningarna om kommuners och 
regioners beredskap.  

 
I 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) finns en hänvisning till 6 
kap. 1 och 2 §§ LEH. 6 kap. LEH innehåller bestämmelser om 
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skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra 
skyddade personer. Även förordningen (1996:1475) om skyldighet 
att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra 
skyddade personer innehåller i 6 § och 8 § hänvisningar till 
bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §§ LEH. Utredningen föreslår att 
hänvisningarna ändras till motsvarande bestämmelser i lagen om 
kommuners och regioners beredskap som finns i lagens 7 kap. 

En hänvisning till bestämmelserna om tystnadsplikt i 7 kap. LEH 
finns i 7 § förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade 
personer. Även denna hänvisning här bör ändras till att gälla 
motsvarande bestämmelser i 8 kap. lagen om kommuners och 
regioners beredskap som. 

I 18 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges att 
personer som tas emot från en annan kommun eller en annan region 
enligt bestämmelserna i 4 kap. LEH om bistånd mellan kommuner 
omfattas av mottagande kommuns och regions skyldigheter enligt 
lagen. Utredningen föreslår att hänvisningen ändras till att gälla 
motsvarande bestämmelse i 5 kap. lagen om kommuner och 
regioners beredskap.  

Hänvisningar till LEH finns även i 3 kap. 13 § andra stycket och 
9 kap. 21 § (2017:725) kommunallagen. I det först nämnda 
stadgandet anges att bestämmelser om kommuners och regioners 
organisation och befogenheter finns i LEH. I det andra anges att 
uppgifter som kommun- eller regionstyrelsen har vid höjd 
beredskap enligt LEH inte får fullgöras av en gemensam nämnd. 
Utredningen förslår att hänvisningarna ändras till att gälla lagen om 
kommuner och regioners beredskap.  

I 8 kap. 3 § begravningslagen (1990:1144) finns en hänvisning till 
LEH. Även 20 a § 2 förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation, 2 § andra stycket (2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap, 4 § 4 förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap innehåller 
hänvisningar till LEH. Utredningen föreslår att även dessa ändras till 
att gälla lagen om kommuners och regioners beredskap.  

Förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid 
krigsfara innehåller i 12 § en hänvisning till FEH. Utredningen 
föreslår att hänvisningen ändras till att gälla förordningen om 
kommuners och regioners beredskap. 
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15 Om rapportering i en ny struktur 

Den fredstida krisberedskapen och civilt försvar kännetecknas av en 
stor mängd aktörer som på olika samhällsnivåer och inom olika 
samhällssektorer behöver verka tillsammans för att uppnå resultat 
och effekt. Det gäller både i planering och förberedelser som i 
hantering av samhällsstörningar, fredstida kriser, höjd beredskap 
och då ytterst i krig. Hur information delas, rapporteras mellan 
aktörer och aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning 
och underlag för beslut är centralt både inom krisberedskap och för 
civilt försvar. Parallella strukturer mellan krisberedskapen och civilt 
försvar så långt möjligt undvikas.  

I detta kapitel behandlas de formella strukturerna för 
rapportering och informationsdelning, inklusive lägesbildsfrågor, 
för beredskapsmyndigheter samt kommuner och regioner. 
Rapportering från företag behöver utgå från avtal eller gällande 
lagstiftning. Kapitlet bygger på de förslag om rapportering som 
utredningen redovisat i andra kapitel i betänkandet och är en 
presentation av hur rapporteringen hänger samman. Några nya 
författningsförslag lämnas inte i detta kapitel. 

Med rapportering avses här formella krav på att dela information 
enligt förordning eller föreskrift. Med informationsdelning avses här 
delning av information som delas för kännedom utan att det finns 
krav i författning. 

För att en struktur för ansvar, ledning och samordning inom 
civilt försvar ska bli effektiv krävs en tydlighet i hur rapporteringen 
och informationsdelningen mellan aktörer som statliga 
myndigheter, kommuner och regioner ska fungera. Det handlar om 
rapportering av hur beredskapsförmågan ser ut (beredskapsläget), 
rapportering vid fredstida krissituationer samt rapportering under 
höjd beredskap och då ytterst krig. För att rapporteringen mellan 
aktörer överhuvudtaget ska fungera behöver det, i enlighet med 
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ansvarsprincipen, finnas utvecklade och förberedda interna system 
och processer för varje aktör att rapportera genom. Utredningen har 
ställt upp följande fyra principer som stöd för utredningens 
resonemang om rapportering: 

• Den grundläggande rapporteringsstrukturen ska framgå av 
författning. 

• Statliga myndigheter, kommuner eller regioner ska endast 
rapportera sådan information som det finns praktiska möjlighet 
att samla in och bedöma kvaliteten på. 

• Rapportering kan bestå av underlag för samlade lägesbilder eller 
för att bedöma sakfrågor. 

• Rapporteringsvägar och rapporteringssystem bör endast 
undantagsvis förändras vid beslut om höjd beredskap. Behov för 
att kunna rapportera under höjd beredskap ska beaktas när nya 
tekniska system och processer inom krisberedskapen utvecklas. 

15.1 Rapportering från kommuner och regioner 

Utredningens förslag i kapitel 14 innebär att kommunerna även 
fortsättningsvis ska rapportera till länsstyrelsen när det gäller 
förberedelser för fredstida krissituationer, inför höjd beredskap, vid 
inträffade krissituationer och under höjd beredskap. 

Utredningens förslag om en högre regional ledning och 
beredskapssektorer innebär att regionerna i första hand ska 
rapportera till civilområdeschefen i stället för länsstyrelsen, men 
regionerna ska också rapportera till Socialstyrelsen. Syftet med 
rapporteringen till civilområdeschefen är att man på högre regional 
nivå ska kunna bedöma beredskapsläget inom civilområdet och 
tillsammans med militärregionen göra en samlad värdering och 
bedömning av förmågan inom totalförsvaret på denna nivå. Även 
rapporteringen från länsstyrelserna, och därmed också 
kommunerna, ingår i en sådan bedömning. Regionerna ska därför 
hålla civilområdeschefen och Socialstyrelsen (avseende hälso- och 
sjukvård) underrättade om vilka förberedelser som vidtagits för den 
fredstida krisberedskapen samt lämna uppgifter om civilt försvar. 
Regionerna ska vidare rapportera resultatet av sina risk- och 
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sårbarhetsanalyser till civilområdeschefen och Socialstyrelsen 
(avseende hälso- och sjukvård). Vid en krissituation i fred samt 
under höjd beredskap ska regionerna ge civilområdeschefen, 
länsstyrelsen och Socialstyrelsen (avseende hälso- och sjukvård) 
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen. 
Utredningen bedömer att det är viktigt att även länsstyrelsen får 
information från regionerna i dessa situationer för att kunna fullgöra 
sitt geografiska områdesansvar. 

Behovet av rapportering under coronapandemin har också visat 
att den mer generella rapporteringen kan behöva kompletteras av 
rapportering i vissa sektorer. Exempelvis kan det finnas behov av att 
kunna rapportera specifikt om förhållanden inom den kommunala 
hälso- och sjukvården inom beredskapssektorn Hälsa, vård och 
omsorg. Utredningen bedömer att en sådan ordning behöver 
analyseras vidare och lämnar därför inga särskilda förslag i denna del. 

15.2 Rapportering från beredskapsmyndigheter 

Rapportering av planering och förberedelser 

Enligt utredningens förslag till beredskapsförordning (se kapitel 8) 
ska beredskapsmyndigheter lämna en risk- och 
sårbarhetsbedömning till regeringen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Beredskapsmyndigheter som 
ingår i en beredskapssektor ska även lämna en sammanfattande 
redovisning till den sektorsansvariga myndigheten. 

Rapportering av beredskapsläget för statliga myndigheter är i dag 
inte särskilt reglerat, förutom att länsstyrelserna årligen till MSB ska 
rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och 
regioner vidtagit och samtidigt redovisa en bedömning av effekten 
av de vidtagna förberedelserna. Utredningen föreslår i kapitel 10 att 
rapporteringen från länsstyrelserna ska ske till civilområdeschefen 
som också ska få underlag från regionerna enligt utredningens 
förslag i kapitel 14. Civilområdescheferna ska göra en samlad 
bedömning och har också möjlighet att samverka med chefen för 
militärregionen i de delar som rör totalförsvaret. Vilken information 
som ska rapporteras eller när rapporteringen från 
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civilområdescheferna till MSB och/eller Regeringskansliet ska göras 
bör beslutas av regeringen i regleringsbrev eller annat beslut. 

Utredningen föreslår ingen annan reglerad rapportering av 
beredskapsläget för statliga myndigheter. Däremot kommer 
myndigheter som ingår i beredskapssektorerna att behöva träffa 
överenskommelser om informationsdelning för att den 
sektorsansvariga myndigheten ska kunna lösa sina uppgifter. 

Rapportering vid kriser och höjd beredskap 

Vid fredstida krissituationer som inte innebär någon aktivering av 
civilområdeschefernas samordningskapacitet ska rapporteringen ske 
på samma sätt som i dag, dvs. från länsstyrelserna till regeringen och 
MSB. Länsstyrelsen bör dock hålla civilområdeschefen informerad 
om läget. 

Vid krissituationer som innebär att civilområdeschefen får en 
samordnade roll (upprättande av samordningskansli) bör 
rapporteringen från länsstyrelserna gå via civilområdeschefen i första 
hand. Formerna för detta regleras inte i förordning utan genom 
överenskommelser, beslut av regeringen eller föreskrifter från MSB. 
Civilområdeschefen ska i sin tur lämna en samlad bild av läget inom 
civilområdet till regeringen, MSB och vid behov till berörda 
sektorsansvariga myndigheter. 

Under höjd beredskap förändras rapporteringsvägarna i några 
avseende. Kravet på beredskapsmyndigheter att rapportera till 
Försvarsmakten tillkommer samtidigt som de inte längre ska 
rapportera information för samlade lägesbilder till MSB.  

Under höjd beredskap ska länsstyrelserna enligt kapitel 8 
rapportera till civilområdeschefen som därefter ska rapportera till 
regeringen. Detta innebär att länsstyrelserna under höjd beredskap 
inte längre ska rapportera direkt till regeringen. 

Genom införandet av beredskapssektorer möjliggörs att 
rapportering från beredskapsmyndigheter samordnas av den 
sektorsansvariga myndigheten så att informationen lämnas samlat 
från beredskapssektorn. Utredningen föreslår i kapitel 8 att de 
sektorsansvariga myndigheterna under höjd beredskap och vid 
fredstida krissituationer ska ha förmåga att hålla regeringen, eller den 
myndighet som regeringen beslutar, informerad om 
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händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
inom beredskapssektorn samt om vilka åtgärder som vidtagits eller 
planeras. 

15.3 Vissa myndigheters särskilda behov 

Försvarsmakten har särskilda behov av en nära dialog med vissa 
statliga myndigheter. Av förordningen (2007:1266) med instruktion 
för Försvarsmakten framgår bland annat att Försvarsmakten 
fortlöpande ska lämna upplysningar till berörda myndigheter om 
förhållanden i den operativa planeringen som har betydelse för deras 
verksamhet (3 §). Vidare framgår att Försvarsmakten ska samordna 
beredskapsplanläggningen och den operativa planläggningen inom 
myndigheten med motsvarande planläggning inom övriga delar av 
totalförsvaret (7 §). Försvarsmaktens särskilda behov går utanför 
den rapportering och informationsdelning som utredningen 
föreslår. Det kan alltså innebära att en beredskapsmyndighet i en viss 
beredskapssektor rapporterar enligt det system som utredningen 
föreslår samtidigt som myndigheten också har en direkt relation 
med Försvarsmakten utifrån särskilda behov. 

På likande sätt kan det utöver rapporteringen via 
beredskapssektorn finnas behov av en direkt relation mellan en 
beredskapsmyndighet och regeringen (Regeringskansliet) för att 
dela särskild information. 

15.4 Verkställighetsföreskrifter  

Utredningen föreslår i kapitel 8 att MSB ska få meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bland 
annat rapportering enligt beredskapsförordningen. I dag finns 
bemyndiganden för höjd beredskap i krisberedskapsförordningen, 
men systemet bör hänga ihop från fredstida kriser till höjd beredskap 
och då ytterst krig. 

Utredningen föreslår också i kapitel 14 att MSB ska få meddela 
de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 
rapportering vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap 
som kommuner och regioner ska göra. Det finns skäl för att hålla 
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samman systemet för rapportering från lokal via regional till central 
nivå på samma sätt som för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 

MSB bör enligt utredningen skyndsamt ta fram föreskrifter 
tillsammans med beredskapsmyndigheterna och Försvarsmakten 
samt i dialog med Regeringskansliet och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR).471 Erfarenheter från inträffade krissituationer, 
inklusive hanteringen av coronapandemin, och från övningar som 
rör totalförsvaret ska beaktas. Föreskrifterna bör tas fram med 
utgångspunkt i de gemensamma principer som utredningen ställt för 
rapportering.

 
471 ÖCB beslutade 1995 om föreskrifter för informationsförsörjningen inom totalförsvarets 
civila del under höjd beredskap (ÖCBFS 1995:1). Till föreskrifterna fanns även allmänna råd 
(FARIT-C). Föreskrifterna omfattade vem, när och hur olika rapporter skulle skickas i 
strukturen av både områdesmyndigheter (som i dag benämns geografiskt områdesansvariga) 
och funktionsansvariga myndigheter. Rapporteringen omfattade både tillståndet (läget vid en 
viss tidpunkt) och prognoser (om bedömda förändringar). 
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16 Konsekvensanalys 

I utredningens uppdrag ingår att analysera konsekvenserna av 
lämnade förslag i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen 
(1998:1474). 

Eftersom utredningen lämnar författningsförslag ska 
konsekvensanalysen också göras i enlighet med 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. 

16.1 Konsekvenser för statliga myndigheter 

16.1.1 Alla myndigheter 

Utredningen föreslår att den nya beredskapsförordningen ska 
innehålla krav på att samtliga statliga myndigheter dels ska 
identifiera samhällsviktig verksamhet, dels ska bedriva ett 
systematiskt arbete för att upprätthålla den samhällsviktiga 
verksamheten. Vidare innebär förslagen att risk- och 
sårbarhetsanalyserna i högre grad kommer att fokusera på att 
myndigheterna ska vidta åtgärder och inte enbart genomföra 
analyser. Uppgiften att identifiera samhällsviktig verksamhet finns 
redan i dag indirekt genom de verkställighetsföreskrifter som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat. 
Kravet tydliggörs nu i förordningen. Att vidta åtgärder utifrån 
genomförd analys är i dag en del i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys men tydliggörs nu i förordningen (se kapitel 8). 

Utredningen föreslår också att risk- och sårbarhetsanalysen även 
ska omfatta höjd beredskap, något som i dag endast framgår av 
MSB:s verkställighetsföreskrifter. 
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Utredningen bedömer sammantaget att förslagen handlar om 
förtydliganden och delvis ett ändrat fokus i arbetet, men inte av den 
omfattning att det medför några ökade kostnader generellt för 
statliga myndigheter. 

16.1.2 Beredskapsmyndigheter 

Utöver de bestämmelser som rör samtliga statliga myndigheter 
tillkommer uppgifter för de myndigheter som utredningen föreslår 
ska vara beredskapsmyndigheter där de flesta också ska ingå i de 
föreslagna beredskapssektorerna (se kapitel 8).  

Utredningen bedömer att förslagen innebär en ökad tydlighet i 
ansvar, roller och uppgifter och inte generellt utökade uppgifter i 
förhållande till de uppgifter som bevakningsansvariga myndigheter 
har. Utredningen föreslår dock en utökning av antalet 
beredskapsmyndigheter (se avsnitt. 16.6). 

16.1.3 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet och omfattas av de förslag 
och konsekvenser som beskrivs i avsnitt 16.1.2. Därutöver påverkas 
länsstyrelsen främst genom förslagen om införandet av sex 
civilområden med civilområdeschefer. De närmare konsekvenserna i 
denna del framgår av kapitel 10.  

16.1.4 MSB 

Utredningens förslag berör inte hela MSB:s verksamhet men väl 
stora delar av den. De ekonomiska konsekvenserna är mer 
avgränsade till vissa uppgifter. 

Utredningen bedömer att de förslag som lämnas påverkar MSB 
på flera sätt. Resurser som i dag används för arbetet med 
samverkansområden frigörs exempelvis för annat arbete när 
samverkansområdena avvecklas. Det direkta arbetet med alla 
länsstyrelser kommer att minska med införandet av sex 
civilområdeschefer för en högre regional ledning, även om det finns 
fortsatt behov av samverkan kring vissa sammanhållna projekt. 
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Ansvaret som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn 
Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen innebär en ny 
uppgift. Utredningen bedömer att mycket av arbetet redan pågår 
men behöver organiseras inom ramen för en beredskapssektor. När 
det gäller att förvalta och utveckla beredskapssystemet är det 
utredningens bedömning att förslagen i denna del kan innebära en 
delvis annorlunda inriktning och prioritering av befintliga resurser. 

När det gäller förslagen som rör CBRN-samordning respektive 
cybersäkerhet är utredningens bedömning att både ansvar och 
resurser för uppgifterna finns inom MSB i dag. 

Sammanfattningsvis handlar konsekvenserna för MSB om både 
ökad och minskad verksamhet. Utredningen bedömer att effekterna 
av detta till stor del tar ut varandra på så sätt att utredningen inte 
föreslår vare sig ytterligare medel eller minskade anslag till MSB. 

16.1.5 Försvarsmakten 

Försvarsmakten kommer att behöva utveckla delvis nya relationer 
med berörda beredskapsmyndigheter, framförallt de som föreslås få 
ett sektorsansvar. Utredningen bedömer att förslagen inte har någon 
påverkan på Försvarsmaktens organisation eller resurser i denna del. 
Det handlar i stället om förändrade samverkansstrukturer mellan 
myndigheter. 

Utredningens förslag som rör MSB bedöms inte heller påverka 
organisation eller resurser för Försvarsmakten. Den omfattande 
samverkan och de samarbeten inom olika områden som redan i dag 
pågår kan i delar påverkas och behöva anpassas. 

Utredningens förslag om införandet av sex civilområden med 
civilområdeschefer påverkar Försvarsmakten på flera sätt. 
Försvarsmaktens regionala indelning i militärregioner kommer att 
behöva förändras och det kommer även att behöva inrättas två nya 
militärregioner och regionsstaber. Även andra delar av 
Försvarsmakten regionalt och lokalt kommer att behöva utveckla 
samverkansstrukturer med främst länsstyrelserna eftersom chefen 
för militärregionstaberna främst kommer att samverka med 
civilområdeschefen. Detta kommer sammantaget innebära ökade 
kostnader för Försvarsmakten även om det blir vissa minskade 
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kostnader när antalet samverkansaktörer, främst länsstyrelser, 
minskar (se kapitel 10).  

Införande av två nya militärregioner behöver ske stegvis (se även 
kapitel 10). Införandet av sex civilområden kommer inte att få full 
effekt förrän Försvarsmakten har anpassat sin organisation. 
Utredningen menar att kostnader för den omorganisation som 
behöver ske över tid inte ska finansieras via de medel som avser civilt 
försvar i enlighet med propositionen Totalförsvaret 2021–2025 
(prop. 2020/21:30). Kostnaderna ska i stället finansieras inom ramen 
för de anslag som Försvarsmakten disponerar. 

16.2 Konsekvenser för näringslivet och företag 

Den struktur som utredningens föreslår kan delvis påverka 
samverkansmönster mellan statliga myndigheter och företag i frågor 
som rör civilt försvar, men även krisberedskap. Utredningen 
bedömer att konsekvenserna blir marginella. 

16.3 Konsekvenser för samhället 

Utredningen bedömer att dess samlade förslag kommer att förbättra 
samhällets förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och 
då ytterst i krig samt samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. 

16.3.1 Konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet 

Utredningen föreslår att Åklagarmyndigheten och Kriminalvården 
blir nya beredskapsmyndigheter. Utredningen bedömer att 
möjligheterna att fortsätta bedriva verksamheten under höjd 
beredskap därmed förbättras. 

16.3.2 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i 
olika delar av landet 

Utredningens förslag innebär att ett antal statliga myndigheter 
inklusive länsstyrelser kommer att få personella förstärkningar för 
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att kunna utföra sina nya uppgifter. Utredningen bedömer dock att 
utredningens förslag sammantaget inte kommer att ha några 
signifikativa konsekvenser för sysselsättning och offentliga service i 
olika delar av landet. 

16.3.3 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och 
män 

Utredningen bedömer att utredningens förslag inte kommer att 
påverka jämställdheten mellan kvinnor och män. 

16.4 Konsekvenser för internationell handel med 
tredje land 

Utredningen bedömer att utredningens förslag inte kommer att ha 
några direkta konsekvenser för internationell handel med tredje 
land. 

16.5 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Utredningen bedömer att uppgiftsfördelningen mellan stat och 
kommun berörs enligt följande. För det första föreslår utredningen 
att den risk- och sårbarhetsanalys som kommunerna ska göra inte 
längre ska omfatta det geografiska området kommunen. I stället 
läggs ett större ansvar på länsstyrelserna (geografiskt) och 
beredskapsmyndigheter på central nivå (sektorsvis). För det andra 
föreslår utredningen vissa förändringar som rör rapportering. 
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna som marginella men 
även proportionella i förhållande till syftet och den effekt som 
eftersträvas. 

När det gäller statlig regelstyrning eller tillsyn över kommunal 
verksamhet innebär utredningens förslag främst förtydliganden av 
uppgifter för kommuner och regioner samt något ändrat fokus i 
vissa frågor. Vissa uppgifter som i dag finns i överenskommelser 
överförs till lag. Uppgifterna i denna del är sådana som redan i dag 
genomförs och är finansierade genom överenskommelser mellan 
staten (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
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Omfattningen av risk- och sårbarhetsanalyser förändras på så sätt 
att kommunerna inte längre ska göra en analys av det geografiska 
området. Däremot ska analysen för kommuner och regioner även 
omfatta perspektivet höjd beredskap. Det sistnämnda kan anses ingå 
som en del i nuvarande 3 kap. 1 § LEH. 

Uppgiften att beakta totalförsvarets krav tydliggörs för 
kommuner och regioner även om en sådan plikt redan får anses gälla 
för kommuner och regioner såsom offentliga aktörer. 

Kommuner och regioner ska ansvara för att förtroendevalda och 
anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att 
de ska kunna lösa sina uppgifter inte bara vid fredstida 
krissituationer utan också under höjd beredskap. Ett sådant krav kan 
indirekt anses finnas redan i dag genom att det finns ett krav på att 
kommuner och regioner ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
totalförsvaret (7 § lagen om totalförsvar och höjd beredskap). 

Inom ett område handlar det om tillkommande uppgifter som 
föreslås framgå av den tillhörande förordningen. Det gäller 
regionerna där det i dag, till skillnad från kommunerna, inte finns 
något krav i gällande överenskommelse om styrdokument, en 
utbildnings- och övningsplan samt att efter en inträffad kris 
utvärdera hanteringen av krisen. 

16.6 Ekonomiska konsekvenser av förslagen 

16.6.1 Inledning 

Utredningen har från Ekonomistyrningsverket (ESV) inhämtat 
exempel på den genomsnittliga driftskostnaden per årsarbetskraft i 
statliga myndigheter. Driftskostnaden per årsarbetskraft beräknas 
till 1,4 miljoner kronor. I nyckeltalet ingår utöver kostnader för 
personal även kostnader för lokaler samt övriga driftskostnader. 
Detta nyckeltal har använts vid beräkningarna av de förändringar av 
myndigheternas anslag som blir följden av utredningens förslag och 
som redovisas nedan. 
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16.6.2 Höjt anslag till nya beredskapsmyndigheter 

Elva myndigheter som tidigare inte har varit bevakningsansvariga 
kommer med utredningens förslag att bli beredskapsmyndigheter. 
Utredningen föreslår att dessa myndigheter förstärks med tre 
årsarbetskrafter vardera. Anslagen till respektive myndighet föreslås 
därmed förstärkas med 4,2 miljoner kronor per år. Den 
sammanlagda anslagsökningen till de elva myndigheterna kommer 
därmed att uppgå till 46,2 miljoner kronor per år. 

Som grund för beräkningen av hur stort resurstillskottet ska vara 
har utredningen bl.a. utgått från Läkemedelsverkets och 
E-hälsomyndighetens redovisningar av de regeringsuppdrag som 
dessa myndigheter fick 2018 om att analysera och redogöra för vilka 
uppgifter som skulle tillkomma om myndigheterna blev 
bevakningsansvariga.472 Läkemedelsverket bedömde att fem nya 
heltidstjänster skulle behövas för att vidmakthålla den organisation 
och de generella uppgifter som ingår i att vara en bevakningsansvarig 
myndighet. E-hälsomyndigheten bedömde att cirka sex 
heltidstjänster skulle behövas för att vidmakthålla 
krisberedskapsförmågan, varav tre skulle vara riktade nya tjänster 
och tre skulle utgöras av sammanlagda timkostnader omräknat till 
heltidstjänster. 

Exemplen från Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten visar 
att behovet av ökade resurser kan beräknas på olika sätt och kan vara 
beroende av den specifika verksamhet som myndigheterna bedriver 
och det sätt som de är organiserade. Utredningen anser ändå att 
beräkningarna indikerar nivån på behovet av ökade resurser för 
myndigheter som föreslås bli utsedda till beredskapsmyndigheter. 

16.6.3 Höjt anslag till sektorsansvariga myndigheter 

Utredningen bedömer att de uppgifter som sektorsansvaret ska 
omfatta kräver fem årsarbetskrafter (totalt 7 miljoner kronor) samt 
verksamhetsmedel på 0,5 miljoner kronor. Polismyndigheten och 
Trafikverket har båda en regional organisation vilken också kommer 

 
472 Läkemedelsverket, Beredskapsplanering. Rapport från Läkemedelsverket (Dnr 1.1.2-2018-
004916) och E-hälsomyndigheten, Beredskapsplanering. Återrapportering enligt E-
hälsomyndighetens regleringsbrev 2018 (Dnr: 2018/03240). 
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att behöva nära samverkan med civilområdescheferna och andra 
regionala organ. 

När det gäller MSB:s roll som sektorsansvarig myndighet är 
bedömningen, som nämnts, att MSB inte ska tillföras ytterligare 
medel. 

Kostnaden för utredningens förslag med tio sektorsansvariga 
myndigheter, varav nio tillförs ytterligare pengar, beräknas därmed 
på central nivå uppgå till 67,5 miljoner kronor per år. Detta 
motsvarar ett ökat anslag med 7,5 miljoner kronor per 
sektorsansvarig myndighet och år. Hur behoven på sikt utvecklas 
kommer att variera mellan beredskapssektorerna. 

Utöver dessa ökningar är förslaget att Polismyndigheten och 
Trafikverket tillförs ytterligare medel för den regionala 
verksamheten. Förslaget är en årsarbetskraft (beräknat på 
0,9 miljoner kronor) per region, vilket summerar till 6,3 miljoner 
kronor för Polismyndigheten respektive 5,4 miljoner kronor för 
Trafikverket. Sammanlagt föreslås således 13,8 miljoner kronor till 
Polismyndigheten respektive 12,9 miljoner kronor till Trafikverket 
för verksamhet på central nivå och regional nivå. 

16.6.4 Totala kostnaden för det föreslagna 
beredskapssystemet 

De sammanlagda anslagshöjningarna för det utvidgade uppdrag som 
utredningens förslag innebär för de myndigheter som föreslås bli 
beredskapsmyndigheter men som inte tidigare har varit 
bevakningsansvariga (46,2 miljoner kronor) samt för de 
myndigheter som föreslås bli sektorsansvariga (79,2 miljoner 
kronor), beräknas till sammanlagt 125,4 miljoner kronor per år från 
och med 2023. För 2022 beräknas ett lägre belopp för att påbörja 
rekrytering och inrättandet av verksamheten (se vidare avsnitt 16.6.8 
om Finansiering av utredningen förslag). 
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16.6.5 Ekonomiska konsekvenser för införandet av sex 
civilområdeschefer samt uppgifter för länsstyrelserna 

Principer 

Funktionen civilområdeschef ska stödjas av ett beredskapskansli vid 
de aktuella länsstyrelserna. Verksamheten skiljer sig åt från 
länsstyrelsens ordinarie verksamhet på så sätt att den fokuserar på 
länsöverskridande frågor inom civilområdet. Utredningen har 
använt följande principer vid beräkningen av resurser för 
civilområdescheferna och berörda länsstyrelser: 

• Uppgifterna i fred men också förmågan att kunna verka under 
höjd beredskap kräver en fast struktur och redundans i 
kompetenser och dessutom en kritisk massa för att inte bli sårbar 
för bl.a. normal personalrörlighet. 

• Uppgifterna innebär arbete med säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter utöver det som länsstyrelsen normalt arbetar med. Det 
behövs därför särskilt stöd i dessa delar. 

• Uppgifterna, och därmed även resurserna, för civilområdeschefen 
kommer att variera något mellan civilområdena. Det kan 
exempelvis bero på antal län som ingår i civilområdet men också 
olika geografiska förutsättningar. 

• Länsstyrelser som inte har funktionen med civilområdeschef ska 
behålla sina resurser och i stället öka stödet till kommunerna i 
länet. 

Beräkning av resurser utifrån uppställda principer. 

Uppgifterna som föreslås för civilområdeschefen med stöd av 
beredskapskansliet beräknas omfatta åtta handläggartjänster. 
Eftersom civilområdena delvis har olika förutsättningar kan antalet 
tjänster variera något liksom tyngdpunkten i uppgifter och 
kompetens. Utöver handläggartjänster tillkommer kostnader för 
chef för beredskapskansliet (enhetschef), egen kvalificerad 
kompetens inom säkerhetsskydd m.m. samt visst eget administrativt 
stöd för hantering av de säkerhetsskyddskvalificerade uppgifter och 
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handlingar som behöver hanteras inom funktionen. För att bedriva 
verksamheten föreslås utöver lönekostnader även vissa 
verksamhetsmedel. Där det är lämpligt och möjligt bör funktionen 
dra nytta av redan befintliga administrativa funktioner inom 
länsstyrelsen. Det handlar exempelvis om lokalfrågor, HR- och 
ekonomistöd, it-stöd och ärendehantering. 

Utredningen föreslår också att möjligheten till övertagande av 
kommunal räddningstjänst, som i dag är en uppgift för samtliga 
länsstyrelser, koncentreras till de sex länsstyrelserna som tillika är 
civilområdeschefer. För att förbereda och planera för en sådan 
uppgift föreslår utredningen att dessa länsstyrelser tillförs en 
årsarbetskraft. Utredningen föreslår också att dessa länsstyrelser 
tillförs en årsarbetskraft för juridiskt stöd till beredskapskanslierna 
men med placering tillsammans med övriga jurister inom 
länsstyrelsen. 

Försvarsberedningen har gjort en grov uppskattning av 
resursbehovet för en högre regional ledning. Sammantaget bedömer 
Försvarsberedningen behovet till totalt ca 60 årsarbetskrafter 
fördelat på de olika civilområdena. Några verksamhetsmedel har inte 
beräknats av Försvarsberedningen.473 

De generella beräkningsgrunderna 

Utifrån de uppgifter som föreslås gör utredningen bedömningen att 
handläggaruppgifterna beräknas omfatta åtta årsarbetskrafter. För 
ledning och stöd inom beredskapskansliet beräknas tre 
årsarbetskrafter. Utöver enhetschef ingår uppgifter kopplat till 
säkerhetsskydd, sambandsfrågor, signalskyddsfrågor och frågor 
relaterade till förberedelser av krigsorganisation. Vidare behövs 
administrativt stöd för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade 
handlingar, mötes- och utbildningsadministration etc. Utöver 
kostnaderna för årsarbetskrafterna beräknas vissa 
verksamhetsmedel. I detta ingår kostnader för resor, egen 
kompetensutveckling, anordnandet av konferenser, möten, 
seminarier, köp av tjänster, utbildningar samt vissa mindre övningar. 
Kostnader för större övningar och ledningsplatser ingår inte. 
Kostnaderna för stöd (OH-kostnader) från den länsstyrelse som har 

 
473 Försvarsberedningen, Motståndskraft (Ds 2017:66). 
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beredskapskansliet som en särskild funktion ingår i den 
beräkningsgrund som utredningen har använt och beräknas till 
0,4 miljoner kronor per årsarbetskraft. I detta ingår till exempel 
lokaler, HR, och administration. 

Uppgiften att kunna fungera som samordningskansli vid 
länsöverskridande kriser har inte varit en dimensioneringsgrund i 
utredningens beräkningar. Precis som i dag kan berörda länsstyrelser 
behöva bidra med resurser om så behövs. En annan möjlighet är att 
upprätta avtal med extern personal som ingår i krigsorganisationen 
för att kunna förstärka organisationen vid kriser i fred. 

Beräkningsgrunder kopplat till geografiska och andra 
förutsättningar 

Norra civilområdet som utredningen föreslår omfattar fyra län. 
Området är geografiskt stort med stora avstånd och därmed 
omfattande behov av fysiska resor. Det finns två militärstrategiskt 
viktiga områden som påverkar planeringen. Längs kusten finns 
viktiga transportleder, industri samt större städer. Delar av 
Jämtlands och Norrbottens län är strategiskt viktiga geografiska 
områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig. Militära 
garnisoner och förband är i dag koncentrerade till norra delen av 
området men viss återetablering planeras i andra delar av 
civilområdet. 

Mellersta civilområdet omfattar sju län och därmed ett stort 
område. Det är viktigt att upprätthålla förbindelser västerut vid 
säkerhetspolitiska kriser och krig. Ett sådant stråk går via västra 
Svealand till Osloområdet. Civilområdet ligger dessutom centralt i 
landet och viktiga försörjningsstråk går genom området i olika 
riktningar. Militära garnisoner och förband är i dag koncentrerade i 
Mälardalsområdet. 

Västra civilområdet omfattar endast två län. Göteborg är ett 
storstadsområde med stor befolkningskoncentration. Längs kusten 
finns viktiga förbindelse- och försörjningsstråk och det finns stora 
och viktiga hamnar. Göteborgs hamn är i dag av stor betydelse för 
försörjningen av Sverige, Finland och Norge. Infrastrukturen längs 
västkusten är viktig ur ett försörjningsperspektiv men 
förbindelserna västerut är också en förutsättning för att kunna 
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erhålla hjälp av tredje part vid en konflikt. Det finns också flera 
militära garnisoner och förband inom civilområdet. 

Södra civilområdet omfattar tre län. Malmö är ett 
storstadsområde med stor befolkningskoncentration. 
Öresundsregionen är ett av de strategiskt viktiga geografiska 
områdena i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig. Det finns 
flera stora städer och en stor befolkning inom området samtidigt 
som det finns viktiga försörjningsstråk till resten av landet. 

Sydöstra civilområdet omfattar tre län. Viktiga försörjningsstråk 
går igenom området. Några militära garnisoner och förband finns i 
dag inom civilområdet. 

Det sjätte civilområdet har delvis andra förutsättningar än de 
övriga fem civilområdena vilket påverkar behovet av kompetenser 
och resurser. Östra civilområdet omfattar Gotlands län och 
Stockholms län. Gotland har en kommun/region och i Stockholms 
län finns 26 kommuner. Gotland har ett viktigt militärstrategiskt 
läge i Östersjön. Stockholmsområdet av central strategisk betydelse. 
Där finns rikets ledning inklusive regeringen, riksdagen samt flera 
viktiga myndigheter och andra aktörer i samhället. Regionen är 
också ett nav för flera samhällsviktiga sektorer och har en stor 
befolkningskoncentration. Försvarsmakten och Länsstyrelsen i 
Gotlands län fick 2017 i uppdrag att genomföra ett projekt om 
samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län 
under 2018 till och med 2020. Uppdraget har med anledning av den 
pågående pandemin förlängts med ett år t.o.m. 2021. Projektet syftar 
till att stärka totalförsvarets förmåga i Gotlands län. Det 
militärstrategiska läget och de särskilda förutsättningar som finns 
för arbetet med beredskap och försvar av ön innebär att en stor del 
av verksamheten på Gotland behöver kunna fungera autonomt i 
förhållande till fastlandet. Mot bakgrund av att civilområdet har 
speciella förutsättningar bedömer utredningen att organisationen 
och resursfördelningen inom civilområdet bör skilja sig åt från 
övriga civilområden. Behovet av stöd och samordning inom 
civilområdet är mindre än för övriga samtidigt som det finns 
särskilda behov på länsnivå. Beredskapskansliet vid civilområdet bör 
omfatta sex årsarbetskrafter, varav en chef, vid länsstyrelsen i 
Stockholm. Uppgifterna blir begränsade eftersom det endast handlar 
om två län där dessutom mycket av det praktiska arbetet på Gotland 
behöver hanteras i särskild ordning. Länsstyrelsen på Gotland 
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tillförs därför samtidigt medel för fem årsarbetskrafter för att 
tillsammans med Försvarsmakten på ön fortsätta arbetet med att 
stärka totalförsvarets förmåga i Gotlands län. Resurserna ska också 
användas för sådana uppgifter som ankommer civilområdet men som 
av skäl som här redovisats behöver hanteras i särskild ordning på 
Gotland. När det gäller medel till region Gotland474 får detta 
hanteras inom ramen för den ersättning som betalas ut för arbetet 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH). 

Källa: Utredningen. 

Kostnader per civilområde  

Norra civilområdet beräknas enligt följande: 

• Vid beredskapskansliet beräknas åtta handläggare, en chef och två 
stödfunktioner samt verksamhetsmedel (4 miljoner kronor) 
vilket summerar till 19,4 miljoner kronor.  

• Till berörd länsstyrelse beräknas, utöver beredskapskansliet, två 
årsarbetskrafter vilket summerar till 2,8 miljoner kronor. 

Södra civilområdet beräknas enligt följande: 

• Vid beredskapskansliet beräknas åtta handläggare, en chef och två 
stödfunktioner samt verksamhetsmedel (2,5 miljoner kronor) 
vilket summerar till 17,9 miljoner kronor. 

• Till berörd länsstyrelse beräknas, utöver beredskapskansliet, två 
årsarbetskrafter vilket summerar till 2,8 miljoner kronor. 

 
474 En del av de medel som ingått i uppdraget om samverkan och organisation inom 
totalförsvaret i Gotlands län under 2018 till och med 2020 har kanaliserats från länsstyrelsen 
till kommunen/regionen. 
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Sydöstra civilområdet beräknas enligt följande: 

• Vid beredskapskansliet beräknas åtta handläggare, en chef och två 
stödfunktioner samt verksamhetsmedel (2,5 miljoner kronor) 
vilket summerar till 17,9 miljoner kronor. 

• Till berörd länsstyrelse beräknas, utöver beredskapskansliet, två 
årsarbetskrafter vilket summerar till 2,8 miljoner kronor. 

Östra civilområdet beräknas enligt följande: 

• Vid beredskapskansliet beräknas fem handläggare och en chef 
samt verksamhetsmedel (1 miljon kronor) vilket summerar till 
9,4 miljoner kronor. 

• Till berörd länsstyrelse beräknas, utöver beredskapskansliet, två 
årsarbetskrafter vilket summerar till 2,8 miljoner kronor. 

• Till länsstyrelsen Gotland beräknas fem handläggare samt vissa 
verksamhetsmedel (0,4 miljoner kronor) vilket summerar till 
7,4 miljoner kronor. 

Mellersta civilområdet beräknas enligt följande: 

• Vid beredskapskansliet beräknas nio handläggare, en chef och två 
stödfunktioner samt verksamhetsmedel (3 miljoner kronor) 
vilket summerar till 19,8 miljoner kronor. 

• Till berörd länsstyrelse beräknas, utöver beredskapskansliet, två 
årsarbetskrafter vilket summerar till 2,8 miljoner kronor. 

Västra civilområdet beräknas enligt följande: 

• Vid beredskapskansliet beräknas sex handläggare en chef och två 
stödfunktioner samt verksamhetsmedel (2 miljoner kronor) 
vilket summerar till 14,6 miljoner kronor. 

• Till berörd länsstyrelse beräknas, utöver beredskapskansliet, två 
årsarbetskrafter vilket summerar till 2,8 miljoner kronor. 
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16.6.6 Totala kostnaden för civilområden med 
civilområdeschefer och uppgifter för länsstyrelserna 

Inrättandet av sex civilområden med civilområdeschefer och deras 
beredskapskanslier beräknas totalt uppgå till 99 miljoner kronor per 
år. Till detta tillkommer vissa nya uppgifter för berörda länsstyrelser 
om sammanlagt 16,8 miljoner kronor. Länsstyrelsen Gotland 
föreslås tillföras 7,4 miljoner kronor för uppgifter kopplat till det 
Östra civilområdet. 

Den totala kostnaden uppgår i dessa delar till 123,2 miljoner 
kronor per år från och med 2023. För 2022 beräknas ett lägre belopp 
för att påbörja rekrytering och inrättandet av verksamheten (se 
vidare avsnitt 16.6.8 om Finansiering av utredningen förslag). 

16.6.7 Ersättning till kommuner och regioner 

Sedan 1993 tillämpas finansieringsprincipen475 mellan staten och 
kommunsektorn. Finansieringsprincipen innebär att kommuner och 
regioner ska kompenseras för statligt beslutade åtgärder som direkt 
tar sikte på den kommunala verksamheten. Principen gäller när 
riksdagen, regeringen eller en myndighet fattar bindande beslut om 
ändrade regler för verksamhet. Den ekonomiska regleringen sker 
som huvudregel genom att nivån på anslaget om utjämning under 
utgiftsområde 25 förändras. 

I kapitel 13 framgår att ersättning för åtgärder enligt LEH och 
tidigare lagstiftning på området regleras genom riktade statsbidrag 
och särskilda överenskommelser mellan staten och SKR. Den 
ekonomiska regleringen sker under utgiftsområde 6 och inte som i 
normalfallet under utgiftsområde 25. 

Utredningen konstaterar i likhet med tidigare utredningar att 
ansvaret för landets beredskap inför krig och krigsfara ytterst är en 
fråga för staten. När det gäller den fredstida krisberedskapen är 
utgångspunkten att säkerhets- och sårbarhetsreducerande åtgärder 
som inte avser höjd beredskap i huvudsak ska finansieras inom 
ramen för respektive myndighets eller annat organs ordinarie 
verksamhet.476 

 
475 Prop. 1991/92:150 del II avsnitt 4.4.2 Finansieringsprincipen och prop. 1993/94:150, bilaga 
7, avsnitt 2.5.1 Finansieringsprincipens tillämpning. 
476 SOU 2004:134), s. 95 ff. 
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Utredningen gör bedömningen att förslagen i kapitel 14 innebär 
ett förtydligande av uppgifter för kommuner och regioner och en 
ökad enhetlighet mellan uppgifterna för krisberedskap respektive 
inför höjd beredskap. Därmed uppnås en förtydligad och mer 
enhetlig ledningsförmåga för kommuner och regioner. 

Utredningen föreslår ingen förändring av hur ersättningen 
övergripande ska finansieras, dvs. angående nu gällande förhållande 
med riktat statsbidrag under utgiftsområde 6 med utgångpunkt i 
överenskommelser mellan staten och SKR. Motivet är att civilt 
försvar är ett statligt åtagande och eftersom behoven och åtgärderna 
enligt kapitel 14 kommer att variera mellan kommuner respektive 
regioner är det motiverat med avsteg från den annars tillämpade 
principen om ersättning per capita. Precis som i dag föreslår 
utredningen också att ersättningen som gäller den fredstida 
krisberedskapen avgränsas på det som sätt som framgår av kapitel 
14. Utredningen tar inte ställning till den övergripande 
ambitionsnivån i arbetet med krisberedskap och planering inför höjd 
beredskap och den ersättning som staten ger kommuner och 
regioner. 

En lagreglering av vissa uppgifter som i dag framgår i 
överenskommelser innebär ett utökat åtagande för den kommunala 
sektorn. Samtidigt ersätts kommuner och regioner redan för 
uppgifterna genom gällande överenskommelse, utom i den del som 
beskrivs nedan. Till viss del ökar möjligheterna att arbeta mer 
effektivt än i dag och förslagen ger, som utredningen bedömer det, 
stort utrymme för kommunerna och regionerna att organisera sin 
verksamhet på olika sätt. 

För de tillkommande uppgifterna inom krisberedskapen som rör 
regionerna föreslår utredningen att dessa sammanlagt ersätts med 50 
miljoner kronor årligen från och med 2024.477 I likhet med hur 
ersättningen i dag sker via utgiftsområde 6 för uppgifterna enligt 
LEH föreslår utredningen att ersättningen till regionerna ökas med 
50 miljoner kronor. Alternativet att flytta över dessa pengar till 
utgiftsområde 25 i enlighet med finansieringsprinciperna bedömer 
utredningen skulle försvåra både styrning och uppföljning eftersom 
övrig ersättning enligt den gällande lagen i så fall fortsatt skulle 
ersättas via riktade statsbidrag och regleras i överenskommelser. En 

 
477 Beräknad fördelning mellan regioner: Stockholm 9,8 mnkr, Västra Götaland 8, 4 mnkr, 
Skåne 5,6 mnkr och övriga regioner 1,4 mnkr. 
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sådan eventuell överflyttning av ersättning mellan utgiftsområden 
behöver göras betydligt mer samlat utifrån en fördjupad 
konsekvensanalys. 

16.6.8 Finansiering av utredningens förslag 

Enligt 14 § kommittéförordningen ska utredningen beräkna och 
redovisa de ekonomiska konsekvenserna av sina förslag. Det gäller 
förslag som påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, 
kommuner, regioner, företag eller andra enskilda och förslag som 
innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt. När det gäller 
kostnadsökningar eller intäktsminskningar för staten, kommuner 
eller landsting ska utredningen föreslå en finansiering. 

Utredningen bedömer att de förslag som utredningen lämnar 
avser kostnadsökningar för staten direkt eller i form av särskilda 
ersättningar till kommuner och regioner för uppgifter enligt lag. 

Försvarsberedningen har i rapporten Motståndskraft gjort 
överslagsberäkningar som underlag för den politiska uppgörelse som 
träffats för propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 
2020/21:30). Ytterligare underlag om beräkningar har på regeringens 
uppdrag lämnats av vissa statliga myndigheter. Av propositionen 
Totalförsvaret 2021–2025 framgår att för området Organisation och 
ledning (UO1, UO6) tillförs medel för perioden 2021–2025 enligt 
en trappa med 50, 200, 500, 550 och 600 miljoner kronor. Av 
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 UO6) framgår att 
det på anslag 2:4 Krisberedskap finns reserverade medel från och 
med 2022 för kostnader för den nya myndigheten för psykologiskt 
försvar och för kostnader avseende de förslag som utredningen om 
civilt försvar kommer att lämna kring nya uppgifter, roller och 
ansvar avseende sektorsmyndigheter, en högre regional ledning, 
kommuner och regioner m.m. samt eventuella andra behov inom 
ledningen av totalförsvaret. 

Utifrån utredningens beräkningar kan utredningens förslag 
finansieras upp till högst 134 miljoner kronor för 2022, högst 250 
miljoner kronor för 2023, högst 300 miljoner kronor för 2024 och 
högst 350 miljoner kronor för 2025. 
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** Uppbyggnad och rekrytering påbörjas 2022 och beräknas vara klar 2023. 
*** MSB som sektorsansvarig myndighet ingår inte. 
Källa: Utredningen. 

16.7 Ikraftträdande 

Att anpassa Försvarsmaktens regionala indelning i militärregioner 
med tillhörande staber så att indelningen överensstämmer med 
utredningens förslag om civilområden kräver beslut av riksdagen. 
Övriga förslag som gäller den struktur som utredningen föreslår och 
rör de statliga myndigheterna kan träda ikraft efter beslut av 
regeringen.  

Det finns en förväntan bland många aktörer att en ny struktur på 
central och regional nivå kommer på plats så snart som möjligt. 
Utredningens förslag innebär emellertid kostnader för staten i form 
av höjda anslag till ett antal myndigheter. Ikraftträdandet behöver 
därför anpassas till gällande budgetramar. Av den anledningen 
lämnar utredningen inte något förslag när det gäller dag för 
ikraftträdande annat än att förslagen bör träda ikraft så snart som 
möjligt. 

Utredningens förslag när det gäller kommuner och regioner är i 
sig fristående, så till vida att förslagen kan träda i kraft efter det att 
den ovan nämnda strukturen kommit på plats. Utredningen föreslår 
att författningarna som gäller kommunerna och regionernas 
beredskap och övriga författningsändringar med anledning av 
förslagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.
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17 Författningskommentarer 

17.1 Förslag till lag om kommuners och regioners 
beredskap 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 §  
Paragrafen anger lagens syfte. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.2.  

Av paragrafen framgår att bestämmelserna i lagen syftar till att 
kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet, ha 
en god förmåga att hantera fredstida krissituationer, och kunna lösa 
sina uppgifter inför och under höjd beredskap. 

Lagens syfte återspeglar det förhållande att en planering för civilt 
försvar ska finnas och att det säkerhetspolitiska läget behöver 
beaktas.  
 
2 § 
Paragrafen anger att det som sägs i denna lag om regioner gäller 
också kommuner som inte ingår i en region. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 14.3.2. En likalydande bestämmelse 
finns i 1 kap. 2 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap (LEH). 

 
3 § 
Paragrafen anger att vad som sägs i denna lag gäller inte om annat 
följer av elberedskapslagen (1977:288). Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 14.3.2. En likalydande bestämmelse finns i 1 kap. 3 § 
LEH. 
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4 §  
Paragrafen innehåller en definition av fredstida krissituation. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.3.3.  

Paragrafen anger att med fredstida krissituation avses i denna lag 
situationer som kännetecknas av att de avviker från det normala och 
är svåra att förutse, drabbar många människor och stora delar av 
samhället, hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning 
eller en överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. 

Begreppet fredstida krissituation ska i den nya lagen ersätta 
begreppet extraordinär händelse (se vidare avsnitt 14.3.3 och kapitel 
13).  

Innebörden av begreppet fredstida krissituationer ska enligt 
utredningen tolkas brett i den meningen att krissituationer kan 
inträffa lokalt, regionalt och nationellt. Kännetecken som många 
människor och stora delar av samhället behöver enligt utredningen 
sättas i ett sammanhang – lokalt, regionalt eller nationellt. Lokalt kan 
ett omfattande elavbrott eller omfattande översvämningar i en 
kommun utgöra en fredstida krissituation, men om samma händelse 
ses ur ett nationellt perspektiv behöver den inte utgöra en 
krissituation. Att begreppet extraordinära händelser ersatts med 
fredstida krissituationer innebär inte att ribban för vilka situationer 
som ska omfattas sänks. Fredstida krissituationer är händelser av 
omfattande karaktär med stor påverkan på kommunen/regionen. 

2 kap. Förberedelser inför fredstida krissituationer och höjd 
beredskap 

Analys 

1 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om den risk- och 
sårbarhetsanalys som kommuner och regioner ska göra. 
Övervägandena finns i avsnitt 14.4.1. Jämfört med den risk- och 
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sårbarhetsanalys som kommuner och regioner ska göra enligt 2 kap. 
1 § LEH innebär utredningens förslag vissa förändringar. 

Enligt första stycket i bestämmelsen ska kommuner och regioner 
analysera om det inom deras ansvarsområde finns sådan sårbarhet 
eller sådana hot och risker som i fredstid eller under krig allvarligt 
kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället eller försämra 
förmågan till verksamhet inom området.  

Utredningens förslag innebär att risk- och sårbarhetsanalysen 
inte, som är fallet enligt LEH, ska vara inriktad på att analysera vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa, utan ska i stället vara 
inriktad på sådana hot och risker som kan hota eller skada det som 
ska skyddas i samhället eller försämra förmågan till verksamhet inom 
området. Analysen ska också omfatta perspektivet höjd beredskap, 
vilket är en förutsättning för att kunna vidta de förberedelser som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap.  

Med ansvarsområde förstås här den egna verksamheten 
(organisationen), kommunalförbund och berörda kommunala 
bolag. Det är här fråga om påverkan på utförandet och ytterst 
därmed de som är bosatta inom området. Även annan verksamhet 
som inte fungerar, kan komma att påverka kommunen/regionen och 
kräva att åtgärder vidtas för att hantera den uppkomna fredstida 
krissituationen.  

Av andra stycket framgår att vid analysen ska kommunen 
respektive regionen särskilt beakta händelser som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som ofta kräver 
skyndsamma insatser av den egna organisationen.  

Att analysen särskilt ska beakta vissa perspektiv innebär inte att 
andra perspektiv ska undantas. Grunden för analysen är, som också 
framgår av första stycket, sådana hot och risker inom 
ansvarsområdet som allvarligt kan hota eller skada det som ska 
skyddas i samhället eller försämra förmågan till verksamhet. 
Däremot behöver samhällets funktionalitet särskilt beaktas. 
Kompletterande bestämmelser finns i förordningen där det framgår 
att det i analysen ska ingå att identifiera samhällsviktig verksamhet i 
den egna verksamheten (2 §). 

Av tredje stycket framgår att resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 
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Enligt fjärde stycket kan regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen 
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser. 

Förberedelser 

2 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommuner 
och regioner ska vidta för att stärka sitt arbete med krisberedskap. 
Övervägandena finns i avsnitt 14.4.2. Jämfört med LEH innebär 
utredningens förslag att bestämmelsen om förberedande arbete lyfts 
ur bestämmelsen om risk- och sårbarhetsanalys i 2 kap. 1 § LEH och 
blir en egen bestämmelse. 

Enligt första stycket ska kommuner och regioner med beaktande 
av risk- och sårbarhetsanalysen, och erfarenheter från hanteringen av 
tidigare fredstida krissituationer, för varje ny mandatperiod besluta 
om mål och riktlinjer för arbetet med att minska sårbarheten i den 
egna verksamheten och ökad förmåga att hantera fredstida 
krissituationer. Från samma perspektiv ska också en plan fastställas 
för hur fredstida krissituationer ska hanteras.  

Kompletterande bestämmelser finns i förordningen där det 
framgår att mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap ska 
framgå av ett styrdokument (3 §).  

Av andra stycket framgår att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan 
meddela närmare föreskrifter om planen för hantering av fredstida 
krissituationer.  
 
3 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om förberedelse för höjd 
beredskap. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.3. Den föreslagna 
bestämmelsen motsvaras till en del av 3 kap. 1 § LEH.  

Av första stycket framgår att kommuner och regioner i sin 
verksamhet ska beakta totalförsvarets krav.  

För statliga myndigheter finns det redan i dag ett sådant krav i 4 
§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
Något motsvarande krav finns inte lika tydligt när det gäller 
kommuner och regioner, även om en sådan plikt redan får anses gälla 
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för kommuner och regioner som offentliga aktörer och en viktig del 
av totalförsvaret. Att beakta totalförsvarets krav innebär exempelvis 
att lokalt omsätta den av riksdagen beslutade försvarspolitiska 
inriktningen. Frågor som hur verksamheten kan bidra till beslutade 
mål och krav på uthållighet behöver besvaras. Utredningen bedömer 
att det inte är möjligt att exakt ange vilka krav som totalförsvaret 
ställer. Detta kan skilja sig åt mellan olika kommuner och regioner 
och beroende på det säkerhetspolitiska läget även förändras över 
tiden. Innebörden av bestämmelsen förtydligas i förordningen där 
det bl.a. framgår att kommuner och regioner ska ha de planer som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap (4 §).  

Länsstyrelsen är den myndighet som ger kommunerna stöd i 
totalförsvarsfrågor. Länsstyrelsen är också den myndighet som till 
kommunerna primärt kan förmedla statens syn på olika frågor av 
relevans för totalförsvaret. Även andra myndigheter behöver ha en 
dialog med kommuner och regioner. Länsstyrelsen och 
civilområdeschefen i samråd med Försvarsmakten bör omsätta 
anvisningar och inriktningar från regeringen och centrala 
myndigheter till en dialog så att adekvata planeringsförutsättningar 
kan ges till kommuner och regioner när det gäller de förberedelser 
som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 

I andra stycket anges att kommuner och regioner ska vidta de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Förberedelserna ska genomföras i samverkan med berörda statliga 
myndigheter, kommuner och regioner.  

Syftet med bestämmelsen är att tydliggöra att för att uppnå den 
samordning som behövs inom det civila försvaret, krävs det 
omfattande samverkan mellan kommuner, regioner och statliga 
myndigheter men också mellan kommuner och regioner där det 
finns direkta geografiska eller verksamhetsmässiga beroenden.  

Bestämmelsen kompletteras i förordningen där det anges att 
kommuner respektive regioner vid behov ska samråda med 
länsstyrelsen respektive civilområdeschefen i frågor av betydelse för 
totalförsvaret (5 §).  

Utbildning och övning 

4 § 
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Bestämmelsen anger kommuners och regioners ansvar när det gäller 
utbildning och övning. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.4. 
Bestämmelsen motsvaras närmast av 2 kap. 8 § LEH. 

I paragrafen anges att kommuner och regioner ska ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal ska få den utbildning och 
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Av bestämmelsen framgår uttryckligen, till skillnad mot 
motsvarande bestämmelse i LEH, att förtroendevalda även ska få 
utbildning och övning när det gäller civilt försvar.  

Rapportering av förberedelser 

5 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om kommuners och regioners 
rapportering. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.4.5.  

Av första stycket framgår att kommuner och regioner ska hålla den 
myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder 
som vidtagits när det gäller förberedelser för fredstida 
krissituationer och höjd beredskap och hur åtgärderna påverkat 
kommunens eller regionens förmåga att hantera fredstida 
krissituationer samt uppgifterna under höjd beredskap. Information 
om de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret 
i kommunen respektive regionen ska också lämnas.  

Av förordningen framgår vilka myndigheter som kommuner 
respektive regioner ska rapportera till (7 §).  

Med information om övriga förhållanden som har betydelse för 
det civila försvaret avses t.ex. när skyddade anläggningar som 
inrättats för behov inom det civila försvaret avses att säljas eller 
läggas ned. Det kan också handla om försäljning av viktig 
infrastruktur som exempelvis kommunala hamnar där det kan finnas 
totalförsvarsperspektiv att beakta. 

I andra stycket anges att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer enligt 8 kap. 7 § kan meddela närmare 
föreskrifter om rapportering.  
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3 kap. Ledning vid fredstida krissituationer samt under höjd 
beredskap 

Ledningsansvar vid fredstida krissituationer 

Krisledningsnämnd 

 
1 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om krisledningsnämnder. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.5.1. Motsvarande 
bestämmelse finns i 2 kap. 2 § LEH. 

Av första stycket framgår att det i kommuner och regioner ska 
finnas en krisledningsnämnd med uppgifter under fredstida 
krissituationer. Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden 
finns i kapitlet. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) 
bestämmelser. 

I andra stycket anges att kommunstyrelsen, respektive 
regionstyrelsen, ska fullgöra uppgiften som krisledningsnämnd. Om 
det finns särskilda skäl får kommunfullmäktige, respektive 
regionfullmäktige, besluta att någon annan nämnd ska vara 
krisledningsnämnd. 

Det andra stycket har inte någon motsvarighet i LEH. 
Utredningens syfte är här att uppnå en enhetligare och förtydligad 
ledningsförmåga. För att inte inskränka kommunernas respektive 
regionernas frihet att organisera sina nämnder bör det dock finnas 
en möjlighet för fullmäktige, om det finns särskilda skäl, att besluta 
att någon annan nämnd än styrelsen ska vara krisledningsnämnd. 
Därmed finns en huvudregel men samtidigt möjlighet till undantag 
utifrån lokala förhållanden.  

 
2 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om vem som ska besluta om 
att krisledningsnämnden ska träda i funktion och om vad som ska 
beaktas vid den bedömning som ska föregå ett sådant beslut. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.5.2.  

Av första stycket framgår att ordföranden i krisledningsnämnden 
bedömer när en fredstida krissituation medför att nämnden ska träda 
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i funktion och beslutar i sådana fall att detta ska ske, vilket 
överensstämmer med vad som framgår av motsvarande bestämmelse 
i 2 kap. 3 § första stycket LEH.  

I andra stycket anges att vid bedömningen ska särskilt beaktas 
behovet av att vidta effektiva åtgärder för att 

1. förhindra eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner, eller 

2. skydda människors liv eller hälsa, utöver insatser inom 
statlig eller kommunal räddningstjänst. 

Det andra stycket saknar motsvarighet i LEH. Den bedömning 
som ska göras huruvida en krisledningsnämnd ska träda i funktion 
bör vara avgränsad och återspegla sådana förhållanden som en 
kommun eller en region kan påverka. De förhållanden som anges i 
punkterna ska också kunna bedömas var för sig. För att motivera att 
en krisledningsnämnd ska träda i funktion är det således tillräckligt 
att skälen i en av punkterna är uppfyllda. Fokus för bedömning bör 
vara att skapa förmåga för att vidta effektiva åtgärder för att 
förhindra eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner. 

Krisledningsnämndens verksamhet 

3 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om krisledningsnämndens 
verksamhet. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.9. 
Bestämmelsen är likalydande med 2 kap. 3 § andra och tredje stycket 
LEH. 

Av första stycket framgår att ordföranden i krisledningsnämnden 
får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter 
snarast anmälas till nämnden. 

I andra stycket anges att om ordföranden i krisledningsnämnden 
har förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe. 

 
4 § 
Även denna paragraf innehåller en bestämmelse om 
krisledningsnämndens verksamhet. Utredningens överväganden 
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finns i avsnitt 14.9. Bestämmelsen är likalydande med 2 kap. 4 § 
LEH. 

Av första stycket framgår att krisledningsnämnden får fatta beslut 
om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den fredstida krissituationens art och 
omfattning.  

I andra stycket anges att när förhållandena medger det ska 
krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  

 
5 §  
Av paragrafen framgår att krisledningsnämndens beslut ska anmälas 
vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar 
om omfattningen av redovisningen och formerna för denna. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.9. Bestämmelsen är 
likalydande med 2 kap. 5 § LEH. 

 
6 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om upphörande av 
krisledningsnämndens verksamhet. Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 14.9. Bestämmelsen är likalydande med 2 kap. 6 § LEH 
förutom att extraordinära händelser ersatts med fredstida 
krissituationer. 

Av paragrafen framgår att kommun- respektive regionstyrelsen 
får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
fredstida krissituation inte längre behövs, besluta att verksamheten 
ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till 
ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens 
verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.  

Ledningsansvar under höjd beredskap 

7 § 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.9. Bestämmelsens 
första och andra stycke motsvaras av 3 kap. 2 § LEH. Det tredje 
stycket innehåller information om var ytterligare bestämmelser som 
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gäller kommunstyrelsens respektive regionstyrelsens befogenheter 
under höjdberedskap finns. 

I paragrafens första stycke anges att under höjd beredskap ansvarar 
kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva.  

I andra stycket anges att under höjd beredskap ansvarar 
regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården 
samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska 
bedriva. 

Av tredje stycket framgår att i lagen (1988:97) om förfarandet 
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. finns ytterligare bestämmelser om 
kommunstyrelsens respektive regionstyrelsens befogenheter under 
höjd beredskap. 

Rapportering vid fredstida krissituationer samt under höjd 
beredskap  

8 § 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.5.3. Utredningens 
förslag skiljer sig från LEH såtillvida att bestämmelserna om 
rapportering vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap 
finns i en och samma paragraf (i dag i 2 kap. 9 § och 3 kap. 5 § LEH). 
Vidare är innehållet i rapporteringen utökad (se 8 § andra stycket 
och 9 § andra stycket förordningen om kommuners och regioners 
beredskap).  

Av första stycket framgår att kommunen och regionen vid 
fredstida krissituationer samt under höjd beredskap ska ge den 
myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och 
information om händelseutvecklingen, tillståndet och den 
förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 
Information om de övriga förhållanden som har betydelse för det 
civila försvaret i kommunen respektive regionen ska också lämnas. 

I förordningen finns kompletterande paragrafer som anger 
ytterligare bestämmelser om kommunernas och regionernas 
rapporteringsskyldighet vid fredstida kriser och höjd beredskap (8-
9 §§).  

Kravet på rapportering innebär att kommunerna och regionerna 
kommer att behöva vidta förberedelser för sin rapportering. Det 
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gäller dels hur information inom förvaltning och nämnder ska 
inhämtas och sammanställas, dels hur bedömningen av det samlade 
läget ska beredas, beslutas och förmedlas till myndigheter.  

I andra stycket anges att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan 
meddela närmare föreskrifter om rapportering. 

4 kap. Geografiskt områdesansvar och kristidsverksamhet för 
kommuner 

Geografiskt områdesansvar 

1 § 
Bestämmelsen anger kommunernas geografiska områdesansvar 
under fredstida krissituationer, inför och vid höjd beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.6. Det geografiska 
områdesansvaret regleras i 2 kap. 7 § LEH (extraordinära händelser 
i fredstid) och 3 kap. 4 § (höjd beredskap). Den av utredningen 
föreslagna bestämmelsen motsvarar i stort de nuvarande 
bestämmelserna förutom att extraordinära händelser bytts ut mot 
fredstida krissituationer.  

I första stycket anges att kommuner inom sitt geografiska område 
ska verka för att berörda aktörer samverkar och uppnår samordning 
i planerings- och förberedelsearbetet avseende fredstida 
krissituationer samt inför höjd beredskap. I andra stycket anges att 
vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap ska 
kommuner verka för att berörda aktörer samverkar, att de åtgärder 
som vidtas av olika aktörer samordnas och att informationen till 
allmänheten samordnas. 

Det lokala geografiska områdesansvaret är ett specifikt ansvar 
inför och vid en kris respektive under höjd beredskap och går utöver 
verksamhetsansvaret. Syftet med det geografiska områdesansvaret är 
att möjliggöra samverkan för att samordna olika aktörers insatser i 
planering och hantering av händelser.  

En kris som inträffar har ofta påverkan på olika samhällssektorer 
och flera aktörer behöver ofta samverka och hjälpas åt för att hantera 
krisen eller dess konsekvenser i samhället.  
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Lokal kristidsverksamhet 

2 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om lokal 
kristidstidsverksamhet. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
14.9. En likalydande bestämmelse finns i 3 kap. 3 § LEH. 

Av bestämmelsen framgår att kommunen under höjd beredskap 
eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, i den 
omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar, ska vidta de 
åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor, 
medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och medverka i 
övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 
försörjning. 

En kompletterande bestämmelse finns i förordningen (10 §). 

5 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd till 
enskilda  

Bistånd mellan kommuner och regioner 

1 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om kommuners och regioners 
möjligheter att vid fredstida krissituationer begära hjälp och lämna 
sådan hjälp. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.7. En 
motsvarande bestämmelse finns i 4 kap. 1 § LEH. 

Av första stycket framgår att en kommun eller en region som 
drabbats av en fredstida krissituation får begära hjälp av andra 
kommuner eller regioner om de egna resurserna visat sig 
otillräckliga. Andra kommuner och regioner får lämna sådan hjälp 
och har för detta rätt till skälig ersättning av den drabbade 
kommunen eller regionen. I andra stycket anges att om en enskild 
persons vistelse i en kommun är föranledd av en fredstida 
krissituation, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den 
kommun som drabbats av krissituationen. 

Utredningens förslag innebär inte någon ändring i sak jämfört 
med bestämmelsen i LEH förutom att extraordinär händelse har 
ersatts med fredstida krissituation samt att en förutsättning för att 
en kommun eller en region ska kunna begära hjälp är att de egna 
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resurserna visat sig otillräckliga i den aktuella krissituationen. Kriser 
behöver hanteras när de inträffar. En hantering av en kris i ett akut 
skede får inte förhindras av att beredskapen är dålig. Det är dock 
viktigt att i efterhand följa upp om bristen berodde på att den egna 
beredskapen inte var tillräcklig eller på omständigheter som inte 
kunde förutses. 

 
2 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om kommuners och regioners 
rätt att begära hjälp samt skyldighet att lämna hjälp under krig eller 
krigsfara. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.7. 
Utredningens förslag innebär inte någon ändring jämfört med 4 kap. 
2 § LEH.  

Av bestämmelsen framgår i första stycket att om en kommun eller 
en region har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir 
oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra 
utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är 
andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp. I andra 
stycket anges att omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer.  

Bestämmelsen kompletteras i förordningen (11 §).  

Stöd till enskilda 

3 §    
Paragrafen innehåller en bestämmelse om kommuners och regioners 
möjlighet att lämna ett begränsat ekonomiskt stöd till enskilda. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 4.9. Motsvarande 
bestämmelse finns i 4 kap. 3 § LEH.  

I bestämmelsen anges att kommuner och regioner under en 
krissituation i fred får lämna begränsat ekonomiskt stöd till en 
enskild som drabbats av händelsen.  

Utredningens förslag är likalydande med bestämmelsen i LEH 
förutom att extraordinär händelse ersatts med fredstida 
krissituation. 
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6 kap. Statlig ersättning  

1 §    
Paragrafen innehåller en bestämmelse som anger kommuners och 
regioners rätt till ersättning. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 14.8. Bestämmelser om statlig ersättning finns i 5 kap. 1 § 
LEH. 

I första stycket anges att kommunerna och regionerna har rätt till 
ersättning från staten för kostnader för förberedande uppgifter som 
de utför enligt 2, 3 och 4 kap. Uppgifter som rör fredstida 
krissituationer berättigar till ersättning endast i den mån 
verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket omfattande och 
svåra fredstida krissituationer som allvarligt kan påverka 
samhällsviktig verksamhet i kommunen eller regionen, eller 
uppgifterna inom civilt försvar. 

Av andra stycket framgår att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättningens 
storlek. 

Rikets försvar är ett i grunden statligt åtagande. Såväl kommuner 
som regioner är dock en del av totalförsvaret och har ett ansvar att 
vidta beredskapsförberedelser och bedriva verksamhet under höjd 
beredskap. Emellertid är utgångspunkten att de säkerhets- och 
sårbarhetsreducerande åtgärder som inte avser höjd beredskap bör 
finansieras inom ramen för kommunens eller regionens ordinarie 
verksamhet. Bestämmelsen i LEH (5 kap. 1 §) innebär att staten 
ersätter kommuner och regioner för kostnader som rör uppgifterna 
civilt försvar samt för uppgifter som rör extraordinära händelser i 
fredstid endast i den mån verksamhet är till nytta för hanteringen av 
sådana mycket omfattande och svåra extraordinära händelser som 
allvarligt kan påverka kommunens respektive regionens verksamhet. 

Med avgränsningen i LEH till mycket omfattande och svåra 
extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens 
respektive regionens verksamhet ska förstås svåra påfrestningar på 
samhället i fred. Utredningen menar att nuvarande begränsning i 
ersättning fortsatt behövs men bör formuleras på ett annat sätt. 
Begränsningen har i utredningens förslag ändrats till att uppgifter 
som rör fredstida krissituationer berättigar till ersättning endast i den 
mån verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket omfattande 
och svåra fredstida krissituationer som allvarligt kan påverka 
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samhällsviktig verksamhet i kommunen eller regionen, eller uppgifterna 
inom civilt försvar. Kommunerna och regionerna har, med ovan 
nämnda begränsning, enligt utredningens förslag rätt till ersättning 
från staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför 
enligt kapitlen 2 (förberedelser inför fredstida krissituationer och 
höjd beredskap), 3 (ledning vid fredstida krissituationer samt under 
höjd beredskap) och 4 (geografiskt områdesansvar och 
kristidsverksamhet för kommuner).  

Bestämmelser om utbetalning av ersättning finns i förordningen 
(14 §). 

7 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar 
och andra skyddade personer  

1 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om kommuners och regioners 
skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra 
skyddande personer. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
14.9. I jämförelse med nuvarande bestämmelse i 6 kap. 1 LEH är 
utredningens förslag likalydande förutom att första stycket har 
delats upp i två stycken och att det andra stycket i utredningens 
förslag har delats upp i två stycken. Uppdelningen i stycken har 
gjorts för att göra bestämmelsen lättare att läsa och innebär inte 
någon förändring i sak. 

 
2 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om kommuners och regioners 
skyldighet att hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda den 
nationella upplysningsbyråns verksamhet. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 14.9. Utredningens förslag är 
likalydande med den bestämmelse som finns i 6 kap. 2 § LEH. 

8 kap. Tystnadsplikt  

1 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt. 
Utredningens överväganden finns i kap. 14.9. Motsvarande 
bestämmelse finns i 7 kap. 1 § LEH. Utredningens förslag är 
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likalydande med bestämmelsen i LEH förutom att extraordinära 
händelser ersatts med fredstida krissituationer och att ett andra 
stycke lagts till. Ett nytt stycke innehåller information om att i det 
allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen. 

Av första stycket framgår att den som deltar eller har deltagit i en 
kommuns eller en regions verksamhet med beredskap för eller 
åtgärder under fredstida krissituationer och höjd beredskap inte 
obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har 
fått veta om förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera 
fredstida kriser, förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller 
rikets säkerhet i övrigt, en enskild persons ekonomiska förhållanden, 
eller ett företags affärs- eller driftsförhållanden. Andra stycket är nytt 
och innehåller, som angetts ovan, information om att offentlighets- 
och sekretesslagen gäller i det allmännas verksamhet. 

 
2 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt för den som 
deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella 
upplysningsbyrån i verksamhet som avses i 7 kap. 1 §. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 14.9. Utredningens förslag innebär inte 
någon ändring jämfört med den bestämmelse som finns i 7 kap. 2 § 
LEH. 

9 kap. Överklagande av beslut  

1 § 
Av paragrafen framgår att en statlig myndighets beslut om ersättning 
enligt 6 kap. 1 § får överklagas hos regeringen. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 14.9. Utredningens förslag innebär inte 
någon ändring jämfört med bestämmelsen i 8 kap. 1 § LEH. 
 
2 § 
Av paragrafen framgår att beslut som meddelats i frågor som gäller 
lokal kristidsverksamhet (4 kap. 2 §) inte får överklagas. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.9. Utredningens 
förslag innebär inte någon ändring jämfört med bestämmelsen i 8 
kap. 2 § LEH. 
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Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 samtidigt som LEH 
föreslås upphöra att gälla. 

17.2 Förslag till förordning om kommuners och 
regioners beredskap 

Inledande bestämmelser 

1 § 
I paragrafen anges att förordningen innehåller bestämmelser som 
ansluter till lagen om kommuners och regioners beredskap och lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Den nu föreslagna förordningen ska ersätta förordning 
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap (FEH). 

Analys 

2 §  
Paragrafen innehåller en kompletterande bestämmelse till 
bestämmelsen om analys i lagen (2 kap. 1 §). Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 14.4.1.  

Av bestämmelsen framgår att i kommuner och regioner uppgift 
att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser ska ingå att identifiera 
samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten. 

Med den egna verksamheten avses den egna organisationen, 
kommunalförbund och kommunala bolag.  

Förberedelser 

3 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse som kompletterar 2 kap. 2 § i 
lagen om kommuners och regioners beredskap. Utredningens 
överväganden finns i 14.4.2.  
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Av 2 kap. 2 § lagen om kommuners och regioners beredskap 
framgår att kommuner och regioner, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalyserna, och erfarenheter från hanteringen av tidigare 
fredstida krissituationer, för varje ny mandatperiod ska besluta om 
bl.a. mål och riktlinjer för arbetet med minskad sårbarhet i den egna 
verksamheten och ökad förmåga att hantera fredstida kriser. Av 3 § 
första meningen i förordningen anges att mål och riktlinjer för arbetet 
med krisberedskap ska framgå av ett styrdokument. Den konkreta 
innebörden av styrdokumentet bör vara i linje med hur denna 
beskrivs i den nu gällande överenskommelserna mellan staten och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) om kommunernas och 
regionernas krisberedskap. Kommunernas styrdokument bör även 
omfatta kommunens ambition i arbetet med det geografiska 
områdesansvaret. Regionernas styrdokument bör å sin sida omfatta 
hur arbetet med den katastrofmedicinska beredskapen relaterar till 
arbetet enligt lagen om kommuners och regioners beredskap.  

I 3 § andra meningen anges att kommuner och regioner själva 
beslutar om de övriga planer som behövs. Enligt nu gällande 
överenskommelser mellan staten och SKR när det gäller 
kommunernas krisberedskap ska dessa utöver ett styrdokument, 
också ta fram en utbildnings- och övningsplan. Det kan finnas 
ytterligare planer som behövs och som kommuner och regioner 
själva kan besluta om.  

 
4 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om planer för verksamheten 
under höjd beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
14.4.3. Bestämmelsen kompletterar 2 kap. 3 § i lagen om kommuners 
och regioners beredskap och konkretiserar bl.a. innebörden av att 
beakta totalförsvarets krav. Detta är emellertid inte en uttömmande 
beskrivning. 

Av bestämmelsen framgår att varje kommun och region, med 
beaktande av de förberedelser som görs för fredstida krissituationer, 
ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är 
avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också 
framgå krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna 
och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller regionen ska 
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kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. 

Utredningens förslag skiljer sig mot bestämmelsen i 4 § FEH då 
det tydliggörs att kommunerna vid utarbetandet av planer för 
verksamheten under höjd beredskap ska beakta de förberedelser som 
görs för fredstida krissituationer.  

 
5 §  
I paragrafen anges att när det gäller frågor som är av betydelse för 
totalförsvaret, ska kommuner samråda med länsstyrelsen och 
regioner ska samråda med civilområdeschefen. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 14.4.3.  

 
6 § 
I paragrafen anges att planering för höjd beredskap ska avse såväl 
beredskapshöjningar efter hand som ett omedelbart intagande av 
högsta beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.4.3 
och bestämmelsen är likalydande med den bestämmelse som finns i 
5 § FEH. 

Rapportering 

7 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om kommuners och regioners 
rapportering gällande förberedelser. Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 14.4.5.  

Av bestämmelsen framgår att varje kommun ska hålla 
länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 5 § lagen om kommuners 
och regioners beredskap. Varje region ska hålla Socialstyrelsen 
(hälso- och sjukvård) och berörd civilområdeschef underrättad om 
vilka förberedelser som vidtagits i enlighet med vad som föreskrivs i 
2 kap. 5 § lagen om kommuners och regioners beredskap. 

 
8 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om kommuners rapportering 
vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.5.3. Bestämmelsen 
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kompletterar 3 kap. 8 § lagen om kommuners och regioners 
beredskap. 

Av bestämmelsens första stycke framgår att vid en fredstida 
krissituation samt under höjd beredskap ska kommunen ge 
länsstyrelsen lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. 8 § 
lagen om kommuners och regioners beredskap. 

Utredningen konstaterar att det har uppstått oklarheter när det 
gäller i vilka situationer som kommuner ska rapportera. Att 
rapporter ska upprättas och lämnas när det gäller krissituationer som 
inträffar inom det egna området är klart. Det kan dock inträffa 
händelser nationellt eller regionalt som endast indirekt påverkar en 
kommun. Konsekvenser för kommuner som inte är direkt drabbade 
av händelsen, kan emellertid vara av betydelse för länsstyrelsernas 
geografiska områdesansvar. I andra stycket anges därför att 
kommunerna ska lämna lägesrapporter och information till 
länsstyrelserna även vid andra tillfällen, om detta behövs för att 
länsstyrelsen ska kunna fullgöra sitt geografiska områdesansvar. 

 
9 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om regionens 
rapporteringsskyldighet vid fredstida krissituationer och under höjd 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.5.3. 
Bestämmelsen kompletterar 3 kap. 8 § lagen om kommuners och 
regioners beredskap. 

Av första stycket framgår att vid en fredstida krissituation i 
regionen samt under höjd beredskap ska regionen ge Socialstyrelsen 
(hälso- och sjukvård), civilområdeschefen och länsstyrelsen 
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen i enlighet 
med vad som föreskrivs i 3 kap. 8 § lagen om kommuners och 
regioners beredskap. 

I andra stycket anges att regionerna ska lämna lägesrapporter och 
information till länsstyrelserna respektive civilområdeschefen även 
vid andra tillfällen, om detta behövs för att länsstyrelsen respektive 
civilområdeschefen ska kunna fullgöra sitt geografiska 
områdesansvar. 
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Lokal kristidsverksamhet 

10 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om lokal kristidsverksamhet 
och kompletterar 4 kap. 2 § i lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.9. Av 
bestämmelsen framgår skyldigheter som kommuner och regioner 
har när bestämmelsen om lokal kristidsverksamhet ska tillämpas, 
dvs. under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1976:268) 
annars tillämpas. Bestämmelsen är likalydande med den bestämmelse 
som finns i 8 § FEH. 

Bistånd mellan kommuner och regioner 

11 §    
Paragrafen innehåller en bestämmelse om bistånd mellan kommuner 
och regioner när det gäller för totalförsvaret viktiga uppgifter som 
blivit oskäligt betungande till följd av krigsskada m.m. 
Bestämmelsen kompletterar därmed 5 kap. 2 § lagen om kommuners 
och regioners beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
14.7.  

Av första stycket framgår att omfattningen av hjälpen enligt 5 kap. 
2 § lagen om kommuners och regioners beredskap beslutas av 
länsstyrelsen i det län där den kommun som ska lämna hjälpen ligger. 
Kommuner som har fått hjälp med personal, ska svara för 
personalens avlöning och andra anställningsförmåner. 
Bestämmelsen i denna del innebär inte någon förändring jämfört 
med vad som i dag gäller enligt 9 § FEH om kommuners bistånd.  

Utredningen föreslår emellertid en ändring när det gäller 
bestämmelsen om vilken myndighet som ska besluta om 
omfattningen av hjälpen när det gäller regioner. Utredningen 
bedömer att det bör ingå i civilområdeschefens uppgifter att besluta 
om bistånd när det gäller regioner. Utredningens förslag i andra 
stycket innebär att omfattningen av hjälpen enligt 5 kap. 2 § lagen om 
kommuners och regioners beredskap ska beslutas av 
civilområdeschefen i det civilområde där den region som ska lämna 
hjälpen ligger. Regioner som har fått hjälp med personal, ska svara 
för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. 
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Verkställighetsföreskrifter 

12 §  
Paragrafen innehåller verkställighetsföreskrifter och anger vilka 
föreskrifter MSB får meddela och enligt vilka bestämmelser i lagen 
om kommuners och regioners beredskap. Utredningens 
överväganden finns i avsnitten 14.4.1, 14.4.5, 14.5.3 och 14.8. Av 
bestämmelsen framgår att MSB får meddela närmare föreskrifter om 
risk- och sårbarhetsanalyser (2 kap. 1 §), den statliga ersättning som 
ska utgå till kommuner (6 kap. 1 §), föreskrifter och ersättning till 
regioner och som inte avser verksamheter inom Socialstyrelsens 
ansvarsområde (6 kap. 1 §), föreskrifter om dem rapportering som 
kommuner ska lämna när det gäller förberedelser (2 kap. 5 §) och vid 
fredstida krissituation och under höjd beredskap (3 kap. 8 §). 
 
13 §  
Paragrafen innehåller verkställighetsföreskrifter som anger vilka 
föreskrifter som Socialstyrelsen får meddela. Av bestämmelsen 
framgår att Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om den 
ersättning som regionerna får enligt 6 kap. 1 § lagen om kommuners 
och regioners beredskap och som avser verksamheter inom 
Socialstyrelsens ansvarsområde.  

Utbetalning av ersättning  

14 §  
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.8.  

Av första stycket framgår att MSB och Socialstyrelsen ska betala 
ut ersättning som avses i 12 § 2 (enligt föreskrifter meddelade av 
MSB om den ersättning som kommuner ska få enligt 6 kap. 1 §), 12 
§ 3 (enligt föreskrifter meddelade av MSB om den ersättning 
regioner ska få enligt 6 kap. 1 §) och 13 § (enligt föreskrifter 
meddelade av Socialstyrelsen om den ersättning som regioner ska få) 
inom ramen för vad regeringen årligen beslutar. 

Länsstyrelsen får enligt andra stycket föreslå att del av 
ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte 
fullgjort sina uppgifter. MSB får besluta att så ska ske. Denna del av 
bestämmelsen motsvaras av 10 § andra stycket FEH. Utredningen 
anser att även den ersättning som betalas ut till regionerna enligt 
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MSB:s föreskrifter ska kunna reduceras. Någon sådan motsvarighet 
finns inte i dag. Utredningen föreslår att det av ett tredje stycke ska 
framgå att civilområdeschefen får föreslå att del av ersättningen som 
MSB föreskrivit om enligt 12 § 3 ska reduceras eller falla bort för en 
region som inte fullgjort sina uppgifter. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap får besluta att så ska ske. 

Ikraftträdande 

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 samtidigt som 
FEH föreslås upphöra att gälla. 

17.3 Förslag till beredskapsförordning 

Inledande bestämmelser 

1 §  
Paragrafen anger vilket syfte som förordningen har. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.1. Bestämmelsen är likalydande med 
den som finns i 1 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
(krisberedskapsförordningen), förutom att utredningens förslag 
tydliggör att förordningen gäller för statliga myndigheter under 
regeringen.  

I bestämmelsen anges att statliga myndigheter under regeringen 
genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och 
utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida 
krissituationer och inför och vid höjd beredskap.  
 
2 § 
Paragrafen anger den legala grunden för förordningen och innehåller 
information om innehållet i förordningen. Bestämmelsen motsvaras 
av 2 § krisberedskapsförordningen. 

Av bestämmelsen framgår att förordningen är meddelad med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller föreskrifter som 
dels reglerar krisberedskap, dels ansluter till vad som föreskrivs i 
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lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om 
civil verksamhet (civilt försvar).  
 
3 § 
Paragrafen innehåller information om vilka övriga författningar som 
innehåller bestämmelser om myndigheters krisberedskap och 
uppgifter inför och vid höjd beredskap. Uppräkningen är emellertid 
inte uttömmande, bestämmelser om myndigheters beredskap finns 
även i andra författningar. Motsvarande bestämmelse finns i 2 § 
krisberedskapsförordningen.  

Av första stycket framgår att sådana bestämmelser finns i lagen om 
kommuners och regioners beredskap och i förordningen om 
kommuners och regioners beredskap och att i den nämnda lagen 
regleras det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. I andra 
stycket anges att förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap innehåller bestämmelser om hur höjd beredskap 
tillkännages, vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas, 
om beredskapsmyndigheters skyldighet att lämna underlag och 
information till Försvarsmakten samt om säkra kryptografiska 
funktioner. Av tredje stycket framgår att förordningen (2017:870) 
om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd 
beredskap innehåller ytterligare bestämmelser om länsstyrelsernas 
skyldigheter samt bestämmelser om det geografiska 
områdesansvaret för länsstyrelsen på regional nivå. Av fjärde stycket, 
som är nytt, framgår att förordningen om de länsstyrelser som är 
civilområdeschefer innehåller bestämmelser om civilområdeschefens 
ansvar för planering och förberedelse av beredskapen i fred inom 
civilområdet, vid en fredstida krissituation och under höjd 
beredskap. 
 
4 §  
Av paragrafen framgår tillämpligheten av vissa särskilt angivna 
bestämmelser i förordningen.  

Av första stycket framgår att bestämmelserna i förordning gäller, 
om inte annat anges särskilt, för statliga myndigheter under 
regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet 
och Försvarsmakten. En likalydande bestämmelse finns i 3 § första 
stycket krisberedskapsförordningen. 
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I andra stycket första meningen anges att bestämmelsen i 14 § gäller 
för samtliga statliga myndigheter under regeringen. Bestämmelsen i 
15 § gäller för statliga myndigheter under regeringen med undantag 
av Regeringskansliet, kommittéväsendet, Säkerhetspolisen, 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt 
och Totalförsvarets forskningsinstitut. Så långt överensstämmer 
utredningens förslag med lydelsen av 3 § andra stycket 
krisberedskapsförordningen, förutom att bestämmelserna som 
paragrafen hänvisar till (som båda gäller informationssäkerhet) har 
fått en annan plats i beredskapsförordningen.  

Av andra stycket andra meningen framgår att bestämmelsen i 10 § 
1, som avser skyldighet att lämna den information som behövs för 
samlade lägesbilder efter förfrågan från Regeringskansliet, gäller för 
statliga myndigheter under regeringen med undantag av 
Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten. 
Bestämmelsen i 10 § 2, som avser skyldighet att lämna den 
information som behövs för samlade lägesbilder efter förfrågan från 
MSB, gäller för statliga myndigheter under regeringen med undantag 
av Regeringskansliet, kommittéväsendet, Försvarsmakten, 
Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt. Utredningens 
överväganden finns här i avsnitt 8.4.3. 

I tredje stycket anges att för utlandsmyndigheterna tillämpas 
bestämmelserna endast i den utsträckning som bestäms i föreskrifter 
som meddelas av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 
Bestämmelsen är likalydande med 3 § tredje stycket 
beredskapsförordningen.  

Bestämmelserna i förordningen ska enligt fjärde stycket tillämpas 
bara om något annat inte följer av lag eller annan förordning. Detta 
är i överensstämmelse med vad som framgår av 2 § fjärde stycket 
beredskapsförordningen. 
 
5 §  
Paragrafen innehåller i första stycket en definition av krisberedskap, 
av vilken framgår att med krisberedskap avses förmågan att genom 
utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation 
och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, 
motstå och hantera krissituationer. Bestämmelsen är likalydande 
med den definition av krisberedskap som finns i 4 § 
krisberedskapsförordningen. 
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I andra stycket finns en definition av samhällsviktig verksamhet. 
Av denna framgår att med samhällsviktig verksamhet avses 
verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.3. Syftet med bestämmelsen är att 
skapa en samsyn mellan aktörer i samhället kring vad samhällsviktig 
verksamhet är. En övergripande definition av samhällsviktig 
verksamhet, som kan användas av alla aktörer, är en förutsättning för 
att utveckla ett mer systematiskt och samordnat arbete i den aktuella 
verksamheten.  

Statliga myndigheters grundläggande beredskapsansvar 

Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet och risk- och 
sårbarhetsanalyser 

6 § 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.4.1. Någon 
motsvarande bestämmelse finns inte i krisberedskapsförordningen. 

Paragrafen innehåller i första strecksatsen en bestämmelse om 
myndigheternas skyldighet att identifiera samhällsviktig verksamhet 
och bedriva ett systematiskt arbete för att upprätthålla den egna 
samhällsviktiga verksamheten (kontinuitet) i fredstida 
krissituationer och höjd beredskap. Med den egna verksamheten 
avses här myndighetens verksamhet som kan bestå i att förvalta eller 
förfoga över en samhällsviktig verksamhet, resurs eller funktion, 
exempelvis drift och förvaltning av infrastruktur eller anläggningar, 
samt lagring och distribution av materiel.  

En av de viktigaste uppgifterna inom samhällets beredskap är att 
skydda och upprätthålla samhällets funktionalitet. En förutsättning 
för att kunna göra detta är att det finns kunskap om vilken 
verksamhet som alltid måste fungera, alltså vilken verksamhet som 
är samhällsviktigt. Att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
är också en central del i målet för civilt försvar enligt 2020 års 
försvarsbeslut.  

I andra strecksatsen anges att varje myndighet också ska verka för 
att samhällsviktig verksamhet inom ansvarsområdet identifieras och 
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att denna upprätthålls i fredstida krissituationer och under höjd 
beredskap. Med myndighetens ansvarsområde avses det område som 
myndigheten verkar inom och har något slags ansvar för. För 
länsstyrelsernas arbete är det viktigt att de får relevanta underlag från 
de sektorsansvariga myndigheterna. Ansvarsområdet går därmed 
utanför den egna myndighetens verksamhet. Se vidare avsnitt 8.4.1. 

 
7 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om risk- och 
sårbarhetsanalyser. Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.4.2. 
Bestämmelsen motsvarar till vissa delar av 8 § 
krisberedskapsförordningen. 

I första stycket, första strecksatsen, anges att varje myndighet 
kontinuerligt ska analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana 
hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som i fredstid 
eller under krig allvarligt kan hota, skada eller försämra förmågan till 
verksamhet inom området eller inom samhället i stort. Utredningens 
förslag innebär att myndigheternas analyser kommer att bli mer 
omfattande, eftersom krisberedskapsförordningens synnerligen 
allvarligt har ersatts med allvarligt. Utredningens förslag innebär 
också att analysen även ska omfatta höjd beredskap. 

Av första stycket, andra strecksatsen, framgår att myndigheterna 
minst vartannat år utifrån analysen ska värdera och sammanställa 
resultatet i en risk- och sårbarhetsanalys som också ska innefatta 
vilka åtgärder som krävs för att minska sårbarheten mot sådana hot 
och risker som identifierats. Denna del av bestämmelsen skiljer sig 
från krisberedskapsförordningens bestämmelse då analysen också 
ska innefatta vilka åtgärder som krävs för att minska sårbarheten mot 
sådana hot och risker som identifierats.  

I andra stycket anges att myndigheten vid analysen särskilt ska 
beakta händelser som kännetecknas av att de avviker från det 
normala och är svåra att förutse, drabbar många människor och stora 
delar av samhället, hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig 
störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av 
viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. Detta stycke anger omständigheter som visar på att en 
fredstida krissituation föreligger. 
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Myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser ska, på 
samma sätt som nu, också innefatta hybridhot och s.k. 
gråzonsproblematik. Myndigheternas arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyser bör samordnas med annat analysarbete som 
genomförs inom ramen för t.ex. arbetet med säkerhetsskydd och 
annan riskhantering. 

Tredje stycket innehåller information om att bestämmelser om 
beredskapsmyndigheters skyldighet att lämna risk- och 
sårbarhetsbedömningar finns i 18 §. 

Planering och förberedelser inför fredstida krissituationer 

8 § 
Paragrafen anger att varje myndighet ska ansvara för att personalen 
vid myndigheten får den utbildning och övning som behövs för att 
den ska kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer. En 
planlagd utbildnings- och övningsverksamhet i syfte att uppnå detta 
mål ska genomföras.  

Bestämmelsen är likalydande med den som finns i 9 § 
krisberedskapsförordningen. 

Åtgärder vid fredstida krissituationer 

9 §  
I paragrafen anges att varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av 
en krissituation, ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera den 
uppkomna situationen och konsekvenserna av denna. 
Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan 
krissituation.  

Bestämmelsen är likalydande med 5 § 
krisberedskapsförordningen med det tillägget att det ska framgå av 
bestämmelsen att myndigheterna ska hantera den uppkomna 
situationen. Detta får anses ingå i den nuvarande bestämmelsen i 
krisberedskapsförordningen. Utredningen anser emellertid att detta 
bör förtydligas. 

 
10 §  
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I paragrafen anges att varje myndighet ska lämna den information 
som behövs för samlade lägesbilder efter förfrågan från 
Regeringskansliet, eller Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.  

Angående myndigheter som är undantagna, se 4 § andra stycket. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.4.3. 

Planering och förberedelser inför höjd beredskap  

11 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om att varje myndighet i sin 
verksamhet ska beakta totalförsvarets krav.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.4.4. Bestämmelsen 
som finns i 4 § första stycket, första meningen, förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap ska enligt 
utredningens förslag flyttas till beredskapsförordningen. Syftet med 
att flytta bestämmelsen är att beredskapsförordningen ska innehålla 
de generella bestämmelser som gäller för myndigheternas beredskap. 
 
12 §  
Paragrafen innehåller en bestämmelse om myndigheternas planering 
för totalförsvaret. Utredningens överväganden finns i avsnitt. 8.4.4. 
En likalydande bestämmelse finns i 4 § första stycket, andra 
meningen, och i andra stycket förordningen (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap. Utredningens förslag innebär att 
även denna del av bestämmelsen flyttas till beredskapsförordningen 
med syftet att beredskapsförordningen ska innehålla de generella 
bestämmelserna som gäller för myndigheternas beredskap. 

I första stycket anges att det i myndigheternas planering för 
totalförsvar ska ingå att myndigheten under höjd beredskap ska 
fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med hänsyn till 
tillgången på personal och förhållandena i övrigt. Av andra stycket 
framgår att myndigheternas planering för totalförsvaret ska ske i 
samverkan med de statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
sammanslutningar och näringsidkare som är berörda. 
 
13 § 
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Paragrafen innehåller bestämmelser om anställd personal och dess 
uppgifter under höjd beredskap och om utbildning och övning inför 
höjd beredskap. En bestämmelse som motsvarar utredningens 
förslag i första och andra stycket finns i förordningen (2015:1053) 
om totalförsvar och höjd beredskap. Utredningen föreslår att även 
denna bestämmelse flyttas till beredskapsförordningen. Nämnda 
förordning bör, som anges ovan, innehålla de generella 
bestämmelserna som gäller för myndigheternas beredskap. 

I första stycket anges att personal som är anställd hos en 
myndighet och som inte tas i anspråk i totalförsvaret i övrigt får, 
med stöd av anställningsavtalet, krigsplaceras vid myndigheten. Av 
andra stycket framgår att personal som är krigsplacerad vid 
myndigheten med stöd av anställningsavtalet och personal som kan 
komma att beordras att tjänstgöra hos någon annan myndighet än 
den där den är anställd, ska genom myndighetens försorg ges 
skriftligt besked om sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. 
Beskedet ska innehålla uppgift om inställelseplats.  

Det tredje stycket är nytt och anger att personalen ska få den 
utbildning och övning som behövs för att den ska kunna lösa sina 
uppgifter under höjd beredskap. Krisberedskapsförordningen 
innehåller inte någon motsvarande bestämmelse. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.4.4. 

Informationssäkerhet 

14 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om myndigheternas ansvar 
när det gäller informationshanteringssystem. Bestämmelsen finns i 
19 § krisberedskapsförordningen. Utredningen föreslår inte någon 
ändring i bestämmelsen. 
 
15 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om rapportering av it-
incidenter. Bestämmelsen finns i 20 § krisberedskapsförordningen. 
Utredningen föreslår inte någon ändring i bestämmelsen förutom en 
rent språklig ändring: ordet polisen sist i fjärde stycket byts ut mot 
Polismyndigheten. 

969



SOU       Författningskommentarer 

569 

Beredskapsmyndigheternas särskilda ansvar för fredstida 
krissituationer och inför och vid höjd beredskap 

Beredskapsmyndigheter 

16 §    
Paragrafen anger vilka statliga myndigheter som ska vara 
beredskapsmyndigheter. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
8.2.2. 

Av bestämmelsen framgår att statliga myndigheter med ansvar 
inom en eller flera viktiga samhällsfunktioner och vars verksamhet 
har särskild betydelse för krisberedskapen och totalförsvaret ska 
vara beredskapsmyndigheter. Dessa myndigheter har uppgifter 
utöver de som framgår av 6-15 §§. 

Utredningens förslag innebär att beredskapsmyndigheter ska 
ersätta de myndigheter som i dag har ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen enligt 10 § krisberedskapsförordningen och som är 
bevakningsansvariga enligt 15 och 16 §§ beredskapsförordningen. 
 
17 § 
I paragrafen anges att det av bilagan till förordningen framgår vilka 
myndigheter som är beredskapsmyndigheter. 

Utredningens överväganden när det gäller vilka myndigheter som 
ska vara beredskapsmyndigheter finns i avsnitt 8.2.3 och 8.2.4. 

Beredskapsmyndigheternas uppgifter 

18 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om beredskaps-
myndigheternas rapportering av sin risk- och sårbarhetsbedömning. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.5.1. En bestämmelse 
om skyldighet för de myndigheter som har ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen och de myndigheter som MSB i enskilda fall har 
beslutat ska lämna en sammanfattande bedömning av risk- och 
sårbarhetsanalysen, finns i 8 § andra stycket krisberedskaps-
förordningen. Jämfört med bestämmelsen i 
krisberedskapsförordningen innehåller utredningens förslag några 
tillägg: Beredskapsmyndigheter ska lämna en sammanfattande 
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redovisning även till den sektorsansvariga myndigheten. 
Redovisningen ska även innehålla uppgifter om åtgärder som 
genomförts och planeras och en bedömning av behov av ytterligare 
åtgärder. En ytterligare förändring är att MSB ges behörighet att 
meddela föreskrifter om när beredskapsmyndigheterna ska lämna 
sina risk- och sårbarhetsbedömningar. Avsikten är att detta ska 
kunna samordnas med annat arbete inom Regeringskansliet, som 
t.ex. arbetet med att skapa en sammanhängande planering av 
totalförsvaret. För att öka tydligheten ska det av bestämmelsen 
framgå att den sammanfattande bedömning som 
beredskapsmyndigheterna ska lämna ska benämnas risk- och 
sårbarhetsbedömning. 

Av första stycket framgår att de myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt 16 § och de myndigheter som MSB 
beslutar i enskilda fall, ska lämna en sammanfattande redovisning 
(risk- och sårbarhetsbedömning) baserad på sammanställningen 
(risk- och sårbarhetsanalysen) enligt 7 § till Regeringskansliet och 
MSB. Beredskapsmyndigheter som ingår i en beredskapssektor ska 
även lämna en sammanfattande redovisning till den sektorsansvariga 
myndigheten. 

I andra stycket anges att redovisningen ska innehålla dels 
uppgifter om de åtgärder som genomförts och planeras för att 
minska sårbarheten för sådana hot och risker som identifierats i risk- 
och sårbarhetsanalysen, dels en bedömning av behovet av ytterligare 
åtgärder utöver de som myndigheten själv kan åtgärda samt hur 
dessa ska prioriteras. 

 
19 § 
I paragrafen anges att beredskapsmyndigheter vid höjd beredskap i 
första hand ska inrikta sin verksamhet på uppgifter som har 
betydelse för totalförsvaret. Den fredstida verksamheten ska om 
möjligt upprätthållas i normal omfattning. En motsvarande 
bestämmelse finns i 17 § krisberedskapsförordningen.  
 
20 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om 
beredskapsmyndigheternas uppgifter. Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4 och 8.5.5. 
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I första stycket anges att beredskapsmyndigheterna ska verka för 
att minska sårbarheten i samhället och bidra till att övriga statliga 
myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och 
näringsidkare som är berörda har en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd 
beredskap. Beredskapsmyndigheterna ska särskilt 

1. bidra till arbetet inom beredskapssektorn,  

2. samverka med den länsstyrelse som är civilområdeschef i dennes 
roll som geografiskt områdesansvarig, 

3. samverka med länsstyrelserna i deras roll som geografiskt 
områdesansvariga myndigheter och bistå dessa med information, 

4. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
sammanslutningar och näringsidkare som är berörda,  

5. beakta det samarbete som sker inom Norden, Europeiska 
unionen, internationella forum och organisationer i frågor som 
rör samhällets krisberedskap eller totalförsvar, 

3. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan 
kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade 
händelser,  

4. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska 
system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna 
utföra sitt arbete,  

5. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma 
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet som 
förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

6. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin 
övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den 
övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap eller Försvarsmakten planerar. Myndigheterna ska 
vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras 
ansvarsområde, 

7.  genomföra de utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten 
ska klara sina uppgifter inför och vid höjd beredskap,  

972



Författningskommentarer SOU       

572 

8. planera, öva och utbilda personal för att under höjd beredskap 
kunna övergå till krigsorganisation och därutöver ha de planer 
som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet under höjd 
beredskap och 

9. ta fram en plan för att, efter beslut av regeringen, kunna påskynda 
planeringen och nödvändiga åtgärder inför höjd beredskap. 

 
Utredningens förslag utgår från bedömningen att 
beredskapsmyndigheternas uppgifter att planera inför och vidta 
åtgärder vid fredstida krissituationer och höjd beredskap och då 
ytterst krig så långt det är möjligt ska hållas samman. Förmågan till 
att agera vid höjd beredskap bygger till stora delar på 
krisberedskapen, men kräver även ytterligare åtgärder då 
krisberedskapen inte är dimensionerad för att hantera krig med de 
särskilda krav som ett sådant kräver.  

Punkterna 1-2 innehåller bestämmelser som anger hur 
beredskapsmyndigheten ska samverka med andra aktörer inom den 
struktur för motståndskraft som utredningen föreslår. Punkterna 
3-4 motsvarar bestämmelser i krisberedskapsförordningen som 
gäller för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen (10 § 
1-2). Utredningens förslag är kompletterat, jämfört med 
motsvarande bestämmelse i krisberedskapsförordningen, på det 
sättet att myndigheterna också ska bistå länsstyrelserna med 
information om sin verksamhet. Skälet för detta tillägg är att 
länsstyrelserna ska ges tillgång till den information som de behöver 
i sitt arbete med att bl.a. upprätta risk- och sårbarhetanaslyser för 
verksamheten inom ansvarsområdet och i övrigt ha information för 
att utföra sina ålagda uppgifter (se avsnitt 8.5.4).  

Punkterna 5-9 motsvarar, med några ändringar också de nyss 
nämnda bestämmelserna i krisberedskapsförordningen som gäller 
för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen (10 § 3-7). 
Punkt 5 har, jämfört med bestämmelsen i 
krisberedskapsförordningen (punkt 3), kompletterats så att 
beredskapsmyndigheterna förutom att beakta det arbete som sker 
inom EU och internationella forum när det gäller krisberedskap, 
också ska beakta det arbete som sker inom organisationer också när 
det gäller totalförsvar (se vidare avsnitt 8.5.5). Punkt 8 
överensstämmer med bestämmelsen i krisberedskapsförordningen 
(punkt 6) med den ändringen att Rakel tagits bort. Nuvarande 
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Rakel-system kan komma att ersättas med ett nytt system om några 
år och det kan också finnas andra säkra och robusta 
radiokommunikationssystem som bör omfattas av bestämmelsen, 
därför bör inte Rakel nämnas särskilt. Punkt 9 har kompletterats på 
det sättet att beredskapsmyndigheterna ska informera MSB om sin 
övningsverksamhet så att den kan samordnas, förutom med den 
övningsverksamhet som MSB planerar, också med den 
övningsverksamhet som Försvarsmakten planerar (se avsnitt 8.5.3). 

Punkten 10 motsvarar till viss del 16 § 2 
krisberedskapsförordningen. Punkten 11 motsvaras till viss del av 16 
§ 3 krisberedskapsförordningen. Punkten 12 saknar motsvarighet i 
krisberedskapsförordningen. Se vidare avsnitt 8.5.3. 

Rapportering 

21 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om 
beredskapsmyndigheternas rapportering. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.5.6. 

Av bestämmelsens första stycke framgår att 
beredskapsmyndigheter under höjd beredskap eller när en situation 
som avses i 7 § andra stycket uppstår, ska hålla regeringen 
informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade 
utvecklingen och tillgängliga resurser inom respektive 
ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder. 
Bestämmelsen motsvaras av 13 § och 18 § krisberedskaps-
förordningen. 

I andra stycket anges att under höjd beredskap ska länsstyrelserna 
rapportera till den länsstyrelse som är civilområdeschef som därefter 
ska rapportera till regeringen. 

Tredje stycket innehåller information om att när beredskapen 
höjts ska beredskapsmyndigheterna enligt 8 § förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap lämna underlag till 
Försvarsmakten.  

Tjänsteman i beredskap 

22 § 
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Paragrafen motsvarar helt bestämmelsen i 11 § 
krisberedskapsförordningen. Av bestämmelsen framgår att MSB vid 
behov ska lämna förslag till Regeringskansliet på förändringar av 
vilka myndigheter som ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift 
att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, 
verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. 

Ledningsfunktion 

23 § 
Paragrafen motsvarar helt bestämmelsen i 12 § 
krisberedskapsförordningen.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov till 
Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka 
myndigheter som ska ha förmåga att vid en kris, som berör 
myndigheternas egna ansvarsområden eller medför behov av 
samverkan med annan myndighet, omgående kunna upprätta en 
ledningsfunktion. 

Beredskapssektorer, sektorsansvariga myndigheter och särskilda 
beredskapsområden 

Indelning och ansvar 

24 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om beredskapssektorer och 
särskilda beredskapsområden. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 8.6. Angående indelningen av myndigheter i 
beredskapssektorer och särskilda beredskapsområden, se kapitel 7. 

I första stycket anges att för att samordna planering, åtgärder och 
tydliggöra ansvar för beredskapsförberedelserna i fred samt för att 
samordna verksamheten under fredstida krissituationer och vid höjd 
beredskap ska beredskapsmyndigheternas arbete ske i 
beredskapssektorer eller i särskilda beredskapsområden.  

I andra stycket anges att indelningen i beredskapssektorerna 
framgår av bilagan till beredskapsförordning. 
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25 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om sektorsansvariga 
myndigheter. Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.7.  

I första stycket anges att för de beredskapssektor som anges i 
bilagan ska en utpekad myndighet vara ansvarig för samordningen 
inom beredskapssektorn (sektorsansvarig myndighet för 
beredskapssektorn). I andra stycket anges att det av bilagan till 
förordningen framgår vilka myndigheter som har ett sådant ansvar 
för respektive beredskapssektor. Utredningens utgångspunkt är att 
de sektorsansvariga myndigheterna, när inte annat anges i 
speciallagstiftning, ska ha ett mandat att samordna verksamhet inom 
beredskapssektorn, såväl i fred som under höjd beredskap. De 
sektorsansvariga myndigheterna ska inte ta över ansvar från de 
övriga myndigheterna inom sektorn. I stället ska de sektorsansvariga 
myndigheterna ha en pådrivande roll och ansvara för att ta de 
initiativ som krävs för att hålla samman planering och förberedelser 
i fred. Under höjd beredskap ska de sektorsansvariga myndigheterna 
ha mandat att meddela föreskrifter gentemot de andra 
myndigheterna inom beredskapssektorn när det gäller prioriteringar 
och omfördelningar av resurser (se vidare 28 §). 

I tredje stycket anges att de sektorsansvariga myndigheterna ska 
samverka med MSB i frågor som gäller sammanhängande planering, 
rapportering och åtgärder som övning och utbildning. De ska också 
utveckla ett strukturerat samarbete med de länsstyrelser som är 
civilområdeschefer. 
 
26 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om de sektorsansvariga 
myndigheternas uppgifter när det gäller planering och förberedelser. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.7.1.  

För att arbetet i beredskapssektorerna ska bli framgångsrikt 
måste de övriga myndigheter som ingår i beredskapssektorn bidra 
till arbetet med planeringen och förberedelser utifrån sin verksamhet 
och sitt ansvarsområde. Utredningens avsikt är inte att det ansvar 
som läggs på de sektorsansvariga myndigheterna fråntar ansvar från 
de övriga myndigheterna som ingår i beredskapssektorn. 

Av bestämmelsen framgår att de sektorsansvariga myndigheterna 
för respektive beredskapssektor ska ansvara för samordning och 
inriktning av planering och förberedelser av verksamheten inom 
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beredskapssektorn för civilt försvar och krisberedskap. 
Myndigheterna ska särskilt (1) ansvara för att uppgifter och roller 
tydliggörs för aktörer inom beredskapssektorn på central, regional 
och i förekommande fall lokal nivå. De sektorsansvariga 
myndigheterna ska även (2) ansvara för att det bedrivs ett arbete med 
sammanhängande planering för fredstida krissituationer och höjd 
beredskap samt verka för att det finns förmåga att hantera 
uppgifterna inom beredskapssektorn såväl under fredstida 
krissituationer som vid höjd beredskap. Denna uppgift omfattar att 
hålla samman arbetet med områdesvisa programplaner och förmågor 
samt att till regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar, 
lämna förslag med konsekvensanalyser på prioriteringar mellan 
beredskapsåtgärder inom beredskapssektorn. De sektorsansvariga 
myndigheterna ska också (3) ansvara för att lämna förslag till 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, på 
prioriteringar mellan beredskapsåtgärder inom beredskapssektorn. 
Detta innebär att de sektorsansvariga myndigheterna ska ha förmåga 
att hålla samman utvecklingsarbetet inom beredskapssektorn. De 
beredskapssektoransvariga myndigheterna ska också (4) besluta om 
inriktningen för arbetet samt följa upp beredskapsförberedelser och 
åtgärder inom beredskapssektorn. De sektorsansvariga 
myndigheterna ska därmed, utifrån regeringens övergripande beslut 
om inriktning och med kompletteringar från MSB, verka för att de 
övergripande besluten omsätts till konkreta beredskapsåtgärder 
inom beredskapssektorn. I de sektorsansvariga myndigheternas 
ansvar ingår också att (5) ansvara för att det finns en planering för 
verksamheten under höjd beredskap inom beredskapssektorn och 
att denna är samordnad med andra beredskapssektorer och med 
Försvarsmakten. Det ankommer därmed på den sektorsansvariga 
myndigheten att ta de initiativ som krävs för att driva på arbetet med 
nödvändiga förberedelser för den praktiska verksamheten som ska 
bedrivas under höjd beredskap. De sektorsansvariga myndigheterna 
ska också (6) verka för att nödvändiga avtal med näringsliv samt 
överenskommelser med andra myndigheter upprättas och att (7) 
ansvara för att utveckla och vidmakthålla strukturer för samverkan 
med näringslivet om detta är relevant för beredskapssektorn. I de 
sektorsansvariga myndigheternas uppgifter ingår också (8) att 
planera för att kunna genomföra de uppgifter som de 
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sektorsansvariga myndigheterna ska ha vid fredstida krissituationer 
och under höjd beredskap, se 27-29 §§. 

De sektorsansvariga myndigheters uppgifter under höjd 
beredskap 

27 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om de sektorsansvariga 
myndigheternas uppgifter under höjd beredskap. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.7.2. 

De sektorsansvariga myndigheterna har ett särskilt ansvar även 
under höjd beredskap. I de fall där det finns stöd i författning ska 
även företag och organisationer delta i arbetet under höjd beredskap. 
Under höjd beredskap ska den sektorsansvariga myndigheten (1) 
konkretisera regeringens övergripande inriktning genom att besluta 
om kompletterande riktlinjer för beredskapssektorn. Med detta 
menas att den sektorsansvariga myndigheten ska omsätta och bryta 
ned regeringens inriktning så verksamheten i beredskapssektorn 
samordnas och bidrar till största möjliga försvarseffekt. Den 
sektorsansvariga myndigheten ska också under höjd beredskap (2) 
ansvara för att beredskapssektorns verksamhet samordnas med 
andra aktörer, de länsstyrelser som är civilområdeschefer och med 
Försvarsmakten för att uppnå största möjliga försvarseffekt. Detta 
innebär att de sektorsansvariga myndigheterna, genom att använda 
förberedda metoder, strukturer och processer ska se till att 
beredskapssektorn samverkar med andra för att uppnå samordning. 
Under höjd beredskap ska den sektorsansvariga myndigheten (3) ha 
förmåga att hålla regeringen, eller den myndighet som regeringen 
beslutar, informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den 
förväntade utvecklingen inom beredskapssektorn samt om vilka 
åtgärder som vidtagits eller planeras.  
 
28 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse som ger sektorsansvariga 
myndigheter möjligt att meddela föreskrifter under höjd beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 5.5 och 8.7.2.  

Enligt bestämmelsen får de sektorsansvariga myndigheter under 
höjd beredskap meddela de föreskrifter som behövs om 
verksamheten hos andra statliga myndigheter inom 
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beredskapssektorn vad gäller prioritering och fördelning av resurser. 
Föreskrifterna ska gälla faktiskt handlande och får inte avse 
myndighetsutövning eller tillämpning av lag. Utredningens avsikt 
med bestämmelsen är att den sektorsansvariga myndigheten 
härigenom ska ges en möjlighet att, om omständigheterna så kräver, 
kunna genomföra de åtgärder som behövs för att möta de risker och 
skadeverkningar som höjd beredskap innebär. Exempel på sådana 
föreskrifter kan vara föreskrifter om att en myndighets personal ska 
bistå en annan myndighet vid genomförande av en åtgärd.  

Utredningen konstaterar att det kan finnas en risk för att 
föreskrifter under höjd beredskap kan komma i konflikt med 
varandra. Några myndigheter ingår i mer än en sektor och kan på så 
sätt träffas av olika föreskrifter från sektorsansvariga myndigheter. 
Vidare innebär utredningens förslag till förordning om de 
länsstyrelser som är civilområdeschefer att även civilområdeschefer 
ska ha möjlighet att meddela föreskrifter om verksamheten när det 
gäller de länsstyrelser som finns inom civilområdet. Vid en sådan 
konflikt bör myndigheten i första hand vända sig till regeringen med 
frågan vilken föreskrift man bör följa. Om detta inte är möjligt, t.ex. 
för att det inte går att ta kontakt med Regeringskansliet, så bör 
myndigheten göra en egen bedömning och följa den föreskrift som 
ger störst försvarseffekt.  

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter vid fredstida 
krissituationer 

29 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om sektorsansvariga 
myndigheters uppgifter vid fredstida krissituationer. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.7.3. 

De sektorsansvariga myndigheternas uppgifter under fredstida 
krissituationer handlar om att se till att krishanteringen blir effektiv 
och samordnad inom beredskapssektorn. Av kap. 12 framgår vilket 
stöd som myndigheterna kan förvänta sig från MSB under 
krissituationer. Även om ordinarie rutiner för samordning, beslut 
och prioritering kan användas, kommer den sektor som drabbas av 
en kris att behöva tydlig samordning och i vissa fall ett snabbare 
beslutsfattande.  
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Av bestämmelsen framgår vilka åtgärder en sektorsansvarig 
myndighet ska vidta i en situation som avses i 7 § andra stycket, dvs 
vid händelser som kännetecknas av att de avviker från det normala 
och är svåra att förutse, drabbar många människor och stora delar av 
samhället, hotar grundläggande värden, innebär en allvarlig störning 
eller en överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnande och skyndsamma åtgärder 
från flera aktörer. Vid sådana situationer ska den sektorsansvariga 
myndigheten (1) ta initiativ till de åtgärder som behövs för att 
sektorn ska kunna hantera uppkomna krissituationer och dess 
konsekvenser. I detta ingår att den sektorsansvariga myndigheten, 
förutom att samordna verksamheten inom sektorn, även ska bidra 
till att samordning uppnås med andra beredskapssektorer för att på 
så sätt se till att konsekvenserna av det inträffade blir så små som 
möjligt. Den sektorsansvariga myndigheten ska också (2) företräda 
beredskapssektorn kring behov och omfattning av stöd från MSB, 
och (3) ha förmåga att vid behov hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
inom beredskapssektorns sakområde samt om vidtagna och 
planerade åtgärder. 

Verkställighetsföreskrifter 

30 § 
Paragrafen innehåller verkställighetsföreskrifter. Utredningens 
överväganden finns i avsnitten som gäller det föreskrifterna avser. 

MSB får (1) meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av bestämmelsen om risk- och sårbarhetsanalyser 
enligt 7 §. Denna bestämmelse motsvaras av 21 § 1 
krisberedskapsförordningen. MSB får (2) vidare meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 
bestämmelsen om risk- och sårbarhetsbedömning och om när sådana 
ska lämnas. Sådana föreskrifter kan MSB i dag meddela när det gäller 
risk- och sårbarhetsbedömningar. Däremot kan MSB i dag inte 
meddela föreskrifter om när sådana bedömningar ska lämnas. Enligt 
8 § krisberedskapsförordningen ska sådana bedömningar lämnas 
senast vid utgången av oktober månad varje jämnt årtal. Bakgrunden 
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till att utredningen anser att även detta ska omfattas av MSB:s 
föreskriftsrätt är att man då kan anpassa detta i tiden och på så sätt 
samordna detta med annat arbete som gäller totalförsvaret inom 
Regeringskansliet (se avsnitt 8.4.2 och 8.5.1). 

MSB får vidare (3) meddela de ytterligare föreskrifter som behövs 
för verkställighet av bestämmelserna om planering och förberedelser 
inför höjd beredskap (11-13 §§). MSB ska emellertid inte ha sådan 
föreskriftsrätt när det gäller Kustbevakningen, Försvarets 
materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan. I 
dag innehåller förordningen (2015:1053) motsvarande 
bestämmelser. Utredningens förslag innebär att dessa flyttas till 
beredskapsförordningen. MSB har i dag motsvarande föreskriftsrätt 
enligt 19 § förordningen om totalförsvar och höjd beredskap. Se 
vidare avsnitt 8.4.4.  

MSB får vidare (4 och 5), på samma sätt som gäller enligt 
krisberedskapsförordningen, meddela de ytterligare föreskrifter 
som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om 
informationssäkerhet. Nämnda föreskriftsrätt motsvarar den som 
MSB i dag har enligt 21 § 2 och 4. 

MSB får också (6) meddela de ytterligare föreskrifter som behövs 
i fråga om verkställigheten av bestämmelserna om 
beredskapsmyndigheternas arbete inför och vid höjd beredskap 
enligt 19 § och 20 § 10-12. MSB har i dag motsvarande föreskriftsrätt 
enligt 21 § 3 krisberedskapsförordningen.  

Vidare ska MSB få (7) meddela de ytterligare föreskrifter som 
behövs för verkställighet av bestämmelsen om rapportering i 21 § 
första stycket förutom i fråga om Kustbevakningen. Denna 
föreskriftsrätt motsvarar delvis den som MSB i dag har enligt 21 § 3 
som gäller bestämmelsen om att bevakningsansvariga myndigheter 
vid höjd beredskap ska hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och planerade 
åtgärder. Utredningen föreslår att föreskriftsrätten även ska omfatta 
fredstida krissituationer. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
8.5.6. 
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Bilagan till förordningen 

Av bilagan till förordningen framgår vilka myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter, beredskapssektorer och sektorsansvariga 
myndigheter.  

Ikraftträdande 

Förordningen föreslås träda i kraft den 0000 förutom när det gäller 
ändringen i 3 § första stycket. Samtidigt upphör förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap att gälla. Förslaget som 
gäller ändring i 3 § första stycket föreslås träda i kraft den 1 januari 
2023.  

 

17.4 Förslag till förordning om länsstyrelser som är 
civilområdeschefer 

Civilområdeschef, civilområden och beredskapskansli 

1 § 
Paragrafen anger förordningens innehåll. Av bestämmelsen framgår 
att förordningen innehåller bestämmelser om civilområdesansvariga 
länsstyrelser, nedan benämnda civilområdeschefer, och deras 
uppgifter inom civilområdena när det gäller att verka för samordning 
av krisberedskapen samt uppgifter inför och under höjd beredskap.  
 
2 § 
Paragrafen innehåller en indelning av Sverige i civilområden. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.1. 

I bestämmelsen anges att för samordning och ledning inom civilt 
försvar regionalt indelas Sverige i sex civilområden. Respektive 
civilområdes benämning, omfattning och beteckning anges i bilagan 
till förordningen. 
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Den indelning som utredningen föreslår följer i huvudsak de 
geografiska gränser som motsvarar hälso- och sjukvårdens 
samverkansregioner.  
 
3 § 
Paragrafen innehåller information om vilka länsstyrelser som är 
civilområdeschefer. Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.2 
och 10.3.  

I första stycket anges att länsstyrelserna i Norrbottens län, Örebro 
län, Stockholms län, Östergötlands län, Västra Götalands län och 
Skåne län enligt 4 a § förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion ska vara civilområdeschefer. 

Av andra stycket framgår att landshövdingen i de aktuella länen 
leder arbetet och ska stödjas av ett beredskapskansli som ska vara en 
egen organisatorisk enhet inom länsstyrelsen. Kansliet ska ledas av 
en kanslichef och vara direkt underställt landshövdingen. 
 
4 § 
Paragrafen ger information om vilka författningar som innehåller 
föreskrifter om civilområdeschefens befogenheter.  

I första stycket anges att föreskrifter om civilområdeschefernas 
befogenheter i vissa fall när förbindelsen har avbrutits med 
regeringen finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 
krigsfara m.m. och i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig eller krigsfara m.m. I andra stycket anges att i sådana fall ska 
civilområdeschefen självständigt genomföra de åtgärder som behövs 
för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära 
försvaret. I denna del motsvarar bestämmelsen med information den 
bestämmelse som finns i 9 § förordningen (2017:870) om 
länsstyrelsernas funktion. 

I tredje stycket anges att civilområdeschefen även har uppgifter 
och befogenheter som framgår av 

• förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, och 

• förordning om kommuners och regioners beredskap. 
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Geografiskt områdesansvar 

5 §    
I paragrafen anges att civilområdeschefen ska ha ett geografiskt 
områdesansvar för sitt civilområde när det gäller civilt försvar. 
Ansvaret ska avse planering och förberedelser för civilt försvar samt 
uppgifter under höjd beredskap.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.1. Förslaget att 
inrätta en högre regional ledning innebär att en ny geografisk nivå 
återinförs. Utredningens förslag motsvarar i vissa delar den tidigare 
civilbefälhavaren (se kapitel 9). Utifrån de uppgifter som 
utredningen föreslår för civilområdescheferna, bör dessa ha ett 
geografiskt områdesansvar när det gäller planering och förberedelse 
för civilt försvar samt uppgifter under höjd beredskap. 
Civilområdeschefen har vissa uppgifter även när det gäller 
krisberedskap, men här ligger det geografiska områdesansvaret kvar 
på länsstyrelserna. 

Fredstida krissituationer 

6 §     
I paragrafen anges att civilområdeschefen inom civilområdet ska 
verka för samordning (länsöverskridande) av länsstyrelsernas 
planering och förberedelser för fredstida krissituationer.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.5. Utredningen 
bedömer att det finns rationella skäl för länsstyrelser att samarbeta 
när det gäller gemensamma utvecklingsfrågor och frågor som rör 
länsöverskridande perspektiv. Även om utredningens förslag att 
införa en högre regional ledning innebär att den högre regionala 
ledningen i första hand ska hantera frågor om civilt försvar, så kan 
civilområdeschefen också utgöra en gemensam funktion för stöd till 
länsstyrelsernas hantering av en kris.  
 
7 § 
I paragrafen anges att vid fredstida krissituationer som berör flera 
län inom civilområdet ska civilområdeschefen ha förmåga att utgöra 
en gemensam funktion för stöd till länsstyrelsernas hantering av 
krisen.  
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Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.4. 
Länsstyrelsernas har tidigare samordnat såväl planering som 
hantering av länsöverskridande kriser, bl.a. under skogsbränderna 
2018 då Länsstyrelsen i Halland tog en samordnande roll för 
personalförsörjning till de drabbade länen i Mellansverige. Under 
coronapandemin finns en motsvarande samordningsfunktion. 
Utredningens förslag innebär att länsstyrelserna själva bör utveckla 
civilområdeschefens beredskapskansli till en gemensam funktion för 
stöd till länsstyrelsernas hantering av kriser (samordningskansli). 
Funktionen kan aktiveras antingen vid nationella kriser då behovet 
av samordning är stort, vid länsöverskridande kriser eller då en 
enskild länsstyrelse begär att den gemensamma funktionen ska 
aktiveras. Även en civilområdeschef ska enskilt kunna aktivera 
funktionen. I de fall krisen är nationell ska det vara möjligt för 
länsstyrelserna att utse en civilområdeschef med beredskapskansli 
som sammanhållande om detta är det mest lämpliga. Utredningen 
bedömer att det i första hand bör vara länsstyrelsernas sak att besluta 
om en sådan samordning, men om det finns ett behov kan regeringen 
ytterst fatta beslut i frågan.  

Planering och förberedelser för höjd beredskap 

8 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om civilområdens uppgifter 
när det gäller planering och förberedelser för höjd beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.2. 

I bestämmelsen anges att civilområdeschefen inom civilområdet 
ska (1) verka för att totalförsvaret inom civilområdet under höjd 
beredskap får en enhetlig inriktning. Utredningen bedömer att detta 
är målet för och syftet med civilområdeschefens arbete när det gäller 
den planering och de förberedelser som genomförs i fredstid men 
som gäller höjd beredskap. I civilområdeschefens ansvar ingår att 
samverka med MSB, sektorsansvariga myndigheter och i vissa fall 
direkt med beredskapsmyndigheter i syfte att styrningen ska 
samordnas nationellt och regionalt. För att planeringen ska hänga 
samma över hela landet krävs också att de sex civilområdescheferna 
har en nära samverkan i gemensamma frågor. Det är viktigt att 
civilområdescheferna utvecklar strukturer för en löpande 
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avstämning sinsemellan och med MSB, som ansvarar för det 
nationella perspektivet.  

Utredningens förslag innebär också att civilområdeschefen ska 
(2) ta initiativ till att samordna planeringen mellan statliga 
myndigheter och mellan dessa och Försvarsmakten. Detta innebär 
bl.a. att civilområdeschefen ska ge länsstyrelserna 
planeringsförutsättningar på lokal nivå, tillsammans med 
Socialstyrelsen ta fram planeringsförutsättningar för regionerna och 
också utveckla ett strukturerat samarbete med de sektorsansvariga 
myndigheterna. 

Vidare ska civilområdeschefen (3) samverka med 
Försvarsmakten regionalt i frågor som rör totalförsvaret. I detta 
ingår bl.a. följande: Civilområdeschefen ska tillsammans med 
Försvarsmaktens regionala chef ta fram och förvalta en gemensam 
grundsyn för civilområdet och militärregionen. Civilområdeschefen 
ska också ansvara för att planläggningen för höjd beredskap inom 
civilområdet är samordnad mellan det civila och det militära 
försvaret. Vidare ska denne ansvara för att metoder och rutiner tas 
fram för hur samverkan och samordning vid höjd beredskap ska 
genomföras och att utbildning och övning, med utgångspunkt i 
metoderna, genomförs. 
 
9 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse som anger 
civilområdeschefens särskilda uppgifter inom civilområdet. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.3.  

Av paragrafen framgår att civilområdeschefen ska (1) stödja 
länsstyrelsernas planering och förberedelser inom respektive län. 
Civilområdeschefen ska också (2) ha en aktuell uppfattning av 
beredskapsläget. Landets beredskapsförmåga följs i dag upp på flera 
olika nivåer: MSB ansvarar för uppföljningen på nationell nivå och 
länsstyrelserna har ett särskilt uppdrag som rör uppföljning av 
kommunernas beredskapsförmåga. Utredningen bedömer att 
civilområdeschefens verksamhet kommer att ge en möjlighet till en 
samlad uppfattning av beredskapsläget inom civilområdet och 
militärregionen. En sådan kunskap om läget utgör i sin tur underlag 
för myndigheternas arbete inom området och är också viktig för 
regeringens styrning av totalförsvaret på såväl regional som nationell 
nivå. 
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Utredningens förslag innebär att civilområdeschefen under höjd 
beredskap ska samordna de civila delarna av värdlandsstödet (se 15 
§). Utredningens förslag innebär också att civilområdeschefen under 
fredstid ska (3) ta initiativ till åtgärder och hålla samman planering 
och förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd. Utredningen 
konstaterar att en viktig grundförutsättning för att kunna ge och ta 
emot militärt såväl som civilt stöd, handlar om att i förväg förbereda 
de praktiska arrangemang som krävs för att t.ex. ett utländskt 
förband ska kunna verka på svenskt territorium. 
Civilområdescheferna ska samordna förberedelserna för civilt 
värdlandsstöd. I detta ingår att tillsammans med militärregionerna 
planera och förbereda värdlandsstöd regionalt.  
 
10 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om civilområdeschefens 
möjlighet att begära in och ta del av uppgifter. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 10.4.2.  

Civilområdeschefen får hos beredskapsmyndigheter begära in 
och ta del av de uppgifter som denne behöver för planläggningen 
inom civilområdet inför höjd beredskap. Civilområdeschefen får i 
den utsträckning som det behövs för planläggningen även ta del av 
relevanta uppgifter om Försvarsmaktens krigsplanläggning. 
Försvarsmakten avgör vilka uppgifter som är relevanta för 
civilområdeschefen. 

Syftet med bestämmelsen är att civilområdeschefen ska få tillgång 
till underlag för att ha förmåga att samordna för civilområdet 
gemensamma frågor som rör exempelvis försörjning, skydd, 
ledningsplatser och sambandsfrågor utifrån ett geografiskt 
perspektiv. 
 
11 § 
Av paragrafen framgår att civilområdeschefen får meddela 
länsstyrelser inom civilområdet de föreskrifter som behövs för 
planläggningen av det civila försvaret inom civilområdet. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.2. Bestämmelsen 
utgör grunden för det mandat civilområdeschefen ska ha när det 
gäller att omsätta dels anvisningar från regeringen, dels riktlinjer och 
underlag från MSB och sektorsansvariga myndigheter, till 
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styrdokument (inriktningar) för övriga länsstyrelser inom 
civilområdet i syfte att samordna planeringen inom civilområdet.  

Under höjd beredskap  

12 § 
Paragrafen anger att om Sverige kommer i krig ska 13-16 §§ 
tillämpas. I annat fall tillämpas dessa bestämmelser i den 
utsträckning som regeringen bestämmer.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.5. Den av 
utredningen föreslagna bestämmelsen stämmer överens med 
bestämmelsen i 5 § förordning (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Bestämmelsen i den 
sistnämnda förordningen anger att bestämmelserna som gäller för 
höjd beredskap ska tillämpas om riket är i krig och, om riket inte är 
i krig, ska bestämmelserna bara tillämpas i den utsträckning som 
regeringen beslutar särskilt. Den av utredningen föreslagna 
bestämmelsen motsvarar också i stort 5 § förordningen (1988:1121) 
med instruktion för civilbefälhavarna (upphävd) i vilken det 
framgick när förordningens bestämmelse om höjd beredskap skulle 
tillämpas. 

Generella uppgifter under höjd beredskap 

13 § 
Paragrafen innehåller den övergripande uppgiften för 
civilområdeschefen under höjd beredskap: I första stycket anges att 
civilområdeschefen ska, som högsta civila totalförsvarsmyndighet 
inom civilområdet, verka för att största möjliga försvarseffekt 
uppnås. Utredningens förslag innebär att civilområdeschefens 
generella uppgifter under höjd beredskap till en del ska motsvara 
länsstyrens uppgifter för länet. Civilområdeschefens fokus ska dock 
vara civilområdet och förhållanden som rör länsöverskridande 
frågor. Verksamheten ska fylla de behov som finns av geografiskt 
områdesansvar mellan länsstyrelsens ansvar för ett län och det 
nationella ansvaret som regeringen har för riket.  

Vid höjd beredskap kommer civilområdescheferna att behöva 
samverka nära med Försvarsmaktens regionala staber i flera för 
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totalförsvaret centrala frågor. Utredningens förslag innebär därför 
att det av andra stycket i bestämmelsen ska framgå att 
civilområdeschefen ska samordna de civila försvarsåtgärderna inom 
civilområdet och i samråd med Försvarsmakten verka för att det 
civila och militära försvaret samordnas. I uppgiften ingår också att 
sammanställa information om beredskapsläget i form av rapporter 
och lägesbilder för civilområdet vilka kan kopplas samman med den 
militära bilden av läget.  
 
14 §     
Paragrafen innehåller en bestämmelse om föreskriftsrätt och anger 
att civilområdeschefen får meddela länsstyrelser inom civilområdet 
föreskrifter för verksamheten under höjd beredskap.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.6. 
Civilområdeschefen ska enligt 13 § verka för att största möjliga 
försvarseffekt uppnås. I detta syfte föreslår utredningen att 
civilområdeschefen under höjd beredskap ska ha föreskriftsrätt 
gentemot länsstyrelserna inom civilområdet. Enligt utredningens 
bedömning ska föreskriftsrätten tillämpas i situationer när annan 
samverkan inte ger önskvärt resultat eller när det är fråga om beslut 
som måste fattas snabbt och som är av betydelse för landets försvar. 

Som också påtalats under utredningens arbete kan en situation 
uppstå då olika föreskrifter meddelade under höjd beredskap kan 
komma i konflikt med varandra: Utredningen föreslår att även 
sektorsansvariga myndigheter under höjd beredskap ska ha 
möjlighet att meddela föreskrifter gentemot de 
beredskapsmyndigheter som ingår i beredskapsområdet (se 28 § 
beredskapsförordningen). Länsstyrelserna är också 
beredskapsmyndigheter och ingår i två beredskapssektorer 
(Livsmedelsförsörjning och dricksvatten samt Räddningstjänst och 
skydd av civilbefolkningen). För det fall att en sektorsansvarig 
myndighets föreskrifter skulle stå i strid med en civilområdeschefs 
föreskrifter får länsstyrelsen inhämta vägledning från regeringen. 
Om detta inte är möjligt, av tidsskäl eller för att det inte är möjligt 
att komma i kontakt med regeringen, bör länsstyrelsen välja det 
alternativ som ger största möjliga försvarseffekt i det aktuella läget.  
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Specifika uppgifter under höjd beredskap 

15 § 
Paragrafen anger att civilområdeschefen inom civilområdet ska 
samordna den civila delen av värdlandsstödet.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.7. Arbete med att 
samordna den civila delen av värdlandsstödet ska under höjd 
beredskap göras i samverkan med Försvarsmaktens regionala staber. 
Detta kan bl.a. omfatta transporter och logistik, sjukvård och 
livsmedelsförsörjning samt räddnings- och röjningsresurser. 
Samordning kan även behöva ske med myndigheter på central nivå, 
t.ex. med MSB, som på central nivå ansvarar för samordningen av 
internationellt stöd via EU:s civilskyddsmekanism. MSB ska också 
samordna deltagande för de svenska myndigheter som bedriver 
verksamhet inom ramen för den civila beredskapsdelen inom 
Nato/Partnerskap för fred-samarbetet. 
 
16 §    
Paragrafen innehåller en bestämmelse om civilområdeschefens 
befogenheter under höjd beredskap när det gäller hälso- och 
sjukvård. Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.8. 

I paragrafen anges att civilområdeschefen efter hörande av 
Socialstyrelsen får besluta om utnyttjande av vårdplatser, 
förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt 
besluta om de civila hälso- och sjukvårdsresurserna inom 
civilområdet. 

Den nu föreslagna bestämmelsen motsvaras av den som fanns i 
numera upphävda förordning (1988:1121) med instruktion för 
civilbefälhavarna (12 a §).  

Bilagan till förordningen 

Av bilagan framgår civilområdena och vilka länsstyrelser som är 
civilområdesansvariga och därmed civilområdeschefer. 

Ikraftträdande 

Förordningen föreslås träda i kraft den 0000. 
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17.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 

13 § 
Av bestämmelsen i sin ändrade lydelse framgår att regeringen, för 
det fall då riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket och 
riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan 
upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas, får 
överlåta åt en länsstyrelse som är civilområdeschef eller länsstyrelsen 
att inom sitt område fullgöra de uppgifter, som enligt 8 kap. 
regeringsformen ankommer på regeringen, och besluta att en lag i 
visst ämne skall börja tillämpas. Ändringen medför att regeringen 
också kan överlåta den aktuella befogenheten till de länsstyrelser 
som också är civilområdeschefer. Utredningens överväganden finns 
i avsnitt 10.4.9.  

Ikraftträdande 

Förordningen föreslås träda i kraft den 0000. 

17.6 Förslag till lag om ändring i begravningslagen 
(1990:1144) 

8 kap. 
 
3 §  
Paragrafen har ändrat så att hänvisningen i andra stycket ändras från 
att avse LEH till att i stället gälla lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.2. 
 
4 § 
Paragrafen har ändrats så att hänvisningen i stället för att avse 6 kap. 
1 § andra stycket och 2 § LEH i stället ska gälla motsvarande 
bestämmelse i den nya lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Motsvarande bestämmelse finns i 7 kap. 1 § tredje stycket 
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och 2 § i den nya lagen. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
14.10.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 

17.7 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

15 kap. 
 

3 §  
Paragrafen har ändrats så att hänvisning till 6 kap. 1 § LEH i stället 
gäller motsvarande bestämmelse i den nya lagen, 7 kap. 1 § lagen om 
kommuners och regioners beredskap. Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 14.10.1. 
 
21 kap. 
 
6 § 
Paragrafen har ändrats så att hänvisningen till 6 kap. 1 § LEH i stället 
gäller motsvarande bestämmelse i den nya lagen, 7 kap. 1 § lagen om 
kommuners och regioners beredskap. Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 14.10.1. 
 
37 kap. 
 
5 § 
Paragrafen har ändrats så att hänvisningen till 6 kap. 1 § LEH i stället 
gäller motsvarande bestämmelse i den nya lagen, 7 kap. 1 § lagen om 
kommuners och regioners beredskap. Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 14.10.1. 
 
38 kap. 
 
7 § 
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Paragrafen angav tidigare att sekretess gäller hos kommuner och 
regioner i verksamhet som avser beredskap för extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap enligt LEH. Paragrafen är 
ändrad och anger att sekretess gäller hos kommuner och regioner i 
verksamhet som avser beredskap för fredstida krissituationer och 
höjd beredskap enligt lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.1. 
 
44 kap. 
 
5 § 
Paragrafen har ändrats så att 2 punkten i stället för att hänvisa till 7 
kap. 1 § 1 LEH hänvisar till motsvarande bestämmelse i den nya 
lagen, 8 kap. 1 § 1 lagen om kommuners och regioners beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.1. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 

17.8 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 

18 kap. 
 
3 § 
Paragrafen har ändrats så att bestämmelsen i stället för att hänvisa 
till 4 kap. 1 § LEH hänvisar till motsvarande bestämmelse i den nya 
lagen, 5 kap. 1 § lagen om kommuners och regioners beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 
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17.9 Förslag till lag om ändring i kommunallagen 
(2017:725) 

3 kap. 
 

13 § 
Paragrafens andra stycke har ändrats från att hänvisa till LEH till att 
i stället hänvisa till den nya lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.2. 
 
9 kap. 
 
21 § 
Paragrafens andra stycke har ändrats från att hänvisa till LEH till att 
i stället hänvisa till den nya lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 

17.10 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, 
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen 

1 § 
Polismyndigheten och Skatteverket har lagts till som 
totalförsvarsmyndigheter. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 8.8.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 
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17.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig och krigsfara m.m. 

9 § 
Paragrafens första stycke har ändrats och anger att om riket är i krig 
och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte alls 
eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller om 
omedelbara åtgärder annars måste vidtas, får en länsstyrelse som är 
civilområdeschef inom det område där förbindelsen avbrutits fullgöra 
de uppgifter som enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på 
regeringen samt besluta att en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas. 
I den tidigare lydelsen hade länsstyrelsen motsvarande uppgift. 

Andra stycket är nytt och av detta framgår att om en länsstyrelses 
förbindelse även med den länsstyrelse som är civilområdeschef inte 
alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller om 
omedelbara åtgärder annars måste vidtas, får länsstyrelsen inom det 
område där förbindelsen avbrutits fullgöra de uppgifter som anges i 
stycket ovan. 

Ändringarna motiveras av att en ny högre regional ledning, 
länsstyrelser som är ansvariga för civilområden, införts. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.12 Förslag till förordning om ändring i 
totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) 

20 § 
Paragrafen har ändrats. Ändringen innebär att bevakningsansvariga 
myndigheter har ersatts med beredskapsmyndigheter. Detta är en 
följd av att benämningen på sådana myndigheter ändrats i och med 
att beredskapsförordningen ersätter den tidigare 
krisberedskapsförordningen.   
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Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.13 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1991:1195) om skolväsendet under krig och 
vid krigsfara 

12 § 
Paragrafen har ändrats så att hänvisningen i stället för att avse FEH 
gäller motsvarande bestämmelse i den nya förordningen, 4 § 
förordningen om kommuners och regioners beredskap. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 1 januari 
2023. 

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

1 § 
Paragrafen har ändrats. I den tidigare lydelsen angav paragrafen att 
myndigheter skulle anmäla behovet av en tillförsäkrad leverans av 
varor, som är viktiga för totalförsvaret under vissa förhållande, till 
någon av de myndigheter som var bevakningsansvariga myndigheter 
enligt krisberedskapsförordningen. Enligt den ändrade lydelsen ska 
ett sådant behov anmälas till någon av de myndigheter som är 
beredskapsmyndigheter enligt beredskapsförordningen. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.9. 
 
2 § 
Paragrafen har ändrats så att de myndigheter som var 
bevakningsansvariga enligt krisberedskapsförordningen har ersatts 
med de myndigheter som är beredskapsmyndigheter enligt 
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beredskapsförordningen. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
14.10.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.15 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
om (1993:243) om undanförsel och förstöring 

2 § 
Paragrafen har ändrats genom att de uppgifter som gäller att planera 
hur egendom som huvudsakligen används inom myndighetens 
verksamhetsområde ska undanföras ska ankomma på de 
myndigheter som är beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen. I den äldre lydelsen ankom dessa uppgifter 
på de myndigheter som var bevakningsansvariga enligt 
krisberedskapsförordningen. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 14.10.2. 
 
9 § 
Paragrafen har ändrats genom att den nu anger att varje myndighet 
som är beredskapsmyndighet enligt beredskapsförordningen ska 
planlägga förstöring av egendom som huvudsakligen används inom 
myndighetens verksamhetsområde. I den äldre lydelsen ankom 
denna uppgift på de myndigheter som var bevakningsansvariga enligt 
krisberedskapsförordningen. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 14.10.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 
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17.16 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(1996:1475) om skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. rörande krigsfångar och 
andra skyddade personer 

6 § 
Paragrafens första stycke har ändrats så att den hänvisar till 7 kap. 1 
och 2 §§ lagen om kommuners och regioners beredskap när det gäller 
bestämmelser om skyldighet för kommuner och regioner att lämna 
vissa uppgifter. Tidigare hänvisade bestämmelsen till motsvarande 
bestämmelse i LEH. En liknande ändring har gjorts i andra stycket 
där en hänvisning till LEH ändrats till att i stället avse motsvarande 
bestämmelser i lagen om kommuners och regioners beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.2. 
 
7 § 
I paragrafens första stycke har en hänvisning till 7 kap. 2 § LEH 
ändrats till att i stället avse motsvarande bestämmelse i den nya 
lagen, 8 kap. 2 § lagen om kommuners och regioners beredskap. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.2. 
 
8 §  
I paragrafens första stycke 2 punkten har en hänvisning till 6 kap. 1 
och 2 §§ LEH ändrats till att i stället gälla motsvarande bestämmelser 
i den nya lagen, 7 kap. 1 och 2 §§ lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 1 januari 
2023. 

17.17 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2003:396) om elektronisk kommunikation  

20 a § 
Paragrafen har ändrats i andra stycket punkten 1 och 2. Hänvisningen 
i punkten 1 till de myndigheter som anges i bilagan till 
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krisberedskapsförordningen har ersatts med en hänvisning till de 
myndigheter som anges i bilagan till beredskapsförordningen.  
Hänvisningen till LEH i punkten 2 har ersatts med en hänvisning till 
lagen om kommuners och regioners beredskap. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.9 och 14.10.2. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förslaget såvitt gäller punkten 1 träder i 
kraft den 0000 och att förslaget såvitt avser punkten 2 träder i kraft 
den 1 januari 2023. 

17.18 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor 

4 kap. 
 
33 § 
Paragrafens första stycke har ändrats så att det bara är de 
länsstyrelser som är civilområdeschefer som får ta över ansvaret för 
kommunal räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Andra stycket är ändrat så att det framgår att om 
flera civilområden berörs av en räddningsinsats får de av 
länsstyrelserna i Norrbottens län, Örebro län, Stockholms län, 
Östergötlands län, Västra Götalands län, och Skåne län (de 
länsstyrelser som är civilområdeschefer) som är berörda komma 
överens om vilket civilområde som ska ta över ansvaret för 
räddningstjänsten i kommunerna. Om en räddningsinsats även 
innefattar statlig räddningstjänst, ska de berörda länsstyrelserna som 
är civilområdeschefer komma överens om vilken länsstyrelse som 
ska ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 10.7.2. 
 
8 kap. 
 
3 §  
Paragrafen gäller användningen av personal i räddningstjänsten 
under höjd beredskap. Paragrafens första stycke har ändrats så att 
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det framgår att en länsstyrelse har rätt att inom länet beslut om 
användningen av personal inom en kommuns organisation för 
räddningstjänst för uppgifter som inte berör den kommunen enligt 
8 kap. 4 § (2003:778) om skydd mot olyckor för omfördelning 
mellan kommunerna i länet. Av andra stycket, som är nytt, framgår 
att en länsstyrelse som är civilområdeschef har rätt att besluta om 
sådan omfördelning av personal som avses i första stycket om 
åtgärderna gäller personal i olika län inom civilområdet. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.4.7. 
 
4 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om ersättning till en kommun 
enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor vars 
personal har tagits i anspråk för uppgifter inom en annan kommun. 
Av paragrafen framgår att den myndighet som beslutat om åtgärden 
också ska besluta om ersättning. Tidigare lydelse angav att 
länsstyrelsen skulle besluta om sådan ersättning. Ersättning ska i 
likhet med vad som gäller i dag betalas ut av MSB. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 10.4.7. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.19 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering 
av Finansinspektionens verksamhet 

1 § 
Paragrafen innehåller i punkten 2 en hänvisning till sådan 
verksamhet som fullgörs enligt beredskapsförordningen. Den 
tidigare lydelsen hänvisade här till krisberedskapsförordningen. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 
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17.20 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten 

7 § 
Paragrafens andra stycke har ändrats så att det framgår att 
Försvarsmakten får ta del av planeringen för höjd beredskap hos de 
myndigheter som är beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen. Den tidigare lydelsen hänvisade här till de 
myndigheter som är bevakningsansvariga enligt 
krisberedskapsförordningen. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 8.9. 
 
16 § 
Paragrafen har ändrats så att det framgår att Försvarsmakten 
bestämmer vilka organisationsenheter som ska samverka också med 
länsstyrelser som är civilområdeschefer för att åstadkomma dels en 
enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en 
samordnad användning av militära och civila resurser. Sådan 
samverkan ska även, som också framgår av den tidigare lydelsen, ske 
med länsstyrelser, kommuner regioner och andra samhällsorgan.  

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.21 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2008:452) med instruktion för 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

17 § 
Paragrafens lydelse har ändrats så att den numera anger att 
föreskrifter om Strålsäkerhetsmyndighetens medverkan i 
totalförsvaret finns bl.a. i beredskapsförordningen. Här hänvisade 
paragrafen i sin tidigare lydelse till krisberedskapsförordningen. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.9. 
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Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.22 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 

7 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om MSB:s samordning och 
stöd vid olyckor och kriser samt vid höjd beredskap.  

Bestämmelsen har ändrats. Andra meningen i första stycket har 
ändrats och nu blivit ett andra stycke. Innebörden har ändrats så att 
bestämmelsen numera bara gäller för krishantering. Vidare har 
innebörden ändrats så att det stöd som MSB ger andra aktörer ska 
ges utifrån aktörernas behov. Av andra stycket framgår efter 
ändringen att MSB ska se till att berörda aktörer, utifrån deras behov, 
när det gäller krishantering, under sådana förhållanden får tillfälle att 
(1) samordna åtgärder, (2) samordna information till allmänhet och 
medier, (3) effektivt använda samhällets samlade resurser och 
internationella förstärkningsresurser, och (4) samordna stödet till 
centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och 
lägesbilder.  

Ändringen är gjord bl.a. mot den bakgrunden att utredningen 
anser att det finns ett behov av att förtydliga MSB:s arbete med att 
verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att 
förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och 
krigsfara. Den struktur med beredskapssektorer som utredningens 
förslag innebär, med tillhörande uppgifter för de sektorsansvariga 
myndigheterna, leder till att dessa myndigheter behöver utveckla sin 
egen förmåga att hantera och samordna åtgärderna vid inträffade 
kriser. MSB ska fortsatt stödja berörda myndigheters samordning av 
åtgärder vid en kris. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
12.4.1. 

När det gäller MSB:s roll under höjd beredskap bör utredningens 
samlade förslag att inrätta beredskapssektorer med sektorsansvariga 
myndigheter samt sex länsstyrelser som är civilområdeschefer ge 
regeringen bättre förutsättningar för att övergripande styra riket och 
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att under höjd beredskap, och då ytterst krig, rikta sina resurser och 
fokus på de övergripande, strategiska och principiellt samhällsviktiga 
frågorna. Den av utredningen föreslagna strukturen innebär också 
att de sektorsansvariga myndigheterna kommer att utgöra ett stöd 
till regeringens strategiska ledning genom att de samordnar sina 
respektive sektorer, och att ledningen inom civilområdena blir ett 
stöd till regeringens nationella geografiska områdesansvar. Detta är 
också ett av utredningens motiv för att föreslå den aktuella 
strukturen.  

Försvarsmakten och MSB behöver även i den struktur som 
utredningen föreslår ha en fortsatt nära relation och gemensam 
verksamhet såväl i planeringen och förberedelser som vid händelse 
av krig eller krigsfara. Genom MSB:s roll i den sammanhängande 
planeringen finns en omfattande kunskap inom MSB som kan vara 
viktig för Försvarsmakten att få tillgång till under höjd beredskap ur 
ett totalförsvarsperspektiv.  

I tredje stycket, som inte är ändrat, anges att MSB ska ha förmåga 
att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband 
med allvarliga olyckor och kriser. Denna förmåga ska också finnas 
under höjd beredskap.  

I fjärde stycket, som är nytt, anges att MSB vid höjd beredskap 
också ska ha förmåga att, om regeringen så beslutar, särskilt stödja 
regeringen och Regeringskansliet med samordningsuppgifter på 
central nivå.  

Innebörden av det nya fjärde stycket är bl.a. att MSB ska ha 
förmåga att vid höjd beredskap stödja Regeringskansliet med att 
samla in information och sammanställa lägesbilder. Vidare att på 
central nivå ha förmåga att samordna och stödja övriga myndigheter 
med uppgifter i den civila delen av totalförsvaret. Det kan handla om 
att utifrån regeringens övergripande inriktningar tillsammans med 
de sektorsansvariga myndigheterna fördela och prioritera resurser 
mellan olika behov. Vilket mandat MSB i så fall skulle få i förhållande 
till andra myndigheter avgörs av regeringen genom det beslut som 
regeringen fattar. Omfattningen av uppgifterna kan också anpassas 
efter situationen. Behoven kan troligen se olika ut under skärpt 
respektive högsta beredskap. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 12.4.2. 
 
10 § 
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Paragrafen innehåller en bestämmelse om uppföljning, utvärdering 
och lärande. Enligt den ändrade lydelsen av första stycket ska MSB 
såväl beredskapssektorvis, geografiskt områdesvis, som på en 
övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskap 
och civilt försvar och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad 
effekt. Jämfört med den tidigare lydelsen är orden 
beredskapssektorsvis och geografiskt nya. Bakgrunden till 
ändringen är den nya strukturen med beredskapssektorer som 
utredningens förslag innebär. 
 
11 a § 
Andra stycket i paragrafen har ändrats och hänvisar i stället för till 20 
§ krisberedskapsförordningen till motsvarande bestämmelse i den 
nya förordningen, 15 § beredskapsförordningen. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.9. 
 
26 § 
Andra stycket i paragrafen är ändrat och anger att regeringen beslutar 
om avgifternas storlek när det gäller grundabonnemang för de 
myndigheter som är beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen. Den tidigare lydelsen angav här i stället de 
myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap och höjd 
beredskap enligt bilagan till krisberedskapsförordningen. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.23 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2009:93) med instruktion för 
Finansinspektionen 

3 § 
Andra stycket i paragrafen innehåller information om att 
Finansinspektionen har uppgifter enligt andra förordningar. Den 
ändrade lydelsen anger att myndigheten har uppgifter enligt 
beredskapsförordningen. I den tidigare lydelsen hänvisades till 
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krisberedskapsförordningen. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 8.9. 
 
6 § 
Paragrafen anger att Finansinspektionen ska samverka med 
Riksbanken och MSB i frågor som rör beredskap enligt 
beredskapsförordningen. I den tidigare lydelsen angavs att 
Finansinspektionen skulle samverka med samma myndigheter i 
frågor som rörde krisberedskap enligt krisberedskapsförordningen. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.24 Förslag till förordning om ändring i offentlighets- 
och sekretessförordningen (2009:641) 

Bilagan 
verksamhet består i  
 
31. uppföljning- och stödverksamhet hos länsstyrelser, 
Socialstyrelsen och MSB i frågor som rör förberedelser enligt lagen 
om kommuners och regioners beredskap eller enligt motsvarande 
äldre föreskrifter. Här har den tidigare hänvisningen till LEH ersatts 
med en hänvisning till den nya lagen om kommuners och regioners 
beredskap. Utredningens överväganden finns i avsnitt 14.10.1.  

 
123. utredning och planering enligt beredskapsförordningen eller 
enligt motsvarande äldre bestämmelser. Den tidigare lydelsen 
hänvisade här till krisberedskapsförordningen. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att ändringen som är föranledd av den nya 
beredskapsförordningen (punkten 123) träder i kraft den 0000 och 

1005



SOU       Författningskommentarer 

605 

att ändringen som gäller hänvisningen till lagen om kommuners och 
regioners beredskap (punkten 31) träder i kraft den 1 januari 2023. 

17.25 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2011:446) med instruktion för Finanspolitiska 
rådet 

13 § 
Paragrafen anger i sin ändrade lydelse att bestämmelserna i 6 och 7 
§§ beredskapsförordningen inte ska tillämpas på myndigheten. I den 
tidigare lydelsen angavs att 8 § krisberedskapsförordningen inte 
skulle tillämpas på myndigheten. 8 § krisberedskapsförordningen 
gällde risk- och sårbarhetsanalyser. Motsvarande bestämmelse finns 
i 7 § beredskapsförordningen. Utredningen bedömer emellertid att 
bestämmelsen i 6 § beredskapsförordningen, som bl.a. anger att varje 
myndighet ska identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna 
verksamheten, är nära länkad till bestämmelsen om risk- och 
sårbarhetsanalyser. Krisberedskapsförordningen innehöll inte någon 
bestämmelse som motsvarar 6 § beredskapsförordningen. 
Utredningens förslag innebär att båda bestämmelserna 6 och 7 §§ i 
beredskapsförordningen inte ska tillämpas på Finanspolitiska rådet. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.26 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2013:1020) med instruktion för 
Folkhälsomyndigheten 

8 § 
Paragrafens tredje stycke innehåller enligt sin ändrade lydelse en 
hänvisning till att bestämmelser om Folkhälsomyndighetens 
medverkan i krisberedskap och i totalförsvaret finns i 
beredskapsförordningen. Den tidigare lydelsen hänvisade här till 
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krisberedskapsförordningen. Utredningens överväganden finns i 
avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.27 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen 

9 § 
Punkten 1 anger i sin ändrade lydelse att Socialstyrelsen ska 
medverka i krisberedskap och i totalförsvaret i enlighet med 
beredskapsförordningen och förordningen (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap samt samordna och övervaka 
planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens beredskap. Den tidigare lydelsen hänvisade här till 
krisberedskapsförordningen i stället för till den nya förordningen. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.28 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap 

1 § 
Paragrafen anger i sin ändrade lydelse, i ett andra stycke, att 
förordningen innehåller bestämmelser om hur höjd beredskap 
tillkännages, åtgärder vid höjd beredskap, om underlag till 
Försvarsmakten vid höjd beredskap samt om säkra kryptografiska 
funktioner. Det andra stycket har ersatt den andra meningen i 
paragrafens tidigare lydelse. Den tidigare lydelsen angav, i andra 
meningen, att bestämmelserna i förordningen syftade till att statliga 
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myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i 
samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter 
inför och vid höjd beredskap. Den ändring som utredningens förslag 
innebär återspeglar att bestämmelserna om myndigheternas 
beredskapsplanering (4 - 6 §§) har flyttats från förordningen. 4 och 
6 §§ finns i beredskapsförordningen och 5 § har upphävts.  
 
2 § 
Paragrafen anger i sin ändrade lydelse första stycket att det i 
beredskapsförordningen finns bestämmelser om hur de statliga 
myndigheterna genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i 
samhället, upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid störningar 
och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter inför och vid 
höjd beredskap. Det framgår också att förordningen även innehåller 
bestämmelser om beredskapsmyndigheternas ansvar och uppgifter 
inför och under en kris och höjd beredskap. I andra stycket anges att 
i lagen om kommuners och regioners beredskap finns bestämmelser 
om vilka åtgärder kommuner och regioner ska vidta vid höjd 
beredskap. Paragrafens ändrade lydelse återspeglar att 
beredskapsförordningen och den nya lagen om kommuners och 
regioners beredskap ersätter de tidigare författningarna. 
 
3 § 
Paragrafen anger i första meningen i sin ändrade lydelse att 
bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller för statliga myndigheter under 
regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet 
och Försvarsmakten. Den ändring som har gjorts motiveras av att de 
bestämmelser som den tidigare lydelsen också hänvisade till (4 och 
6 §§) har flyttats från förordningen om totalförsvar och höjd 
beredskap till beredskapsförordningen. Utredningens överväganden 
finns i avsnitt 8.4.4. 
 
8 § 
Paragrafen anger i sin ändrade lydelse att vid höjd beredskap ska de 
myndigheter som är beredskapsmyndigheter enligt 
beredskapsförordningen lämna Försvarsmakten det underlag som 
behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin 
informationsskyldighet till regeringen. Den tidigare lydelsen 
hänvisade här till krisberedskapsförordningen.  
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13 § 
Paragrafen anger vilka författningar som ska tillämpas omedelbart 
vid ett beredskapslarm. I andra styckets nya lydelse framgår att 
beredskapslarm medför vidare att 6-11 §§ förordningen (2017:870) 
om länsstyrelsernas uppgifter inför och vid höjd beredskap 
omedelbart ska tillämpas. Den ändrade lydelsen återspeglar att 
namnet på den angivna förordningen har ändrats. Ordet inför har 
lagts till. Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.7.1. 
 
18 § 
Paragrafens andra stycke har ändrats och anger att när en situation 
av den omfattning som avses i 7 § andra stycket 
beredskapsförordningen uppstår och vid höjd beredskap ska 
myndigheterna kunna ta emot och sända krypterade meddelanden 
även under icke kontorstid. Den tidigare lydelsen hänvisade till 
motsvarande bestämmelse i (8 § andra stycket) 
krisberedskapsförordningen. 
 
19 § 
Paragrafen innehåller verkställighetsföreskrifter. Den ändring som 
gjorts motiveras av att 4 och 6 §§ har upphävts. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att ändringen träder i kraft den 0000 förutom 
när det gäller den föreslagna ändringen i 2 § andra stycket, som 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 

17.29 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:153) om instruktion för 
Bokföringsnämnden 

10 § 
Paragrafen anger i sin ändrade lydelse att Bokföringsnämnden inte 
ska tillämpa bl.a. bestämmelserna i 6 och 7 §§ 
beredskapsförordningen. I den tidigare lydelsen angavs att 
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myndigheten inte skulle tillämpa 8 § krisberedskapsförordningen. 
Nämnda bestämmelse gäller risk- och sårbarhetsanalyser. 
Motsvarande bestämmelse finns i 7 § beredskapsförordningen. 
Utredningen bedömer emellertid att bestämmelsen i 6 § 
beredskapsförordningen, som bl.a. anger att varje myndighet ska 
identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten, är 
nära länkad till bestämmelsen om risk- och sårbarhetsanalyser. 
Utredningens förslag innebär därför att Bokföringsnämnden inte 
ska tillämpa bestämmelserna i 6 och 7 §§ beredskapsförordningen.  

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.30 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

4 a § 
Paragrafen är ny och anger att länsstyrelserna i Norrbottens län, 
Örebro län, Stockholms län, Östergötlands län, Västra Götalands 
län och Skåne län ska vara civilområdeschefer och har därmed ansvar 
och uppgifter enligt förordningen om länsstyrelser som är 
civilområdeschefer. Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.3. 
 
7 § 
Paragrafen anger i sin ändrade lydelse, första stycket, att länsstyrelsen 
är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen 
(2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför 
och vid höjd beredskap och den högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten. Den tidigare lydelsen hänvisade till 
krisberedskapsförordningen. Ändringen motiveras av att 
bestämmelserna som gäller specifikt för länsstyrelserna har flyttats 
från beredskapsförordningen till förordningen (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd 
beredskap. 
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Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.31 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap 
och uppgifter vid höjd beredskap 

Förordningens namn är ändrat till förordningen (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd 
beredskap.  
 
Vidare innebär utredningens förslag att rubriken närmast före 4 § 
ändras. 
 
1 § 
Paragrafens andra stycke är ändrat och anger att ytterligare 
bestämmelser finns bl.a. i beredskapsförordningen. Den tidigare 
lydelsen hänvisade här till krisberedskapsförordningen. 
 
1 a § 
Paragrafen är ny och motsvarar till en del den bestämmelse om ett 
regionalt råd som tidigare fanns i 4 § 3. Ändringen innebär att det 
regionala rådet även ska arbeta med totalförsvar och att det i rådet 
även ska ingå representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i 
totalförsvaret. Paragrafen lyder: För att skapa nödvändig 
samordning ska länsstyrelsen ha ett regionalt råd för krisberedskap, 
skydd mot olyckor och totalförsvar. I rådet ska representanter för 
länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet och 
totalförsvaret ingå. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
10.7.1. 

Beredskap inför kris och höjd beredskap samt stöd vid kriser 

 
4 § 
Paragrafen anger länsstyrelsens uppgifter inför kris och höjd 
beredskap samt stöd vid kriser. I den nya lydelsen har ordningen 
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mellan punkterna ändrats då punkt 3 utgått. Punkt 4 (tidigare punkt 
5) innehåller numera en hänvisning till lagen om kommuners och 
regioners beredskap. Tidigare hänvisade punkten till LEH. Punkten 
5 (tidigare punkten 6) anger att länsstyrelsen årligen till den 
länsstyrelse som är civilområdeschef ska rapportera vilka 
beredskapsförberedelser som kommuner vidtagit och samtidigt 
redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna. 
Den tidigare lydelsen angav här att motsvarande rapport skulle 
lämnas till MSB. Paragrafen innehåller en ny punkt, punkten 7, som 
anger att länsstyrelsen ska samverka och bidra till det gemensamma 
arbetet, som leds av den länsstyrelse som är civilområdeschef inom 
civilområdet. Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.7.1. 
 
4 a § 
Paragrafen är ny och innehåller en lydelse som motsvarar den 
bestämmelse som tidigare fanns i 6 § krisberedskapsförordningen. 
Paragrafen anger att vid en kris ska länsstyrelsen, efter beslut av 
regeringen, prioritera och inrikta statliga och internationella resurser 
som ställs till förfogande. Länsstyrelsen ska vidare verka för att 
regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, nödvändig 
samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt, 
under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och 
myndigheter och att information till allmänheten och företrädare för 
massmedia under sådana förhållanden samordnas. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.1. 
 
6 § 
Paragrafen, som gäller under höjd beredskap, anger i andra stycket 
punkten 3 att länsstyrelsen särskilt ska, i samråd med 
Försvarsmakten och den länsstyrelse som är civilområdeschef, verka 
för att det civila och det militära försvaret samordnas. Ändringen, 
att den länsstyrelse som är civilområdeschef lagts till, återspeglar den 
struktur för civilt försvar som utredningens förslag innebär. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.7.1. 
 
8 § 
Paragrafen, som gäller under höjd beredskap, anger i sin nya lydelse 
att länsstyrelsen på alla sätt ska försöka upprätthålla förbindelse med 
regeringen, centrala myndigheter, den länsstyrelse som är 
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civilområdeschef och länsstyrelserna i angränsande län. Ändringen, 
att den länsstyrelse som är civilområdeschef lagts till, återspeglar den 
struktur för civilt försvar som utredningens förslag innebär. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 10.7.1. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att ändringen träder i kraft den 0000, förutom 
när det gäller ändringen i 4 § punkten 5 (enligt tidigare lydelse, 
punkten 4 i utredningens förslag) som föreslås träda i kraft den 1 
januari 2023. 
 

17.32 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:1268) med instruktion för 
Klimatpolitiska rådet 

13 § 
Paragrafen anger i sin ändrade lydelse att Klimatpolitiska rådet inte 
ska tillämpa bl.a. bestämmelserna i 6-8 §§ beredskapsförordningen. 
I den tidigare lydelsen angavs att myndigheten inte skulle tillämpa 8 
och 9 §§ krisberedskapsförordningen. Den första av de två 
bestämmelserna gäller risk- och sårbarhetsanalyser. Motsvarande 
bestämmelse finns i 7 § beredskapsförordningen. Utredningen 
bedömer emellertid att bestämmelsen i 6 § beredskapsförordningen 
som bl.a. anger att varje myndighet ska identifiera samhällsviktig 
verksamhet i den egna verksamheten är nära länkad till 
bestämmelsen om risk- och sårbarhetsanalyser. 9 § 
krisberedskapsförordningen innehåller en bestämmelse om 
utbildning och övning. Motsvarande bestämmelse finns i 8 § 
beredskapsförordningen. Utredningens förslag innebär därför att 
Bokföringsnämnden inte ska tillämpa bestämmelserna i 6-8 §§ 
beredskapsförordningen. Utredningens överväganden finns i avsnitt 
8.9. 
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Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000. 

17.33 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2020:57) med instruktion för 
Läkemedelsverket 

25 § 
Bestämmelsen anger i sin nya lydelse att bestämmelser om 
Läkemedelsverkets medverkan i krisberedskap och i totalförsvaret 
finns bl.a. i beredskapsförordningen. Den tidigare lydelsen 
hänvisade här till krisberedskapsförordningen. Utredningens 
överväganden finns i avsnitt 8.9. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att förordningen träder i kraft den 0000.
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Särskilt yttrande av expert Ann-Sofie 
Eriksson 

Utredningen ”Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar” 
har gjort ett förtjänstfullt arbete men några av förslagen bör utgå 
enligt min mening. 

Civilområden 

Utredningen lägger fram förslag om att inrätta sex civilområden för 
högre regional ledning inom civilt försvar. Civilområdeschefen bör 
endast ges uppdrag inom civilt försvar och inte avseende hanteringen 
av fredstida kriser. 

Civilområdeschefen skulle i hanteringen av fredstida kriser 
utgöra en extra nivå mellan kommunerna och den nationella nivån. 
Civilområdeschefen skulle riskera att utgöra ett filter som fördröjer 
hanteringen. Vidare skulle civilområdeschefen behöva extra 
rapportering, vilket skulle tynga aktörernas arbete med händelsen. 

Vid nationella kriser behöver i stället den nationella 
samordningen mellan länsstyrelserna utvecklas. Under 
coronapandemin har detta bl.a. skett genom att ett nationell kansli 
inrättats för länsstyrelserna. Vidare har länsstyrelserna i flera fall haft 
en länsstyrelse som har samordnat en fråga för samtliga länsstyrelser. 
Kommunerna och regionerna har då kunnat få samma tolkning och 
information, oavsett länsstyrelse. Vidare bör sektorsmyndigheternas 
roll utvecklas, t.ex. Socialstyrelsens roll gentemot regionerna. 

När det gäller det förberedande arbetet med krisberedskap har 
länsstyrelserna under de senaste åren samordnat sitt arbete 
nationellt. Den nationella samordningen har bidragit till en ökad 
samsyn i arbetet med krisberedskap. Om de sex 
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civilområdescheferna ska samordna arbetet med krisberedskap i sina 
civilområden riskerar vi att få en mindre samordnad krisberedskap. 

Ledningsförmåga i kommuner och regioner 

Jag anser inte att utredningen bör lägga ett förslag på ny lag om 
kommunernas och regionernas beredskap för att ersätta den 
nuvarande lagen om extraordinära händelser (LEH). Utredningen 
saknar en grundlig analys av behov i kommuner och regioner samt 
vilka effekter utredningens förslag skulle få. Utredningens förslag 
ökar inte tydlighet i kommuner och regioners ledningsförmåga. 

LEH bör delas upp i två lagar – en lag om kommunernas 
beredskap och en lag om regionernas beredskap. Lagen om 
regionernas beredskap bör omfatta både den reglering som i dag 
finns i LEH samt i hälso- och sjukvårdslagen. Den nuvarande 
styrningen av regionernas beredskap genom två olika lagar 
motverkar utvecklingen av god beredskap. Utredningens förslag 
löser inte detta. 

Förslaget om att krisledningsnämnden i regel ska utgöras av 
kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen innebär ingen 
väsentlig skillnad mot i dag. 

Jag är i grunden positiv till att ändra begreppet extraordinära 
händelser eftersom det är svårt att tillämpa. Utredningens förslag 
med begreppet fredstida krissituationer innebär dock inte en 
förenkling för kommuner och regioner. Utredningens förslag till 
kriterier för fredstida krissituationer gör att färre händelser skulle 
omfattas än de kriterier som i dag gäller för extraordinära händelser.  
Utredningen föreslår omfattande förändringar av uppgiften risk- 
och sårbarhetsanalyser. Förslaget är formulerat på ett sätt som gör 
uppgiften svår att förstå. Vidare finns inga beskrivningar av vilka 
effekter den förändrade uppgiften förväntas ge. 

Det tidigare anförda medför att jag motsätter mig de förslag som 
utredningen lägger fram till ny lagstiftning om kommunernas och 
regionernas beredskap. Utredningens förslag bör dock utgöra grund 
för fortsatt utredningsarbete.
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Kommittédirektiv 2018:79 

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar 

Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018. 

Sammanfattning 

Sverige behöver en förbättrad förmåga att hantera situationer med 
höjd beredskap och då ytterst i krig. Det finns behov av tydligare 
ansvars- och ledningsförhållanden samt en stärkt samordning inom 
civilt försvar inom ramen för totalförsvaret. En särskild utredare ska 
analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning 
inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Strukturen ska 
även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. 

Utredaren ska bl.a. 

• analysera och lämna förslag på en struktur med statliga myndig-
heter indelade i sektorer och sektorsansvariga myndigheter 

• analysera och lämna förslag på en ändamålsenlig geografisk indel-
ning för civil ledning och samordning på regional nivå och på hur 
dessa områden ska ledas 

• analysera och lämna förslag på en förtydligad ledningsförmåga 
för kommuner och landsting 

• analysera och lämna förslag på hur Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps (MSB) roll att verka för samordning kan 
utvecklas 

• lämna nödvändiga författningsförslag.  
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Förslagen ska utgå från Försvarsberedningens rapport Motstånds-
kraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila 
försvaret 2021–2025. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020. 

Uppbyggnad av ett civilt försvar och en fortsatt utveckling av 
krisberedskapen 

Regeringen har i den försvarspolitiska inriktningspropositionen 
(2014/15:109) bedömt att totalförsvarets förmåga inför och vid ett 
angrepp behöver stärkas och att planeringen för totalförsvaret behö-
ver återupptas. Det enskilt viktigaste under försvarsinriktnings-
perioden 2016–2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförban-
den och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Enligt 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är totalför-
svar den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd 
beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. 
Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som 
då ska bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt 
försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). 

Planeringen för såväl militärt försvar som civilt försvar har åter-
upptagits och genomförs utifrån de anvisningar regeringen har be-
slutat. Civilt försvar utgörs i fredstid av beredskapsplanering, dvs. 
den verksamhet som myndigheter, kommuner och landsting samt 
enskilda, företag och organisationer m.fl. bedriver för att förbereda 
Sverige för krig. 

Det är även nödvändigt att samhället har en fredstida krisbered-
skap. Fredstida krissituationer kännetecknas av att de avviker från 
det normala och är svåra att förutse, drabbar många människor och 
stora delar av samhället, hotar grundläggande värden, innebär en all-
varlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av 
viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie or-
ganisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från 
flera aktörer. 
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Det väpnade angreppet 

Försvarsberedningen lämnar i sin rapport Motståndskraft – inrikt-
ningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 
(Ds 2017:66) förslag till planeringsförutsättningar för totalförsva-
ret. I rapporten bedömer Försvarsberedningen att ett väpnat an-
grepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan heller inte uteslutas 
att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas 
mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhets-
politisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Total-
försvaret ska därför utformas och dimensioneras för att kunna möta 
väpnat angrepp mot Sverige inklusive stridshandlingar på svenskt 
territorium. 

Försvarsberedningen bedömer att ett väpnat angrepp mot 
Sverige, inför eller vid krig i vårt närområde, kan syfta till att besätta 
svenskt territorium för egna militära syften eller förneka annan part 
tillgång till svenskt territorium för motåtgärder. En större konflikt 
kan också inledas med ett angrepp på Sverige. Ett angrepp kan också 
syfta till att förhindra Sverige att direkt eller indirekt bistå en annan 
part i konflikten. Sverige behöver i sig alltså inte vara huvudmålet för 
angriparen. Om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp och hamnar i 
krig bedömer Försvarsberedningen att delar av det svenska territo-
riet kommer att drabbas av intensiv stridsverksamhet med stora kon-
sekvenser lokalt och regionalt. 

Gränslandet mellan fred och krig 

Den osäkerhet som kan uppstå i gränslandet mellan fred och krig 
kallas ofta för gråzonsproblematik. Försvarsberedningen konstate-
rar att en angripare medvetet kan skapa denna problematik genom 
att agera så nära gränsen för upptäckt som möjligt för att därmed 
överraska och vilseleda försvararen och undvika beredskapshöjning 
och andra motåtgärder. Angriparen drar sig inte för att använda olag-
liga medel. Det kan t.ex. handla om att utnyttja kriminell verksam-
het, sabotage, skadegörelse eller medveten påverkan i syfte att uppnå 
politiska och militära målsättningar. Gråzonsproblematik måste där-
för kunna hanteras av samhällets befintliga fredstida strukturer, 
bland annat av de rättsvårdande myndigheterna samt inom krisbe-
redskapen och utrikes- och säkerhetspolitiken. Möjligheterna för en 
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angripare att skapa en gråzonsproblematik behöver begränsas och 
antagonistiska hot behöver kunna hanteras. Här har bl.a. Polis-
myndigheten en viktig roll. Arbetet med Sveriges säkerhet behöver 
därför beakta ett brett perspektiv på hot, risker och förmågor och 
omfatta många aktörer. 

Strukturer och processer som används inom krisberedskapen bör så 
långt som möjligt även användas i planeringen för civilt försvar 

Det som är väl inarbetat i vardagen har också förutsättningar för att 
kunna fungera även under ansträngda förhållanden. I den svåra situa-
tion som uppstår om samhället ska ställas om för kris eller krig måste 
man därför så långt som möjligt undvika ändringar i ledningsförhål-
landen, organisation och arbetssätt. 

Strukturer och processer som används inom krisberedskapen bör 
så långt som möjligt även användas i planeringen för civilt försvar. 
Regeringen anger i den försvarspolitiska inriktningspropositionen 
att planeringsarbetet för det civila försvaret bör utgå från att för-
mågan att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grund-
läggande förmåga att hantera situationer under höjd beredskap. Vi-
dare anges att det finns uppenbara fördelar med att den som ansvarar 
för en verksamhet i fredstid behåller detta ansvar vid höjd beredskap. 
Det är därför viktigt att den så kallade ansvarsprincipen fortsatt upp-
rätthålls även inom civilt försvar. Ansvarsprincipen innebär att den 
som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden 
har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvarsprincipen 
innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra, ofta 
sektorsövergripande. Det är dock angeläget att aktörerna identifierar 
hur verksamheten vid höjd beredskap och då ytterst i krig ska bedrivas 
och hur den skiljer sig från den normala verksamheten. 

I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap framgår 
att totalförsvarsresurser ska utformas så att de även kan användas för 
att bland annat stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
svåra påfrestningar på samhället. Försvarsberedningen bedömer att 
arbetet med krisberedskap gör att det i dag finns förutsättningar för 
grundläggande uthållighet och robusthet i samhället. Detta lägger 
grunden till förmågan att skydda befolkningen, minska samhällets 
sårbarhet, hantera störningar och upprätthålla viktiga samhälls-
funktioner. 
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Försvarsberedningen konstaterar vidare att den fredstida kris-
beredskapen och civilt försvar inom ramen för totalförsvaret bör ses 
som förmågor som är ömsesidigt förstärkande. 

Försvarsberedningen bedömer samtidigt att krisberedskapen inte 
är dimensionerad för att hantera ett väpnat angrepp och de påfrest-
ningar som ett krig medför. Försvarsberedningen anser därmed att 
ett starkt civilt försvar kommer att kräva ytterligare förmågor som 
inte finns i dag. 

Mot bakgrund av denna beskrivning bör strukturer och former 
för planering och hantering av såväl kriser i fredstid som situationer 
med höjd beredskap i högre grad integreras med varandra. Det finns 
också behov av att skapa former för en stärkt samordning mellan 
civilt och militärt försvar. En grundläggande utgångspunkt bör vara 
att så långt som möjligt undvika parallella strukturer mellan krisbe-
redskap och civilt försvar. Det skapar en stark förmåga att möta den 
nutida hotbilden. 

Uppdraget att tydliggöra ansvars- och ledningsförhållanden 
samt stärka samordningen 

Försvarsberedningen har lämnat förslag till regeringen rörande ut-
formningen av civilt försvar under perioden 2021–2025. I rapporten 
Motståndskraft inriktningen av totalförsvaret och utformningen av 
det civila försvaret 2021–2025 lämnar Försvarsberedningen förslag 
om ansvars- och ledningsförhållanden på central, regional och lokal 
nivå. Beredningen föreslog att dessa förslag ska utredas vidare. För-
svarsberedningen konstaterar att ändamålsenliga och tydliga led-
nings- och ansvarsförhållanden för att skapa samordning såväl inom 
det civila försvaret som mellan det militära och civila försvaret är av-
görande för ett stärkt totalförsvar. 

För att stärka totalförsvaret och med utgångspunkt i Försvarsbe-
redningens rapport ser regeringen behov av tydligare ansvars- och 
ledningsförhållanden samt en stärkt samordning inom civilt försvar 
inom ramen för totalförsvaret. 

Det övergripande syftet med en förändrad struktur av civilt för-
svar är att Sverige ska få en förbättrad förmåga att hantera situationer 
med höjd beredskap och då ytterst i krig. Strukturen ska även stärka 
samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. 
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Föreslå en struktur med statliga myndigheter indelade i sektorer 
samt sektorsansvariga myndigheter 

I dag bedrivs planering för krisberedskap och höjd beredskap på cen-
tral nivå bl.a. inom samverkansområdena. Planeringen bedrivs av de 
myndigheter som anges i förordningen (2015:1052) om krisbered-
skap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd be-
redskap. Syftet med samverkansområdena är att främja en helhets-
syn i planeringen för krisberedskap och höjd beredskap, men de har 
främst använts för planering för krisberedskap. 

Samverkansområdena utgörs av sex områden: teknisk infrastruk-
tur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, geografiskt om-
rådesansvar samt skydd, undsättning och vård. Områdena är tämli-
gen breda och omfattar diversifierade verksamheter. Ingen myndig-
het har ett reglerat utpekat ansvar för den övergripande planeringen 
i samverkansområdena, utan myndigheterna har ett gemensamt an-
svar för att säkerställa planeringen inom respektive område. 

Under fredstida kriser och under höjd beredskap och då ytterst i 
krig finns det ett antal samhällsviktiga verksamheter och funktioner 
som är viktiga att upprätthålla. I en krigssituation kan det t.ex. 
handla om verksamheter och funktioner som utgör särskilda behov 
för det militära försvaret eller verksamheter och funktioner som 
krävs för att skydda befolkningen. Vilka behov som finns kan skilja 
sig mellan nationell, regional och lokal nivå.  

Regeringen har i den försvarspolitiska inriktningspropositionen 
angett att exempelvis transport och logistik, försörjning av livsme-
del, drivmedel, elektricitet och telekommunikation samt tillgång till 
sjukvårdsresurser kommer utgöra särskilda behov för det militära 
försvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
pekat ut elva samhällssektorer med viktiga samhällsfunktioner inom 
vilka merparten av samhällsviktig verksamhet kan identifieras. MSB 
har i den nationella risk- och förmågebedömningen konstaterat att 
för att snabbare få beredskapshöjande effekt så behöver berörda ak-
törer fokusera sitt förmågehöjande arbete till sju av dessa områden: 
energiförsörjning, livsmedel (inkl. dricksvatten), transporter, hälso- 
och sjukvård och omsorg, finansiella tjänster, information och kom-
munikation samt skydd och säkerhet. Vidare utgör Natos sju civila 
förmågor (grundläggande målsättningar för nationell resiliens, eng. 
baseline requirements for national resilience) en central utgångs-
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punkt i det nationella arbetet med att utveckla krisberedskapen och 
civilt försvar och är ett viktigt ingångsvärde i arbetet med skydd av 
samhällsviktig verksamhet. 

Mot bakgrund av de krav som ställs på myndigheterna ur ett 
totalförsvarsperspektiv behöver samverkansområdena ses över för 
att säkerställa en mer ändamålsenlig struktur för planering inför och 
samordning under fredstida kriser och höjd beredskap. En indelning 
av statliga myndigheter i sektorer som utgår från vilka samhällsvik-
tiga verksamheter och funktioner som är av särskild betydelse att 
upprätthålla under kris, höjd beredskap och då ytterst i krig utifrån 
nationella, regionala och lokala behov skulle kunna utgöra en lämplig 
struktur. Sektorerna bör vara tillräckligt specifika och homogena. 
Dagens samverkansområden bedöms i flera fall omfatta alltför stora 
och heterogena områden. 

I samhället finns det i dag flera ömsesidiga beroenden mellan 
olika sektorer. Om det uppstår störningar inom en sektor påverkar 
det även andra sektorer. Samhället är i dag även till stor del beroende 
av varor och tjänster som näringslivet tillhandahåller. En stor del av 
den samhällsviktiga verksamheten som behöver upprätthållas under 
fredstida kriser, höjd beredskap och då ytterst i krig utförs av privata 
och offentligt ägda aktörer i näringslivet. Enligt lagen (1982:1004) 
om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer 
m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen, finns ett lagstadgat krav på 
privata aktörer att delta i planeringen för totalförsvaret. Privata ak-
törer ska lämna de upplysningar som totalförsvarsmyndigheterna 
behöver för sitt planeringsarbete samt, om det behövs, i övrigt med-
verka vid planeringen av de egna uppgifterna inom totalförsvaret. 
Mot denna bakgrund är det av vikt att den beredskapsplanering som 
genomförs i större utsträckning omfattar samverkan över sektors-
gränser och inkluderar näringslivets deltagande. 

För att åstadkomma en sammanhållen planering och ett samord-
nat agerande inför och under fredstida kriser och höjd beredskap 
finns det dessutom behov av en myndighet som har ett särskilt an-
svar att samordna planering och utveckling av verksamheten inom 
respektive sektor (sektorsansvarig myndighet). Det finns också be-
hov av att närmare överväga vilka uppgifter dessa myndigheter bör 
ha inom respektive sektor. När uppgifterna utformas ska hänsyn tas 
till ansvarsprincipen och behovet av en tydlig ansvarsfördelning i sy-
stemet. Det är av vikt att det tydliggörs hur de sektorsansvariga 
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myndigheternas ansvar förhåller sig till det ansvar som respektive 
myndighet har för sin verksamhet. I de sektorer där kommuner och 
landsting ansvarar för verksamheten, t.ex. hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och transportförsörjning, är det angeläget att de sektors-
ansvariga myndigheternas uppgifter är förenliga med bl.a. kommu-
nallagen och regeringsformen. 

Utöver behovet att se över samverkansområdena för att säkerställa 
en mer ändamålsenlig struktur samt identifiera vilka myndigheter som 
ska ges ett särskilt ansvar att samordna och utveckla beredskapsar-
betet inom respektive sektor, behöver en översyn av vilka myndig-
heter som bör ingå i respektive sektor göras. Dessa myndigheter be-
nämns beredskapsmyndigheter i Försvarsberedningens rapport. De 
utpekade myndigheternas skyldigheter inför och under höjd bered-
skap bör förtydligas i förhållande till förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. Det finns även skäl att analysera om de uppgifter som 
myndigheterna i dag har enligt förordningen om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap behö-
ver justeras mot bakgrund av den föreslagna strukturen med sektorer 
och sektorsansvariga myndigheter. Samtliga myndigheter har dock ett 
ansvar att i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav samt att vidta 
de åtgärder som krävs för att kunna förebygga, motstå och hantera 
kriser, oavsett om de är utpekade att ha ett särskilt ansvar för krisbe-
redskapen och civilt försvar eller inte. 

Utredaren ska göra följande: 

• Analysera och lämna förslag på en sektorsindelning för statliga 
myndigheter och vilka myndigheter som bör ges ett särskilt an-
svar för krisberedskapen och civilt försvar. 

• Föreslå vilka statliga myndigheter som ska ges ett författnings-
reglerat ansvar att samordna planering och utveckling av verk-
samheten inom respektive sektor (sektorsansvariga myndig-
heter) samt vilka uppgifter och vilken resursfördelning som bör 
följa med detta ansvar.   
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• Analysera och lämna förslag på vilka uppgifter de statliga myndig-
heter som ingår i de föreslagna sektorerna ska ha inför och under 
höjd beredskap. Om den föreslagna strukturen med statliga myn-
digheter indelade i sektorer och sektorsansvariga myndigheter 
medför behov av förändringar när det gäller ansvariga myndigheters 
uppgifter inom krisberedskapen, ska även sådana ändringar föreslås. 

• Lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen får inte inne-
bära någon ändring av grundlagen. 

Föreslå en geografisk indelning för civil ledning och 
samordning på regional nivå samt hur dessa områden ska ledas 

Enligt förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion är läns-
styrelsen den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. 
Enligt förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap 
och uppgifter vid höjd beredskap ska länsstyrelserna vara samman-
hållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt 
före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam 
inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. 

Om Sverige är i krig ska länsstyrelsen som högsta civila totalför-
svarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarsef-
fekt uppnås. Länsstyrelserna ska särskilt samordna de civila försvars-
åtgärderna, verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter 
och andra civila organ som har betydelse för försvarsansträngning-
arna bedrivs med en enhetlig inriktning, i samråd med Försvars-
makten verka för att det civila och det militära försvaret samordnas, 
och verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att för-
svarsansträngningarna främjas. Av lagen (1988:97) om förfarandet 
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. framgår det att för fall då riket är i 
krig och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte 
alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller 
omedelbara åtgärder annars måste vidtas, så får regeringen överlåta 
åt länsstyrelsen att inom sitt område fullgöra de uppgifter, som en-
ligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen, och besluta att 
en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas. 

Erfarenheter från tidigare fredstida händelser visar på att en en-
skild länsstyrelse kan ha stora utmaningar att hantera en omfattande 
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och allvarlig händelse. Länen och länsstyrelserna kan därför i många 
fall anses vara för små enheter resurs- och ledningsmässigt för att 
kunna hantera sin samordningsuppgift även under höjd beredskap. 

Vid ett väpnat angrepp mot Sverige kommer den militära opera-
tiva ledningen att ha ett stort koordineringsbehov med civila aktörer. 
En försvårande faktor för att åstadkomma en effektiv samordning på 
den regionala nivån är att statliga myndigheter med en regional or-
ganisation har olika geografiska indelningar. 

En militär operation berör dessutom troligtvis ett större geogra-
fiskt område än ett enskilt län. Försvarsmakten har i dag fyra mili-
tärregioner (syd, väst, mitt och nord) som omfattar flera län vilket 
innebär att Försvarsmakten genom militärregionerna behöver sam-
ordna sig med flera länsstyrelser samtidigt. För att skapa effektiva 
lednings- och samordningsförhållanden är det av vikt att det finns 
en överensstämmande geografisk indelning för civilt och militärt 
försvar. 

En indelning av länen i ett antal större geografiska områden skulle 
därmed kunna gynna samordningen och ledningen av totalförsvaret 
på regional nivå. När dessa områden utformas måste det civila för-
svarets centrala aktörers geografiska indelning beaktas, inklusive 
landstingen och sjukvårdsregionerna. Indelningskommittén har re-
dovisat betänkandet Myndighetsgemensam indelning – samverkan 
på regional nivå som bl.a. omfattar ett förslag till ny regional indel-
ning för ett tiotal myndigheter. En ändamålsenlig geografisk indel-
ning på regional nivå behöver beakta den fortsatta beredningen av 
Indelningskommitténs betänkande. 

I syfte att åstadkomma en enhetlig inriktning och samordning av 
totalförsvarets olika delar och en ändamålsenlig användning av civila 
och militära resurser på regional nivå finns dessutom behov av en 
högre regional ledning, inom de föreslagna områdena, som tillsam-
mans med Försvarsmaktens regionala chefer håller samman bered-
skapsplaneringen och de åtgärder som vidtas inför och under höjd 
beredskap. 

I Försvarsberedningens rapport används begreppet civilbefäl-
havare för den högre regionala ledningen och begreppet civilområde 
för de geografiska områdena. I rapporten anges även att dessa större 
geografiska områden skulle kunna ledas av en landshövding med till-
hörande stab som håller samman beredskapsplaneringen och de åt-
gärder som vidtas inom området. Det finns skäl att analysera om den 
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högre regionala ledningen för områdena även ska vara ett stöd till 
länen inför och under omfattande fredstida kriser där samhällskon-
sekvenserna t.ex. drabbar flera län. 

Vid fredstida kriser och vid höjd beredskap har flera aktörer sam-
ordnings- och ledningsuppgifter på olika nivåer i samhället. Aktörer 
som t.ex. Polismyndigheten har en regional geografisk indelning 
men även en nationell övergripande ledning och organisation. Den 
nationella ledningsförmågan är grundläggande för myndigheternas 
möjlighet att bedriva sin verksamhet effektivt och flexibelt under 
fredstida kriser och höjd beredskap och måste därför bibehållas i så 
stor utsträckning som möjligt, vilket måste beaktas. När den högre 
regionala ledningen utformas måste även det civila försvarets 
centrala aktörers regionala ledningsstruktur beaktas. För att sam-
ordning och ledning ska fungera är det nödvändigt att roller, ansvar 
och arbetsformer är tydliga. 

Utredaren ska göra följande: 

• Analysera och lämna förslag på en ändamålsenlig geografisk in-
delning för civil ledning och samordning på regional nivå inför 
och under höjd beredskap. 

• Analysera och lämna förslag på vilka uppgifter och mandat den 
högre regionala ledningen ska ha samt hur detta ska regleras. 
I detta innefattas även att analysera om den högre regionala led-
ningen ska överta några av länsstyrelsernas nuvarande uppgifter 
och vilken roll som länsstyrelserna fortsättningsvis ska ha i detta 
sammanhang. 

• Analysera och föreslå hur den högre regionala ledningens uppgif-
ter och mandat ska förhålla sig dels till MSB:s, de sektorsansva-
riga myndigheternas och övriga i sektorerna utpekade myndig-
heters uppgifter och mandat inför och under höjd beredskap, dels 
till de kommuner och landsting som finns inom det geografiska 
området.   
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• Analysera behovet och konsekvenserna av om den högre regio-
nala ledningen även ska vara ett stöd till länen inför och under 
omfattande fredstida kriser där samhällskonsekvenserna t.ex. 
drabbar flera län. Om ett sådant behov identifieras ska utredaren 
även ta hänsyn till krisberedskapsperspektivet i sin analys och sitt 
förslag på geografisk indelning och i sin analys och sitt förslag på 
vilka uppgifter och mandat den högre regionala ledningen ska ha. 

• Lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen får inte inne-
bära någon ändring av grundlagen. 

Föreslå en förtydligad ledningsförmåga för kommuner och 
landsting 

Kommuner och landsting har viktiga roller i samhällets beredskap. 
Ju bättre dessa aktörer är på att hantera fredstida kriser och höjd be-
redskap, desto bättre blir hela samhällets beredskapsförmåga. 

Kommunernas och landstingens förmåga att leda verksamheten 
inför och under höjd beredskap och då ytterst i krig samt den freds-
tida förmågan att hantera situationer som inte medför beslut om be-
redskapshöjning behöver göras enhetligare och förtydligas. I lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att det i kommuner 
och landsting ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Krisled-
ningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verk-
samhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget 
i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordi-
nära händelsens art och omfattning. Under höjd beredskap ansvarar 
däremot kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila för-
svaret som kommunen ska bedriva, och landstingsstyrelsen ansvarar 
för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga 
verksamhet för det civila försvaret som landstinget ska bedriva. 

En fungerande ledningsförmåga förutsätter också att kommuner 
och landsting vidtar de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser), ett ansvar som 
följer enligt 3 kap. 1 § lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
och som även fortsatt ska gälla. Inför extraordinära händelser i freds-
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tid ställs krav på kommuner och landsting att genomföra risk- och 
sårbarhetsanalyser samt att kommuner och landsting ska ansvara för 
att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och öv-
ning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extra-
ordinära händelser. Vidare är regleringen av vissa samordningsupp-
gifter, såsom det geografiska områdesansvaret, olika uttryckt i för-
fattning beroende på om det gäller extraordinära händelser eller höjd 
beredskap. Det finns anledning att se över detta regelverk i syfte att 
få en enhetligare och tydligare reglering och därmed ett sammanhål-
let beredskapsarbete i hela hotskalan, från extraordinära händelser i 
fredstid till höjd beredskap och då ytterst i krig. 

Utredaren ska göra följande: 

• Analysera och lämna förslag på hur kommunernas och landsting-
ens ledningsförmåga inför och under höjd beredskap och då yt-
terst i krig samt den fredstida förmågan att hantera situationer 
som inte medför beslut om beredskapshöjning kan göras enhet-
ligare och förtydligas. I detta ingår att se över de krav på bered-
skapsförberedelser som finns i 3 kap. 1 § lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

• Bedöma kommunernas och landstingens behov av eventuell re-
sursfördelning, utifrån analys och förslag avseende en enhetligare 
och tydligare ledningsförmåga för kommuner och landsting. Ut-
redaren ska i sin bedömning ta särskild hänsyn till Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Gotland och övriga militärstrategiskt viktiga 
områden. 

• Lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen får inte inne-
bära någon ändring av grundlagen. 

Föreslå hur MSB:s roll att verka för samordning kan utvecklas 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) roll och an-
svar inom krisberedskapen och avseende situationer med höjd be-
redskap anges bl.a. i förordningen (2008:1002) med instruktion för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i förordningen 
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap. 
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Instruktionen för MSB anger att myndigheten har ansvar för frå-
gor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Myndig-
heten ska företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som 
har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av 
samhällets resurser om inte något annat följer av särskilda före-
skrifter. 

Civilt försvar är en verksamhet som bedrivs av ett stort antal ak-
törer. Utgångspunkten för civilt försvar är ansvarsprincipen, dvs. 
den aktör som ansvarar för en verksamhet i fredstid har motsvarande 
ansvar även under höjd beredskap. Vidare följer det av regeringsfor-
men att en myndighet inte får bestämma hur en annan myndighet i 
ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning 
mot en enskild eller mot en kommun, eller som rör tillämpningen av 
lag (12 kap. 2 § regeringsformen). Det stora antalet aktörer i det civila 
försvaret ställer krav på samordning och ökar behovet av ett effektivt 
resursutnyttjande. 

MSB:s uppgifter och mandat inom ramen för en struktur med statliga 
myndigheter indelade i sektorer, sektorsansvariga myndigheter och en 
högre regional ledning 

En struktur med statliga myndigheter indelade i sektorer, sektorsan-
svariga myndigheter och en högre regional ledning medför ett behov 
av en myndighet som har ett övergripande ansvar för samordningen 
och kan verka för en sammanhållen planering inför och ett samord-
nat agerande under fredstida kriser, höjd beredskap och då ytterst i 
krig. 

Det kan handla om en myndighet som stödjer och verkar för ett 
samordnat agerande mellan de sektorsansvariga myndigheterna och 
mellan de sektorsansvariga myndigheterna och den högre regionala 
ledningen samt verkar för enhetlighet i frågor som är gemensamma 
för aktörerna i beredskapssystemet. Detta skulle kunna innefatta att 
överblicka samhällets samlade resurser, genomföra studier som un-
derlag för planläggningen av civilt försvar, samordna utbildning i frå-
gor som är gemensamma för krisberedskapen och civilt försvar, an-
svara för en nationell övningsplanering för krisberedskapen och ci-
vilt försvar och inom ramen för detta ansvar genomföra nationella 
samverkansövningar samt samordna det civila försvarets bered-
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skapsplanläggning på central nivå med motsvarande planering inom 
Försvarsmakten. Försvarsberedningen konstaterar att det bör över-
vägas om myndigheten under höjd beredskap ska ha förmågan att 
inrikta och samordna de sektorsansvariga myndigheternas verksam-
het, om regeringen skulle välja att fatta ett sådant särskilt beslut, och 
ha mandat att till regeringen lämna förslag till prioriteringar och för-
delning av resurser. 

Ett sådant övervägande behöver ställas i relation till vikten av att 
upprätthålla ansvarsprincipen även under höjd beredskap samt att 
myndigheten förfogar över den specifika kompetens som krävs med 
hänsyn till sektorernas olika förutsättningar. Ett sådant övervägande 
behöver också respektera principen om myndigheters självständig-
het (se 12 kap. 2 § regeringsformen) samt vikten av att regeringen 
kan ta ett samlat ansvar för styrningen av de statliga myndigheterna 
även under höjd beredskap. MSB ska inte ges uppgifter som inkräk-
tar på det ansvar som åligger en enskild myndighetsledning i enlighet 
med myndighetsförordningen. 

MSB är den myndighet som i dag har uppgifter som till del mot-
svarar ovanstående uppdrag och regeringen har nyligen beslutat om 
ändringar i förordning med instruktion för Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap i syfte att förtydliga myndighetens nuva-
rande roll inom civilt försvar. MSB:s roll i den framtida strukturen 
är dock något som ytterligare kommer att behöva övervägas. Om 
utredaren finner det nödvändigt kan även andra förändringar av 
MSB:s uppdrag övervägas. 

Utredaren ska göra följande: 

• Analysera behovet av att förtydliga MSB:s uppgifter i syfte att 
åstadkomma en sammanhållen planering inför och ett samordnat 
agerande under fredstida kriser, höjd beredskap och då ytterst i 
krig.   
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• Om ett sådant behov identifieras ska förslag lämnas på hur en så-
dan ordning kan utformas. I detta ingår att analysera i vilken ut-
sträckning de föreslagna uppgifterna ska ingå i MSB:s ordinarie 
uppdrag eller ska kräva ett särskilt regeringsbeslut. När uppgif-
terna utformas ska behovet av en tydlig ansvarsfördelning i syste-
met och behovet av samverkan mellan olika sektorer beaktas. 

• Lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen får inte inne-
bära någon ändring av grundlagen. 

Ekonomiska avvägningar när det gäller behovet av samordnande 
beredskapsförberedelser inför fredstida kriser, höjd beredskap och då 
ytterst i krig 

En del i beredskapsförberedelserna inför fredstida kriser, höjd be-
redskap och då ytterst i krig gäller avvägningar och prioriteringar 
mellan verksamhetsområden och sektorer vad gäller ekonomiska re-
surser. 

Civilt försvar och krisberedskap innefattar en mängd aktörer som 
ansvarar för verksamheter med flera beroendeförhållanden. För att 
åstadkomma en välavvägd helhet vad gäller beredskapsåtgärder inom 
civilt försvar och krisberedskap kan det därför finnas behov av att 
regeringen, inom ramen för budgetprocessen, genom en samman-
ställning får stöd med att göra en helhetsbedömning av de resursbe-
hov som kan finnas inom civilt försvar och krisberedskap. En sådan 
ordning måste dock respektera principen om myndigheters själv-
ständighet (se 12 kap. 2 § regeringsformen) och ske i samverkan med 
aktuella statliga myndigheter. 

Utredaren ska göra följande: 

• Analysera om det finns behov att åstadkomma en ökad grad av 
samordning och helhetssyn i fråga om de resursbehov som kan 
finnas inom krisberedskapen och civilt försvar. 

• Lämna förslag på hur en sådan ordning kan utformas, om ett så-
dant behov identifieras. 

• Lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen får inte inne-
bära någon ändring av grundlagen. 
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Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska för de förslag som lämnas redovisa konsekvenser och 
kostnader för staten, landsting och kommuner och föreslå hur dessa 
ska finansieras. 

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en proportionalitets-
prövning ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av för-
slagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska där-
för, utöver dess konsekvenser, också de särskilda avvägningar som 
lett fram till förslagen särskilt redovisas. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Under uppdraget ska utredaren samråda med berörda statliga myn-
digheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utredaren ska 
hålla sig informerad om och vid behov beakta relevant arbete som 
pågår inom Regeringskansliet (bland annat när det gäller nästa för-
svarspolitiska inriktningsbeslut), utredningsväsendet (bland annat ut-
redningen om näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjnings-
trygghet avseende försvarsmateriel [dir. 2018:64]) och hos relevanta 
myndigheter och andra aktörer. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020. 
 

(Justitiedepartementet) 
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Kommittédirektiv 2019:98 

Tilläggsdirektiv till  
Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)  

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2019  

Förlängd tid för uppdraget  

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om ansvar, 
ledning och samordning inom civilt försvar (dir. 2018:79). Upp-
draget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 mars 2020.   

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 1 mars 2021.   

 
(Justitiedepartementet)  
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Förteckning över 
samverkansområdena 

Tabell Förteckning över samverkansområden och myndigheter  
som har ett särskilt ansvar inom respektive område enligt  
10 § och 16 § förordning (2015:1052) om krisberedskap  
och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap (krisberedskapsförordningen) 

Samverkansområden Myndigheter med särskilda 
uppgifter inom samverkans-
områdena 

Myndighet med 
ansvar enligt 

10 § 

Myndighet med 
ansvar enligt 

16 § 
Teknisk infrastruktur Affärsverket svenska kraftnät x x 
 Livsmedelsverket x x 
 Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap x x 
 Post- och telestyrelsen x x 
 Statens energimyndighet x x 
Transporter Luftfartsverket x x 
 Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap x x 
 Sjöfartsverket x x 
 Statens energimyndighet x x 
 Trafikverket x x 
 Transportstyrelsen x x 
Farliga ämnen Folkhälsomyndigheten x x 
 Kustbevakningen x x 
 Livsmedelsverket x x 
 Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap x x 
 Polismyndigheten x x 
 Socialstyrelsen x x 
 Statens jordbruksverk x x 
 Statens veterinärmedicinska 

anstalt x x 
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Samverkansområden Myndigheter med särskilda 
uppgifter inom samverkans-
områdena 

Myndighet med 
ansvar enligt 

10 § 

Myndighet med 
ansvar enligt 

16 § 
 Strålsäkerhetsmyndigheten x x 
 Säkerhetspolisen x x 
 Tullverket x x 
Ekonomisk säkerhet Finansinspektionen x x 
 Försäkringskassan x x 
 Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap x x 
 Pensionsmyndigheten x x 
 Riksgäldskontoret x x 
 Skatteverket x x 
Geografiskt 
områdesansvar Länsstyrelserna x x 
 Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap x x 
Skydd, undsättning 
och vård E-hälsomyndigheten x x 
 Kustbevakningen x x 
 Läkemedelsverket x x 
 Migrationsverket x x 
 Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap x x 
 Polismyndigheten x x 
 Sjöfartsverket x x 
 Socialstyrelsen x x 
 Transportstyrelsen x x 
 Tullverket x x 
Källa: Bilaga till Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap. 
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Närmare om samhällsviktig 
verksamhet 

Texten i bilagan bygger på MSB PM 2020-10-27, Uppdaterad defini-
tion samhällsviktig verksamhet, dnr 2020-11275.  

Samhällsviktig verksamhet är verksamhet, tjänst  
eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer 
samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet 

Vad är uppdaterat och vad menas? 

Från bortfall till att upprätthålla Den uppdaterade definitionen inne-
bär ett perspektivskifte. I stället för att fokusera på om verksamheten 
är viktig (nödvändig) vid ett bortfall eller vid hantering av en händelse, 
ligger nu fokus på verksamhetens roll att upprätthålla och säkerställa 
viktiga samhällsfunktioner såväl före, under och efter störningar. 

Inkluderar höjd beredskap och krig  

Den uppdaterade definitionen innehåller inga skrivelser om tillstånd, 
så som olycka, kris eller krig, och exkluderar därmed inte total-
försvarsperspektivet. Genom att fokusera på upprätthållandet av sam-
hällsfunktioner är alla tillstånd och händelser implicit inkluderade. 
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Internationell jämförelse  

Den uppdaterade definitionen ligger i linje med hur andra länder 
definierar samhällsviktig verksamhet på en övergripande nivå. Den 
tidigare definitionen skiljer sig markant från hur andra länder, EU 
och FN definierar samhällsviktig verksamhet. Vare sig tidsaspekter, 
situation eller tillstånd används internationellt för att definiera sam-
hällsviktig verksamhet. 

Underlättar målsättning och kravställning  

Genom att förtydliga att samhällsviktig verksamhet upprätthåller 
eller säkerställer samhällsfunktioner möjliggörs en framtida målstyr-
ning av vilken förmåga den samhällsviktiga verksamheten ska klara 
av samt möjliggör kravställning. Till exempel: samhällsviktig 
verksamhet som upprätthåller samhällsfunktionen 
dricksvattenförsörjning ska kunna hantera ett bortfall av el i XX 
månader och ett ordinarie personalbortfall på XX veckor. Den 
samhällsviktiga verksamheten inom denna samhällsfunktion ska 
arbeta systematiskt med kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och 
riskanalyser. 

Vad är verksamhet, tjänst eller infrastruktur?  

I detta sammanhang ska verksamhet förstås som ett vidare begrepp. 
Preciseringen av verksamhet, tjänst eller infrastruktur är inte en 
uteslutande lista utan kan även inkludera exempelvis anläggningar, 
processer, system och noder. Internationellt används ofta två till tre 
preciseringar av verksamhet i definitionen. MSB kommer att arbeta 
för att i en vägledning ta fram konkreta exempel på vad som avses 
med verksamhet, tjänst eller infrastruktur. 

Vad är samhällsfunktion?  

I detta sammanhang ska samhällsfunktion ses som en funktion som 
är nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller sä-
kerhet. I dag finns det exempel på olika viktiga samhällsfunktioner 
bland annat i MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig 
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verksamhet samt Föreskrift om omsorg för barn med vårdnads-
havare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3). MSB har för 
avsikt att arbeta tillsammans med berörda aktörer för att utveckla 
arbetet med att precisera vilka samhällsfunktioner som är nödvän-
diga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
Arbetet ska vidare exemplifiera vilka typer av samhällsviktig verk-
samhet som behövs för att upprätthålla respektive samhällsfunktion. 

Vad är grundläggande behov, värden eller säkerhet?  

Formuleringen utgår från en samlad analys och tar inspiration av hur 
andra länder skriver sina definitioner. Denna övergripande nivå möj-
liggör att definitionen fångar in och omfattar flera olika mål- och 
värdeformuleringar som finns uttryckta i till exempel målen för 
skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar 
samt målen för vår säkerhet. Genom att beskriva det övergripande 
syftet blir definitionen mer framtidssäker (om innehåll eller struktur 
i mål och värden förändras). ”Nödvändiga för” och ”grundläggande 
behov” indikerar en viss avgränsning – att samhällsviktig verksamhet 
handlar om att upprätthålla det viktigaste. Stöd kring hur denna del 
av definitionen ska tolkas kommer MSB att utveckla i en vägledning 
kopplad till definitionen. 
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Remittering av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft 

(SOU 2021:X) 

Remissinstanser 

Affärsverket svenska kraftnät 

Apoteket AB  

Apotek Produktion & Laboratorier AB 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsgivarverket 

Arvika kommun 

Bankgirocentralen BGC AB 

Barnombudsmannen 

Bjurholms kommun 

Bolagsverket 

Bollnäs kommun 

Borlänge kommun 

Boverket 
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Byggföretagen 

Centrala studiestödsnämnden 

Domstolsverket 

E-hälsomyndigheten 

Ekonomistyrningsverket 

Eksjö kommun 

Elsäkerhetsverket 

Energiföretagen Sverige 

Energimarknadsinspektionen 

Euroclear Sweden AB 

Finansinspektionen 

Flygvapenfrivilligas riksförbund 

Folkhälsomyndigheten 

Fortifikationsverket 

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 

Frivilliga Flygkåren 

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund 

Frivilliga Radioorganisationen 

Företagarna 

Försvarets materielverk 

Försvarets Personaltjänstförbund 
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Försvarets radioanstalt 

Försvarshögskolan 

Försvarsmakten 

Försvarsunderrättelsedomstolen 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Förvaltningsrätten i Malmö 

Förvaltningsrätten i Falun 

Green Cargo AB 

Gotlands kommun 

Göteborgs kommun 

Havs- och vattenmyndigheten 

Helsingborgs tingsrätt 

Hudiksvalls kommun 

Infranord AB 

Insatsingenjörernas Riksförbund 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

Inspektionen för vård och omsorg 

IT&Telekomföretagen 

Jernkontoret 

Justitiekanslern 
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Jönköpings kommun 

Kalmar kommun 

Kammarrätten i Göteborg 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Kiruna kommun 

Krigsförsäkringsnämnden 

Kriminalvården 

Kristianstads kommun 

Kungliga Krigsvetenskapsakademien 

Kustbevakningen 

Landsorganisationen i Sverige 

Lantbrukarnas riksförbund 

Lantmäteriet 

Lindesbergs kommun 

Livsmedelsverket 

Luftfartsverket 

Luleå kommun 

Luleå tingsrätt 

Lunds kommun 

Lysekils kommun 

1062



5 (13) 

 
 

Läkemedelsverket 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Länsstyrelsen i Östergötlands län  

Malmö stad 

Migrationsverket 

Mora kommun 

Motala kommun 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för statens stöd till trossamfund 

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Nasdaq Stockholm AB 

Naturvårdsverket 

Näringslivets regelnämnd 

Olofströms kommun 

Pensionsmyndigheten 

Plikt- och prövningsverket 

Polismyndigheten 

Postnord AB 

Post- och telestyrelsen 

Regelrådet 
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Region Blekinge 

Region Dalarna  

Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Jämtland/Härjedalen 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Kronobergs län 

Region Norrbotten  

Region Skåne  

Region Stockholm 

Region Sörmland  

Region Uppsala 

Region Värmland  

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro län 

Region Östergötland 

Riksbanken 

Riksrevisionen 
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Riksdagens ombudsmän (JO) 

Riksförbundet Sveriges lottakårer 

Riksgäldskontoret 

SJ AB 

Sjöfartsverket 

Sjövärnskårernas Riksförbund 

Skatteverket 

Skogsstyrelsen 

SMHI 

Socialstyrelsen 

SOS Alarm Sverige AB 

Sparbankernas Riksförbund 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens energimyndighet 

Statens fastighetsverk 

Statens geotekniska institut 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 

Statens institutionsstyrelse 

Statens jordbruksverk 

Statens servicecenter 

Statens skolinspektion 
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Statens skolverk 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Statistiska centralbyrån 

Statskontoret 

Stockholms stad 

Stockholms universitet (Juridiska institutionen) 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sundsvalls kommun 

Svea hovrätt 

Svemin 

Svenska Bankföreningen 

Svenska Blå Stjärnan 

Svenska Brukshundklubben 

Svenska Fallskärmsförbundet 

Svenska Försvarsutbildningsförbundet 

Svenska kyrkan 

Svenska Pistolskytteförbundet 

Svenska Röda Korset 

Svenska Skyttesportförbundet 

Svensk Försäkring 

Svensk Handel 
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Svenskt Näringsliv 

Svensk Värdepappersmarknad 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Sveriges A-kassor 

Sveriges Bilkårers Riksförbund 

Sveriges Civilförsvarsförbund 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges Hamnar 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges kristna råd 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges Radio AB 

Sveriges riksbank 

Sveriges Television AB 

Svevia AB 

Swedavia AB 

Säkerhetspolisen 

Södertälje kommun 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Teknikföretagen 

Teracom Group AB 
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Tidningsutgivarna – Medier i Sverige 

Tillväxtverket 

Tjänstemännens centralorganisation 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Tullverket 

Umeå kommun 

Umeå universitet (Juridiska institutionen) 

Upphandlingsmyndigheten 

Uppsala kommun 

Uppsala tingsrätt 

Vattenfall AB 

Varbergs kommun 

Vilhelmina kommun 

Västerås kommun 

Västra Götalandsregionen 

Åklagarmyndigheten 

Älmhults kommun 

Örebro kommun 

Östersunds kommun 
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Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 juni 

2021. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

Ju2021/00971 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet hos Elanders Sverige AB via följande länk.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Maria Lindeberg 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

1071



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 127  
 
Delårsrapporter 2021 för regionstyrelsens områden 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen  

 Notera delårsrapport från verksamhetsområden och lägga till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en 
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för 
den samlade delårsrapporten efter april som regionstyrelsen lämnar 
tillregionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden 
inom styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära 
funktiondelges även nämnderna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2021-05-24 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1

1072



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2021-05-24 RJL 2021/136 

 
  
  

Regionstyrelsen 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Delårsrapport från 
verksamhetsområden per april 2021 
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en delårsrapport 
till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den samlade 
delårsrapporten efter april som regionstyrelsen lämnar tillregionfullmäktige. Den 
eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde överlämnas som information. Delårsrapporten avseende 
regionledningskontoret/verksamhetsnära funktiondelges även nämnderna   
. 
. 
. 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör
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Delårsrapport 1  
Tertial 1 2021 
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion 
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Dnr 2021/136 
Jane Ydman, regiondirektör 
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion 
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
© Region Jönköpings län, www.rjl.se 
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Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................5 

Medborgare och kund ...........................................................................................................................6 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder .................................................................6 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård ..................................................................................9 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik 
verksamhet och mångfald ..................................................................................................................9 

Process och produktion ......................................................................................................................11 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare .....................................................11 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete ...............................................................................................12 
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Lärande och förnyelse ........................................................................................................................21 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap ....................................................21 
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Ekonomi ................................................................................................................................................26 
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Hållbarhet .............................................................................................................................................28 

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet 
ska vara resurseffektivt. ...................................................................................................................28 

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och 
miljöpåverkan genom våra upphandlingar. ......................................................................................29 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta 
bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel. .........................................................................29 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och 
en ökad självförsörjningsgrad. .........................................................................................................29 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska 
och återvinningen ska öka. ..............................................................................................................30 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2021 är cirka 478 miljoner kronor och verksamheten har cirka 460 faktiska 
årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med 
uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra 
liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget. 

Regionledningskontorets arbete har fortsatt riktats om och till stor del anpassats efter de behov av 
ledning och insatser som coronapandemin fört med sig. För att leda arbetet använde så långt möjligt 
ordinarie ledningsstrukturer. Den särskilda regionala sjukvårdsledningen har varit aktiverad under 
perioden och har lett det dagliga arbetet med hälso- och sjukvården avseende coronapandemin. Det har 
även funnits en tät samverkan nationellt med såväl Sveriges kommuner och regioners nätverk som 
myndigheter. I länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer inom ramen för F-samverkan. 
När det gäller regionala utvecklingsfrågor har Regional utveckling fortsatt stort fokus på att hantera 
effekterna på näringsliv och andra samhällsaktörer. Även här sker på samma sätt samverkan på 
nationell nivå och inom länet. 

Många planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har även under 2021 års första 
månader fått ställas om, till viss del ställas in och en del uppdrag och aktiviteter pausade. Samtidigt 
har mycket också hänt oväntat snabbt, utveckling har skett trots och i vissa fall tack vare pandemin. Vi 
ser många exempel på förändrade arbetssätt som införts och som kommer att bidra även efter den här 
pandemin. 

Trots att coronapandemin sedan början av mars 2020 upptagit tid och resurser har mycket av det 
ordinarie arbetet fortgått. I uppföljningen av aktiviteterna som följer redovisas status för dessa. 

Nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram har fortsatt men formerna 
har anpassats utifrån rådande omständigheter. 

Arbetet med att arbeta fram ett medarbetarlöfte är påbörjat genom bland annat undersökningar och 
kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2021-04-30 Andel 2020-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 60% 2 29% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

1 20% 2 29% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

1 20% 3 42% 

Antal mätetal som 
mäts 

5  7  

Måluppfyllelse nås för sjukfrånvaro som under året legat på en låg nivå samt för ekonomi i balans och 
prognos. Delvis måluppfyllelse för andel berättigade till nödvändig tandvård. För mätetalet 
täckningsgrad för den uppsökande verksamhet, nås inte måluppfyllelse. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård 
och inkludera patientföreningar och brukarråd 
i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är 
den personcentrerade vården central och utgår från 
patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att 
hanteras sin sjukdom. 

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i 
vården. 

På grund av pandemin har det inte erbjudits några grupper 
under perioden. Första gruppen för året startade upp i slutet 
av maj. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

Utökning av rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården 
har skett kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med 
direkttriagering till rehabiliteringspersonalen för flera olika 
besvär. 

Förstärkning av psykosociala team. I regelbok för 2021 har en förstärkning av vårdpengen riktat 
till de psykosociala teamen skett. 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Aktiviteter Analys 

Se över var 1177 är bäst organiserad. Diskussion pågår hur 1177 vårdguiden på telefon kan 
effektiviseras. Bland annat planeras det att ingå i projektet 
Första linjens digitala vård. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

Aktiviteter Analys 

Planering och uppföljning av den uppskjutna 
vården. 

Det är fortsatt en hög belastning av covid-19 patienter och 
därför inte möjligt att genomföra utökad produktion. 
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Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Coronapandemi har medfört att de fysiska utbildningarna 
med hbtqi-diplomering som var inplanerade fått ställas in.  
Diplomeringarna av AT-läkarna har genomförts digitalt. 
Även catch-up utbildning för personal på diplomerade 
verksamheter har kunnat genomföras digitalt. 

Uppdrag/mål: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

Upplys om hälso- och sjukvården på olika 
språk. 

Hälsokommunikatörerna fortsätter att undervisa med 
Hälsoskolan på olika arenor i länet som SFI, 
arbetsmarknadsavdelningar, sociala företag och 
civilsamhället. Digital undervisning har gjort att fler har 
kunnat delta under våren 2021 och hösten 2020. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner. 

Samverka med olika kommuner i hela länet fortsätter och 
undervisning om föräldraskapsstöd. Både digitala 
föreläsningar och föreläsningar i små grupper har 
genomförts. 

Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Samverkan sker på flera olika sätt och nivåer. Länsrådet för 
funktionsnedsättningar sammanträder fyra gånger per år. 
Dialogmöten mellan politiker och funktionshinderrörelsen 
genomförs två gånger per år. Temat för 2021 års 
dialogmöten är rehabilitering. Under våren 2021 har ett 
lärande nätverk inför omställningen till nära vård påbörjats. 
Under våren planeras 5 träffar med olika teman som berör 
nära vård. 

Arbeta med att förbättra tillgängligheten Anpassning av lokaler utifrån ett 
funktionsnedsättningsperspektiv görs kontinuerligt. 
Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är 
viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter 
att få tillgång till information, stöd och miljö. Övriga 
aspekter är aktuella att fånga genom revideringen av 
regionens hållbarhetsprogram. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och 
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och 
barn- och ungdomshälsan 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Ett flertal aktiviteter och riktade insatser har genomförts för 
barn och unga. Exempelvis Dansa utan krav, Folkhälsoenkät 
Ung. Det ser lite olika ut i olika kommuner hur man har 
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Aktiviteter Analys 

satsat på olika aktiviteter. Med hjälp och inspiration av 
metodstöden från pilotprojekten är förhoppningar att skolor 
och klasser kommer igång. 

Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatrin 

Aktiviteter Analys 

Starta upp ett arbete tillsammans med 
kommunerna 

Arbetet är påbörjat tillsammans med kommunerna utifrån 
plattformen för Bästa plats att växa upp. 

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med 
kommunerna. 

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och bo på 
fortsätter. Samverkan mellan Region Jönköpings län och 
kommunerna är påbörjat med gemensam workshop. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra 
äldres psykiska hälsa 

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen 
av hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och 
pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för 
minskad ensamhet. 

Metodstöd för äldres psykiska hälsa Arbetet med metodstöd är kopplat till den plan som tas fram. 

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Utvärdera den geriatriska vården. Uppdragsbeskrivning under framarbetning. 

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utökning av läkarstödet i 
kommunerna. 

Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för 
läkarmedverkan i särskilda boendena och den kommunala 
hemsjukvården genomförs under hösten 2021 för att 
samordnads med utvecklingen av nära vård i samverkan 
med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i 
REKO. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets 
kommuner om gemensamma arbetssätt pågår som en del i 
Nära vård-arbetet. Detta för att underlätta samarbetet i 
vården runt personer med behov från både Region 
Jönköpings län och kommunerna. Kontinuerligt 
utvecklingsarbete pågår för att stärka samverkan mellan 
vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. 
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Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård tillgodoses. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patientkontrakt. Arbetet med införandet av patientkontrakt fortsätter enligt 
plan. En övergripande projektplan för att stödja arbetet 
fortgår, integrerad i omställningen till god och nära vård, de 
personcentrerade sammanhållna vårdförloppen, 
samskapande med invånare och patienter, gemensam plan 
för primärvård, dokumentationssystem. Överenskommelse, 
SIP och fast vårdkontakt följs upp i mättavla och genom 
berättelser. Vägledningsmaterial för införandet arbetas fram 
utifrån behov i nuläget. 

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, 
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från 
slutenvård där personer med behov av samordning får fast 
vårdkontakt. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Täckningsgrad 
för den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömnin
gar) 

35 % 4% 
 

Andelen som fått munhälsobedömning utförd är 4% (137 
munhälsobedömda av 3450 berättigade) 
Pandemin har påverkat att planerad verksamhet inte har 
kunnat utföras. 

 Andel 
berättigade till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd 

32 % 28 % 
 

Under första tertialet har 28% av berättigade patienter fått 
nödvändig tandvård utförd (5 466 berättigade 1 533 
behandlade). Män 29% (2 393 berättigade 698 behandlade). 
Kvinnor 27% (3 073 berättigade 827 behandlade) 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar 
utveckling. I arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har 
området social hållbarhet/vi är till för alla fått ett stort fokus 
och här har under hösten delmål och 
aktiviteter/handlingsplan tagits fram för 2021 och framåt. 
Det nya hållbarhetsprogrammet antogs av regionfullmäktige 
i december 2020. I budget 2020 finns ett uppdrag att ta fram 
en jämställdhetspolicy, detta arbete är framskjutet med 
anledning av coronapandemin och är framflyttat som en 
aktivitet 2021. 
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Aktiviteter Analys 

Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges 
sammanträden ska utvecklas, ett exempel är 
att under 2021 införa teckenspråks- och 
skrivtolkning. 

Vid regionfullmäktiges sammanträde i april genomfördes 
tecken- och skrivtolkning. Detta kommer att fortsätta på 
kommande möten. 

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan jämställdhetsintegrering. Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de 
delmål och aktiviteter som finns i dimensionen social 
hållbarhet i Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn 
vi är till för alla. 

Identifiera och åtgärd av omotiverade eller 
godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Flertalet av mätetal i vården kan visas i förhållande till kön. 
Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade 
skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på 
övergripande region nivå värderas eventuella skillnader. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att 
uppnå målet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att uppnå målet att ha Sveriges 
bästa digitala vård och stödsystem 

Region Jönköpings län genomför under en treårsperiod en 
kraftsamling kring e-hälsa genom att samla resurser och 
kompetenser i ett program. Enklare vardag för patienter och 
medarbetare syftar till att bättre samordna de initiativ och 
arbeten som pågår såväl nationellt, sjukvårdsregionalt, 
regionalt som lokalt och öka användningen av befintliga e-
hälsotjänster. 
För att på ett bättre sätt ge verksamheterna stöd i sin 
omställning till digitala arbetssätt kommer frågorna inom e-
hälsa samlas i en gemensam sektion på Folkhälsa och 
sjukvård. Förändringen handlar om att renodla och 
tydliggöra ansvarsområden och använda resurser och 
kompetenser på ett mer värdeskapande och effektiv sätt. 
Vårdcentralernas uppdrag att erbjuda e-tjänster förtydligas 
och utökas inför 2022. De största förändringarna handlar om 
att koppla vårdcentralerna till den nationella plattformen för 
symtombedömning, hänvisning och chatt samt kunna stärka 
sitt arbete med kronikergrupper genom den upphandlade 
lösningen för egenmonitorering. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utökningen och tillgängligheten till 
digitala vårdmöten och andra digitala tjänster 
inom sjukhusvården och primärvården. 

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla 
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Arbete 
kvarstår för att bredda användningen till fler medarbetare 
och säkerställa arbetssätten. 
Mittvaccin är infört på alla vårdcentraler för att hantera 
bokningar och registrering av vaccin mot Covid-19. 
Journalsystemet Cosmic har under våren uppgraderats vid 
ett tillfälle. Andra exempel på utvecklingsarbete som pågår: 
Beställning och svar etapp 3 pågår och planerar driftstart av 
exempelvis klinfys till hösten. Cosmics mobila lösning 
(NOVA) har påbörjat breddinförende. 

Införa lösningar för egenmonitorering. Arbetet med upphandling pågår tillsammans med Region 
Kalmar. 

Införa första linjens digitala vård -
 automatiserad anamnes och triagering. 

Arbetet med upphandling av system för första linjens 
digitala vård pågår på Inera. Projektet ska genomföras i 
samverkan med Östergötland och Kalmar i espir. 
Resurstillsättning pågår med viss svårighet. 
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Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell Intelligens Arbetet ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för digifysisk 
vårdcentral 

Arbetet ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Program för Enklare vardag - för patienter och 
medarbetare 

Arbetet är påbörjat, men med vissa svårigheter att hitta rätt 
former. Omtag planeras till efter sommaren då ny 
sektionschef tillträtt för sektionen för Ehälsa. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdsystemet Cosmic 

Cambio har resursbrist vilket medfört leveransförseningar 
och brister i kvalitet som gjort att uppgraderingar förskjutits. 
Vissa önskade förbättringar har skjutits fram till 2022 eller 
2023. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten 
och digitaliseringen av hälsosamtal. 

Arbetet med delrapport 2 i utvärderingen av hälsosamtalen 
närmar sig slutfasen. Nya frågor, som ligger till grund för 
hälsokurvan och hälsosamtalet, har arbetats fram för riktade 
hälsosamtal och utvärderas. Samverkan med hälsocenter har 
initierats för uppföljning av utvalda patienter och 
levnadsvanor efter hälsosamtal. 

Revidera handlingsplanen till strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. 

Under våren har flertal workshops och träffar med aktuella 
parter genomförts. Dialoger med samtliga kommuner har 
hållits. Underlaget från dessa tillfällen ska bearbetas och 
sammanställas och ett utkast på reviderad handlingsplan 
planeras vara klart innan sommaren. 

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Arbetet knyts till planen för framtidens hälso- och sjukvård. 
Ingående delar är tilläggsuppdrag via vårdval om 
förebyggande arbete i samverkan med närsamhället, samt 
etableringen av hälsocenter i Jönköpings län. 
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Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt 
utsatta områden. 

Arbete pågår. I nuläget ligger fokus vid att hjälpa 
vårdcentralerna att hitta befolkningsperspektivet och stöd i 
att hitta samverkansparter i sina lokala områden. Samtliga 
vårdcentraler har skapat planer för sina fokusområden och 
målgrupper men återkopplar att det är svårt att hålla i 
arbetet, i den omfattning de skulle önskat, under rådande 
pandemi. 

Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra 
folkhälsan hos länets invånare. 

Alla vårdcentralen har inkommit med en projektplan. 
Uppdraget har varit att starta upp sitt projekt, välja område 
och arbetsgrupp, identifiera målgrupp. Därefter anpassa 
materialet i Livsbalansen för målgruppen. Digitalisera 
mötesformer. Involvera samarbetspartner såsom 
hälsokommunikatörer, kommunens socialtjänst och 
ekonomiskt bistånd. Med anledning av coronapandemin är 
på flertalet vårdcentraler försenade med sitt arbete. 

Etablera hälsocenter i merparten av länets 
kommuner. 

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län 
satsar gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans 
med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en lokal 
samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell 
sektor. 
Nätverk för anställda hälsocoacher är etablerat. Framtagande 
av gemensamma verktyg, uppföljning och arbetssätt pågår. 

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Digitala uppföljningsmöten med föreningar planeras. 

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet. Föreningar ansöker om bidrag en gång om året, 1 september 
är sista ansökningsdag. Därefter handläggs inkomna ärenden 
och förslag till bidragsgivning sker under hösten för att 
beslutas i FS nämnd i december 

Uppdrag/mål: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare. Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i 
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för 
invånarnas hälsa testas och sprids i länet. 

Utveckling och spridning av fler mötesplatser 
och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet. 

Ett antal mötesplatser finns både fysiska och digitala. 
Exempelvis Hjärtats hus, som är ett 3 årigt projekt som nu 
slutförts. En slutrapport med lärdomar kommer skrivas. 
Nästa fas av Hjärtas hus planeras med att öppna upp för fler 
kroniska diagnoser. 
Första digitala Lärcaféet med tema förmaksflimmer startade 
i april. Den första digitala självhjälpsgruppen startades upp 
november 2020 och pågår med temat utmattning. 
Hälsocenter i Värnamo har under våren kunna genomföra tre 
omgångar av More To Life -samtalscafé och tanken är att 
kunna sprida detta koncept till de nya hälsocenter som är på 
gång i länet. 
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Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik 
rehabilitering utifrån patientens behov, 
tillsammans med kommun, primärvård och 
specialistvård. 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan 
primärvård, kommun och specialiserad vård. 
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under 
REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett 
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under 
coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla 
rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen 
har även var i delaktig i att ta fram en uppföljning för 
personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården. 

Uppdrag/mål: Rehabilitering  återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet 
med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera 
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral 
samt frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet 
har resulterat i att man tagit fram enhetliga rutiner för 
sjukskrivningsprocessen. Rutinerna kommer att spridas till 
alla länets vårdcentraler. 

Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

De tre regioner som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen har 
gemensamt arbetat fram ”Strukturerat arbetssätt i 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen”. En struktur 
och ett stöd i det praktiska arbetet för samtliga professioner 
som är involverade i patienters sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess. Det nya i arbetssättet är strukturen, 
där en tidslinje följs kopplat till sju metodstöd. Arbetssättet 
prövas sedan november 2020 på tre vårdcentraler inom 
respektive region. I förlängningen är målsättningen att 
arbetssättet implementeras i hela sydöstra 
sjukvårdsregionen. 
En ytterligare målsättning är att arbetssättet integreras i de 
programområden och personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp (PSVF) där sjukskrivning är vanligt 
förekommande. 

Utveckla metodstöd. Alla vårdcentraler i regionen har erbjudits att delta i ett 
förbättringsarbete ”Ett helhetsgrepp för sjukskrivningar”. 
Syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera 
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral, 
samt att vårdcentralen ska utveckla enhetligt förhållningsätt 
kring sjukskrivningar – attityder, rutiner, arbetssätt. Mer än 
hälften av vårdcentralerna har genomfört förbättringsarbetet 
och man har kommit fram till en rutinbeskrivning och ett 
mer teambaserat arbetssätt kring arbetet med sjukskrivna 
patienter. Spridning av arbetssättet har fått pausa med 
anledning av coronapandemin. 
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Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. Som tidigare har arbetet kunnat pågå på ett rimligt sätt i 
förhållande till pandemins påverkan. Delvis nya arbetssätt 
har utvecklats med fokus på att stödja verksamheternas 
arbete med patientsäkerhet. 
Ledning och styrning av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet har inte kunnat upprätthållas fullt ut 
under pandemin men planeras att återupptas under senvåren. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, 
diarieförd och förankrad i organisationen. Arbete med att ta 
fram en ny nationell mall pågår. 

Genomför patientsäkerhetsronder Ronderna genomförs som planerat och beräknas vara 
genomförda innan sommaren, utvärdering av arbetssätt sker 
kontinuerligt. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av 
patientsäkerhetsarbetet kommer att genomföras till hösten 
enligt årshjul för patientsäkerhet. 

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Ledning och styrning av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet har inte kunnat upprätthållas fullt ut 
under pandemin men planeras att återupptas under senvåren. 
Arbetet med nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet och patientsäkerhet i det nationella systemet 
för kunskapsstyrning har pågått men med något reducerad 
fart. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Indikatorer i 
öppna jämförelser 

60 %  
 

Mäts årsvis. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell 
och sjukvårdsregional modell. 

Planering för att genomföra två workshops under maj-juni 
tillsammans med representanter från Faktagrupper och 
medicinska programgrupper. Sjukvårdens ledningsgrupp 
beslutat att dessa ska ersätta vårens MPG-forum. Ämnet är 
hur vi tillsammans utvecklar vår samverkan och 
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Aktiviteter Analys 

kunskapsstyrning för god och jämlik vård i Jönköpings län. 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov. 

Bevakar nationell pilot för utveckling av kunskapsstöd för 
en hel vårdkedja 2021 och deltar i dialog om utveckling av 
hur regionerna ska kunna hämta kunskapsinnehåll. 
Faktagrupperna har i uppdrag att revidera sina dokument 
utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd. Arbete påbörjat med prototyper för Fakta och 
kunskapsstöd för cancersjukdomar, psykisk hälsa och 
kroniska sjukdomar på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp. 

Implementering av PSVF stroke/TIA, höftledsartros samt 
reumatoid artrit pågår. Planen var att det nya arbetssättet 
skulle komma i skarp drift 210301 enligt tidigare beslut, 
men pga det ansträngda läget avseende covid-19s effekter 
har datumet återigen flyttats fram, till september 2021. Detta 
då det inte är möjligt att samla flera hundra medarbetare till 
utbildning inför skarp drift. 

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

En utredning ska göras ihop med 
kommunerna. 

Utredningen är färdig och en workshop har genomförts. 
Fortsatt arbete i samverkan mellan specialistvård, 
vårdcentrals- och kommunnivå är påbörjat. 

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av suicidprevention En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är 
framtagen och förankrad i ReKo. En samordningsgrupp 
håller samman arbetet tillsammans med den regionala 
samordnaren för uppdraget som finns på Folkhälsa. 
Utvecklingsarbete pågår med fokus på antistigma, psykisk 
hälsa och suicid. Satsningen sker i samverkan med 
Hälsohögskolan/Center for co-production och innehåller 
delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- och 
gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, lokala 
samordnare för suicid i länets kommuner samt hälsoguider i 
Jönköpings kommun. 

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Lagernivåer av kritiska läkemedel. Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer 
höjts för ett stort antal läkemedel för att klara en månads 
förbrukning. Våren 2020 höjdes lagret av ytterligare 
läkemedel som var särskilt viktiga för behandling av 
patienter med covid-19. En ytterligare översyn av lager av 
kritiska läkemedel planeras. 
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Aktiviteter Analys 

Undvika olämpliga läkemedel hos äldre. Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika 
olämpliga läkemedel till äldre. Bland annat fokus på 
olämpliga läkemedel vid läkemedelsgenomgångar. 
Diskussioner förs i länsgrupp Trygg och säker vård 
tillsammans med kommunerna. Finns med i patientkontrakt 
och läkemedelsplan. 

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19. Fas 3 inleds: riskgrupper 18-64 år. Skärpt definition av 
vilken vårdpersonal som prioriteras. 

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot 
primärvården. 

Rekrytering av en ny hygiensjuksköterska med uppgift att 
arbeta mot primärvården är avslutad. Tjänsten tillträds efter 
sommaren. 

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Planeringen för civilt försvar pågår utifrån 
överenskommelser med SKR, MSB och 
Socialdepartementet. Prioriterat under perioden är 
säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen är färdigställd, 
arbete med att etablera en process för säkerhetsskydd pågår. 
En planering och prioritering  för de utökade uppdragen i 
överenskommelsen är genomförd. 

Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm På grund av coronapandemin har utbildningar inom 
totalförsvar inte kunnat genomföras enligt plan men det sker 
en kontinuerlig kompetenshöjning t.ex via 
säkerhetsskyddsarbetet som pågår. 

Översyn av lagerhållning och lokaler I överenskommelserna ingår området försörjningsberedskap. 
Planering har påbörjats för kartläggning av normal 
försörjning av läkemedel, medicinteknik, blod, och 
sjukvårdsmateriel och för att möte behoven under höjd 
beredskap och krig. 

Utbildning i kris- och katastroflägen. Under perioden har en regional grundkurs i katastrofmedicin 
hållits.  Utbildning i prehospital sjukvårdsledning för 
ambulanspersonal har genomförts.  Ytterligare 
utbildningsinsatser i hantering av pågående dödligt våld 
planeras och kommer att genomföras under hösten. 

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen 
offentligt partnerskap. 

Gemensamma riktlinjer för IOP är på gång att tas fram i 
samverkan med bland annat Regional utveckling, även 
inköpsavdelningen medverkar. Ett utkast till policy är 
framtaget. 
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Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Arbete pågår i samband med översynen av medicinska 
programgrupper, länsgemensamma grupper och i arbetet 
med akutsjukhusens uppdrag 

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag En rapport är framtagen och fortsättningen på arbetet 
planeras. 

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Projektet är återupptaget efter att ha varit pausat på grund av 
coronapandemin. Löper nu på enligt plan. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan. 

För att utveckla Strategigrupp barn och unga har 
gruppdiskussioner förts utifrån förväntningar på 
strategigruppens arbete rörande sammanhang, innehåll, 
utrymme för diskussioner, delaktighet och roller men även 
vikten av analys, utvärdering och uppföljning samt 
nödvändigheten av transparens då ledningssystemet växer. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan. 

Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri 
och missbruk drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår 
från statliga satsningar.  Exempelvis har en nationell 
satsning kring suicidprevention startat med lokal samordnare 
i varje kommun och med mål att skapa 
handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention. 
Arbetet stöds av regional samordnare för suicidprevention. 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Arbete pågår tillsammans med kommunerna. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan. 

God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres 
olika områden och processer. Nära vård omställningen 
prioriteras, samt Trygg och säker vård och omsorg, 
hälsofrämjande insatser och äldres psykiska hälsa. Goda 
erfarenheter i samband med pandemin tas till vara i det 
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Aktiviteter Analys 

fortsatta samarbetet. 

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 
sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp 
rehabilitering under REKO. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie 
arbetssättet. Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. 

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter Uppdragsbeskrivning framtagen. Projektledare och 
projektgrupp tillsatt. 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns målstyrning ses över Uppdraget i Budget 2021 är att Region Jönköpings län ska 
initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och 
ledning genom delaktighet av medarbetare och i dialog med 
länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns 
målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå. 
Den modell som Region Jönköpings län använder för 
planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin 
grund sedan 1990-talet men har utvecklats och anpassats 
löpande. Modellen bygger på vision, 
värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för 
förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga 
förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera 
decennier såsom god hushållning och kvalitet som strategi. 
Ett exempel på arbete som pågår vad gäller ledning och 
styrning är koppling av de 13 grundläggande värderingarna 
till fem ledningsstrategier, detta ska bidra till att chefer i 
organisationen får tydligare vägledning i vilket agerande 
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Aktiviteter Analys 

som behövs för att leva upp till värderingarna. Ett annat 
arbete som pågår är att utveckla våra samverkansformer 
inom ramen för vårt samverkansavtal. Här pågår arbetet i 
såväl Central samverkansgrupp (CSG) som i 
verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl 
fungerande samverkansklimat är en viktig förutsättning för 
delaktighet och involvering. 

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 
varumärket Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation, 
fortsatt utveckling av kommunikationskanaler, 
samt plattformar för samarbeten och dialog 

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion 
Nytt koncept för chefsstöd på nya intranätet, nya rutiner för 
förvaltning och utveckling av Region Jönköpings läns 
sociala mediekanaler, webbplatser samt digitala 
informationsskärmar. 

Strategiska mål: Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Aktiviteter Analys 

Skapa stödjande strukturer och processer. 
Skapa mötesplatser, nätverk och utvärdera 

Arbetet har påbörjats med att skapa stöd för forskning som 
relaterar till omställningen av nära vård. Stödet består i att 
etablera nätverk, mötesplatser och riktade forskningsmedel. 

Kvalitetsregister Registercentrum sydost har etablerats inom RJL och vi är 
CPUA för 12-14 kvalitetsregister. Två handledningsträffar 
har genomförts i juridik och ekonomi. Några register har 
också erbjudits att delta i sk "Lärande Nätverk". 

Klinisk simulering Simulering har använts som metod i samband med planering 
av vaccinationsarbetet. Det bedöms som mycket värdefull 
modell för att åstadkomma så bra flöde som möjligt under 
vaccinationsdagarna. 
Ett samarbete med JIBS har inletts för att beforska 
teamutveckling med hjälp av simulering 
Simuleringsmodeller har också använts för att utveckla 
äldrevård. 

Internationellt arbete Samarbete med IHI fortgår enligt plan. Tre områden har 
extra uppmärksamhet; samarbete med Skottland, Cincinnati 
och Jönköping kring hur bättre hälsa hos barn går att 
åstadkomma i samverkan med skola och sociala/kommunala 
resurser. Lärande nätverk i ett program som kallas HIAE där 
ett 20 tal europeiska system lär av varandra mha 
kontinuerliga träffar. Under 2020 har dessa varit digitala 
men planeras att starta som fysiska hösten 2021 med en 
konferens i Jönköping. Vi har också kontinuerliga träffar 
mellan tjänstemannaledning och IHI:s ledning för att 
samverka i management och transformativa modeller av 
Hälso- och sjukvård. 
Samverkan med Armenien har fortsatt med digitala träffar. 
En ny sådan planeras i juni kring hur vi kan bistå i 
laboratorieverksamhet. 
Förfrågan från Estland om partnerskap vad gäller Total 
Quality Management. 
Esther international växer med deltagande system från 
Österrike och ytterligare system i Singapore. 
Utbyte med Italien genom Hälsoplattformen som etablerats 
med SBH nätverket har genomfört 4 kunskapsseminarier i 
"nära" vård under 2020/2021. 
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Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet med KPS KPS arbetet fortsätter med Hudklinik och kirurgiska 
verksamheterna. Hösten 2021 kommer det medicinska 
verksamhetsområdet att delta i större omfattning. Pandemin 
har hämmat arbetet. 

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med kopplingen mellan grundläggande 
värderingar, BCS och ledningsstrategier 

I verksamhetsdialoger som genomfördes december/januari 
där syftet är att föra en dialog om arbetssätt och resultat 
mellan regionledningsföreträdare och 
verksamhetsområdesledningar låg fokus på tre av 
ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och 
intressenter, involvera engagerade medarbetare samt leda för 
hållbarhet/god hushållning. Grafiskt har vi integrerat bilden 
av de 13 grundläggande värderingarna med våra fem 
ledningsstrategier. 
I höst kommer temat i Nätverk för engagerat ledarskap 
(NEL), där våra 550 chefer deltar i samtalsgrupper att vara 
våra ledningsstrategier. 

Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond 

Aktiviteter Analys 

Undersöker möjligheterna att införa 
innovationsfond 

2 träffar med intressenters och partners i länet som alla 
stödjer innovation har genomförts. En tredje kommer att 
genomföras i början av juni. En samverkan med region 
Östergötland och Kalmar har intensifierats. Ett förslag på en 
länets innovationsplattform är på väg att tas fram inför 
starten hösten 2021. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kompetensförsörjningsenheten. Kompetensförsörjningsenheten fortsätter utvecklingen av 
rekryteringsprocessen, chefsrekryteringsprocessen, Sveriges 
bästa kandidatupplevelse, relocation och utlandsrekrytering 
och utveckling av portalen. KFE och bemanningsenheten 
utvecklar tillsammans erbjudandet av rekrytering och 
bemanning för verksamheterna i RJL för att trygga 
kompetensförsörjningen. I maj börjar KFE arbeta med 
cheferna i områdena som HR inom Vos stöttar. 

Länsöverskridande resursenhet. 6 personer inom yrkesgrupperna sjuksköterska (med 
specialistkompetens), vårdadministratör, undersköterska på 
väg in som hyrs ut till olika verksamheter. Stort intresse från 
verksamheterna att hyra personal. I fokus nu är att utveckla 
beställningsmodul i Heroma, denna behöver komma på plats 
innan vi kan testa i större skala. KFE och 
bemanningsenheten utvecklar tillsammans erbjudandet av 
rekrytering och bemanning för verksamheterna i RJL för att 
trygga kompetensförsörjningen. 

Medarbetarlöfte. Arbetet med att arbeta fram ett medarbetarlöfte är påbörjat 
genom bland annat undersökningar och kartläggning av vad 
våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa 
offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin 
arbetsplats. 

Utreda nytt Förmånspaket Utredning pågår och förslag på införande av en ny 
förmånsportal för att på ett enklare och bättre sätt kunna 
synliggöra och administrera våra förmåner är på gång. 

Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion 

Aktiviteter Analys 

Undersöka behovet av yrkesspecifik 
introduktion 

Under förkortningarna RIU (introduktionsutbildning för 
sjuksköterskor) och KUP (för undersköterskor) har vi under 
pandemin digitalt försökt bibehålla struktur och systematik. 
Vi räknar med att återta fysiska programmet hösten 2021. 
Ett samtal med HR och Qulturum är inlett för att skapa en 
helhetssyn i arbetet med yrkesspecifik introduktion. 

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktad lönesatsning. Löneöversyn 2021 pågår fortfarande. Nya löner kommer 
betalas ut med junilönen med retroaktivitet från april. 
Fördelning av extramedel är gjord enligt plan i utrymmet till 
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Aktiviteter Analys 

chefer som har medarbetare inom de prioriterade 
yrkesgrupperna. 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och 
chefsskapet 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala sjukhusledningar En preliminär modell framtagen utifrån den 
sammanställning som är gjord av genomförda intervjuer och 
workshops. Ett uppdrag är givet till en arbetsgrupp att ta 
fram ett förslag utifrån denna modell. 

Uppdrag/mål: God samverkan 

Aktiviteter Analys 

Översyn av samverkansavtal Tempot i översynen har medvetet saktas ner med anledning 
av partsgemensamt värdegrundsarbete inom ramen för 
"Sveriges bästa offentliga arbetsgivare". 

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbete kring chefers introduktion är pausat pga 
omprioritering av resurser kopplat till covid 19. I samband 
med att grundläggande roller ska utformas i LoK kommer 
det finnas en plattform för introduktion för chefer. 
Introduktion för chefer hänger också ihop med arbetat med 
ledarprofilen/ledarskapsresan. 

Ledarskapsprofil Arbete med att ta fram en ledarprofil pågår. Utgångspunkten 
är ledningsstrategierna för framgång och utifrån dessa har 
koppling gjorts till de kompetenser som används i vår 
kompetensbaserade rekryteringsmodell för identifiera och 
tydliggöra vilken typ av ledare vi söker. 

Fortsatt implementering av Lärande och 
kompetensportalen 

Möjligheten att dokumentera medarbetarsamtal finns i 
LoK(lärande och kompetens) sedan i februari, fortsatt arbete 
krävs för att stötta chefer i hur systemet bäst kan stödja 
dialogen med medarbetarna. Under hösten kommer en pilot 
startas för att påbörja arbetet med att bygga upp roller och 
kompetenser. Regiongemensamma grunder behöver 
utformas och verksamhetsspecifika behov utgår från dem. 
När det arbetet är påbörjat finns goda möjligheter för chefer 
att få systemstöd i sin 
kompetensplanering/kompetensförsörjning. 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

3,6 % 2,6 % 
 

Fortsatt låg sjukfrånvaro hittills under året. 
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Aktiviteter Analys 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Inom Regionledningskontoret arbetar varje avdelning utifrån 
sina förutsättningar och behov för ett hälsofrämjande arbete 
och med insatser för att sjukfrånvaron ska hållas på en låg 
nivå. Regionledningskontoret har generellt en låg 
sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. En fråga 
som är högaktuell är tillfälligt arbete i hemmet. Det är dels 
frågor om utrustning som man behöver har tillgång till när 
man arbetar i hemmet och dels frågor om den psykosociala 
arbetsmiljön. Även frågor om lokalbehov utifrån förändrade 
arbetssätt har aktualiserats och vi gör en genomlysning 
tillsammans med Regionfastigheter. 

Alla nyanställningar ska utgå från heltid Riklinje för heltid som norm finns och ligger till grund för 
arbetssätt. 

Anställda ska kunna erbjudas att köpa 
reseprodukter till ett subventionerat värde av 
arbetsgivaren. 

Är pausat med anledning av corona pandemin.  
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 8 522 tkr 
 

Det ekonomiska resultatet varierar mellan de olika 
enheterna. Vissa enheter redovisar minusresultat medan 
Folkhälsa och sjukvård (+8,3 mnkr), AT-organisation 
(+1,8) och Futurum (+2,1) bidrar till att det totala resultatet 
är positivt. 

 Prognos 0 tkr 27 600 tkr 
 

Prognosen är +27,6 mnkr jämfört med budget. Detta 
innebär en  minskning jämfört med föregående års resultat 
(+47,6)  Det positiva resultatet  2021 förklaras främst av 
överskott inom Folkhälsa och sjukvård. (+24,9 mnkr). 
Minskad aktivitet avseende projekt/utbildningar  samt vissa 
vakanser förklarar stora delar av överskottet. 
I övrigt prognostiseras ett varierande  ekonomiskt utfall 
inom de olika enheterna. 
Qulturum tappar intäkter till följd av inställda aktiviteter 
och ej sålda tjänster pga coronapandemin. 
Kompetensförsörjningen har svårt att nå budgetbalans med 
nuvarande höga aktivitetsnivå med rekrytering och 
uppbyggnad av bemanningsenheten. 
AT-organisationen och Futurum förväntas liksom tidigare 
år redovisa överskott 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Ekonomin inom regionledningskontoret är i balans. 

Under 2021 påbörjas ett arbete  med att 
utvärdera och arbeta fram målet för 
egenfinansiering för nästkommande period. 

Under maj månad påbörjas arbetet med att utvärdera målet 
om egenfinansiering inför kommande år. 

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Utveckla nyckeltal Utveckling av dashboard för god och nära vård alternativt 
framtidens hälso- och sjukvård pågår. 

Uppdrag/mål: Utreda kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Analys 

Utreda hur kostandena för digitala vårdbesök 
ska hanteras 

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala 
vårdbesök har tagits fram och finns med i förslaget till 
regelbok för 20222. 
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Uppdrag/mål: Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala 
utvecklingsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Verktyg för uppföljning och utvärdering Det fortsatta arbetet med att förverkliga den regionala 
utvecklingsstrategin förutsätter en förmåga att kunna följa 
upp och utvärdera våra insatser. Metodik för att detta avses 
att utvecklas inom ett projekt som även ska arbeta med vår 
metodik för analyser. Planering är att kunna göra en 
projektansökan efter sommaren tillsammans med extern 
aktör. 

Analysarbetet Behovet av att utveckla analysarbetet har förstärkts utifrån 
arbetsförmedlingens avveckling av produktion av 
arbetsmarknadsprognoser. Pandemin och den osäkerhet 
kring utvecklingen av samhället som den medfört ställer 
också ökade krav på regional utvecklings förmåga att göra 
prognoser. 
På lång sikt måste detta lösas inom den egna organisationen 
men på kortare sikt och för att utveckla metodiken måste 
samverkan med externa aktörer sökas. Detta arbete avses att 
bedrivas i projektform, vilket är under utveckling. Vår 
förhoppning är att kunna lägga fram en projektansökan efter 
sommaren. 

Projekt drivna i egen regi De projekt som regional utveckling bedriver ska vara 
centrala och strategiska för att förverkliga den regionala 
utvecklingsstrategin. Vår utgångspunkt är att dessa ska syfta 
till att höga kapaciteten inom länet även hos externa aktörer. 
Administrativt är projekten organiserade i projektkontor. 
Detta kommer att fortsättas att utvecklas för att säkerställa 
kompetensen hos projektledarna samt bemanningen i 
projekten. Projektkontoret har en egen samordnare. I juni 
börjar även en ekonom som kommer att stötta projekten med 
ekonomkompetens i arbetet med deras budget och 
uppföljning. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Budgeten är, 
tillsammans med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, 
det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. Region 
Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och 
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Under inledningen av året så har ett 
omtag av arbetet med regionala utvecklingsstrategin gjorts för att säkerställa och förankra samverkan. 
I nära samverkan med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen 
skapar Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som 
är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, 
utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt län. 

Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional 
utveckling och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar 
utveckling, stimulerande upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete. 

Arbetet med den regionala utvecklingen under årets inledning har präglats av pandemin. Mycket av 
tänkta aktiviteter i projekt har ställts om utifrån de rådande förutsättningarna och det mesta har kunnat 
genomföras som planerat. 

Mycket av de negativa konsekvenser med till exempel hög arbetslöshet och andel konkurser har 
uteblivit genom att de stödåtgärder som satts in har fungerat väl för länets näringsliv. Det finns goda 
förutsättningar för att regional utveckling aktivt ska kunna bidra till en hållbar återstart av samhället 
när pandemin avklingar. 

Under årets inledning har förutsättningarna för en återstart förbättrats genom den ökade volym av 
utvecklingskapital som blivit tillgängligt genom de olika EU-program som öppnats upp. 

En hållbar region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap 

Aktiviteter Analys 

Vägar till hållbar utveckling -
 digital inkludering 

Under mars har vi organiserat konferensen digitala samhällstjänster för 
alla i bred samverkan med länets aktörer. 
  

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller 

Aktiviteter Analys 

Vägar till hållbar utveckling -
 hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling/cirkulära 
affärsmodeller 

I samråd med Jönköping University har vi bidragit till framtagandet av en 
masterkurs i hållbar utveckling- Accelerating a Sustainability Transition, 
15 HP, med start augusti 2021. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till 
elförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till 
dricksvatten av hög kvalitet 

Aktiviteter Analys 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser har startat under året. Fokus 
under första delen av året har varit att stärka samverkan med Länsstyrelsen 
i frågan samt undersöka vilka möjligheter det finns med ytterligare 
samarbete med t.ex. JU. 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de 
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att 
skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Analys 

Agenda 2030 Arbetet har fortsatt inom nätverket för Agenda 2030 som finns i länet. 
Fokus under första tertialen har varit på folkhälsa. Vi har även haft interna 
utbildningar med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling och det har 
lett till att medvetenheten och kompetensen på området har ökat bland 
medarbetarna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Under perioden fortsatte arbetet med handlingsplanernas åtgärder. Ett 
webbinarium på temat "utveckla ditt företag inom matupplevelser och 
livsmedel" anordnades 17/3 tillsammans med Science Park och 
Länsstyrelsen och samlade närmare 30 deltagare. 
Arbetet med att utveckla ett ekosystem för ökat företagande, ökad 
inkludering och ökad livsmedelsproduktion fortsatte i samverkan med 
projektet "Vägar till hållbar utveckling". En workshop för intresserade 
parter anordnades 9/3 och en kartläggning av resurser, intressen pågår och 
redovisas https://utveckling.rjl.se/Horisontella-
perspektiv/hallbarhet/hallbarhetsdriven-naringslivsutveckling-och-
cirkular-ekonomi2/ekosystemarbete/ 
Den digitala inspirationsserien kring mathantverk och förädling startade 
30/3 och 31/3 med förädling av mjölk till glass och ostkaka. Bägge 
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Aktiviteter Analys 

tillfällena samlade över 20 deltagare. 
Under perioden Region Jönköpings län värd för Livsmedelsverkets 
nationella nätverk för bra matvanor 25-26/3. Dagarna anordnades som ett 
samarbete mellan livsmedelsstrategin och folkhälsoplanerarna. 

Etablering av Grön mack i länet En konstruktiv dialog sker löpande mellan ett etablerande företag och en 
av länets kommuner om en etablering på en av länets logistikparker. 
Regionen fortsätter stötta i dialogen. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom 
offentlig verksamhet och näringslivet 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd 
regional tillväxt. 

Aktiviteter Analys 

JÄJ - Gemensamt genomföra 
aktiviteter i samverkan 

Ett arbete har även påbörjats för att hitta nya former för att arbeta 
tillsamman med civilsamhälle, näringslivsbolag med flera för ett tydligare 
fokus på jämställd regional tillväxt. 

En attraktiv region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, 
leva, verka, åldras på och flytta till för alla 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att 
formalisera samverkan med civilsamhället i länet 

Aktiviteter Analys 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Arbetet har försenast utifrån ursprungsplan . Pandemin och brist på 
personalresurser påverkar arbetet negativt 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av 
regional besöksnäringsstrategi 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektgrupp för 
framtagande av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Arbetet har påbörjats med en ansökan av medel från React , Regional 
utveckling arbetar i nära samarbete med Smålands turism i projektet 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny 
flerårig kulturplan skall antas 2022 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av tidsatt 
projektplan för revidering av 
kulturplan 

Arbetet pågår enligt plan , tidsplan presenteras under tertial 2 

Prioriterade uppdrag: Landsbygsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Arbetet pågår enligt plan , beslut om förlängning av regionalt 
serviceprogram togs av ANA nämnden i januari 

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service 

Aktiviteter Analys 

Digitaliseringsrådet Arbetet pågår enligt plan, ett nytt stort projekt kring Internet of Things 
(IOT) har påbörjats under första tertialet. 

Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets kommuner 

Arbetet något försenat på grund av pandemin. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Pågår löpande enligt plan i nära samverkan med forsknings intuitioner via 
digitaliseringsrådet. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Arbetet pågår enligt plan. 

En tillgänglig region 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på 
nya stambanor. Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med 
andra län längs den planerade sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner 
till Trafikverket. 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor Det övergripande målet är att få till stånd nya stambanor för 
höghastighetståg med Jönköping som knutpunkt och de stationer som 
Sverigeförhandlingen pekat ut. Projektets huvudsyfte är att samordna 
regionens och berörda kommuners insatser för att i enlighet med avtal 
skrivna med Sverigeförhandlingen föra våra intressen vidare in i reella 
planeringsprocesser. 

1103



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1 31(42) 
 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande 
länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas 
fram, exempelvis om godsflöden i länet. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Den regionala planen beskriver vilka objekt eller åtgärder som Region 
Jönköpings län planerar att investera i. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs 
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med 
hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. De åtgärder 
som prioriteras ska, utifrån största möjliga samhällsekonomiska nytta, 
bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för 
tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och 
nationella målen inom transportpolitiken. 

Regional cykelstrategi Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt och cykel är ett 
yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär förbättrad 
tillgänglighet till samhällets funktioner och service för stora delar av 
befolkningen, framförallt för dem som inte har tillgång till bil eller 
kollektivtrafik. Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för 
att få fler att välja cykeln istället för bilen för vardagsresor som ex. arbets- 
och skolpendling 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och 
samverkansformer för att implementera den nya statliga stödformen för 
bredbandsutbyggnad. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Arbetet försenat p.g.a pandemin och personalförändringar inom 
verksamheten 

Regional bredbandskoordinator Arbetet fortlöper enligt plan. Medel för statliga medel för funktionen är 
beslutade och intensiva 5 år återstår för att uppnå de nationella målen. 
Utmaningarna ligger i att återstående områden är de som är mest 
komplicerade att ansluta. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och 
samverkansformer för framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske 
parallellt med utvecklandet av regional planering. 

Aktiviteter Analys 

Strukturbilder Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande områden som fysisk 
och digital infrastruktur, boende och markanvändning, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och förnyelse. De regionala 
strukturbilderna utgör besluts- och planeringsunderlag som skapar goda 
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i vår region. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden inom och 
mellan regioner. För att lyckas krävs en sektorsövergripande samverkan 
och samplanering mellan Region Jönköpings län och kommunerna. Syftet 
är att stärka näringslivets utveckling och konkurrenskraft samt för att 
stärka utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö 
och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt 
centrum för järnvägsutbildningar. 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad 
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas 
löpande i uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och 
påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för 
järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser och projekt för 
att stärka Nässjö som nationellt 
centrum för järnvägsutbildning 

Arbetet är försenat utifrån att pandemin påverkat ordinarie kontaktvägar 
och nätverk. Nässjös möjligheter och har dock lyfts fram i de kontakter 
med nationella myndigheter och regeringskansliet som skett. 

En smart region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna 
innovationssystemet mot faktorer som driver morgondagens innovation. 

Aktiviteter Analys 

E-merge Projektet fortlöper i stort sett planenligt i delmål ett och tre, även om viss 
fördröjning som följd av Corona kunnat konstateras. En ny budget har 
kompilerats och godkänts vilken krymper projektbudgeten med knappt 5 
MSEK. Delmål två som handlar om kommunikation, spridning, och 
community-byggande ligger väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis 
Corona och det stopp för företagsbesök och fysiska seminarier som det 
inneburit, men också att Jönköpings kommun som enligt projektbeslutet 
bär särskilt ansvar för delmål 2 inte har förmåtts kliva på projektet förrän 
vid årsskiftet 2020/2021. Projektledningen begärde förlängd projekttid 
med anledning av Corona, vilken dock avslogs av Tillväxtverket varför 
projektet går i mål som planerat 31/12 2021. 

Region Jönköpings län ska 
initiera processer och utifrån 
länets särskilda utmaningar till 
omställningsfokus och digital 
transformation. 

Under 2021 har det startats projekt men även projektansökningar som 
ligger för beslut som vi räknar med kommer att få grönt ljus för start. 
Nämnas kan Almis projekt Inkomst digitalisering. Science Park projekt AI 
Readiness samt Framtidsinnovation. 
  

Projekt Vart i hela världen är 
världen på väg? 

Vart i hela världen-projektet beviljar kontinuerligt stöd till konsultinsatser 
för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och förmåga till 
omställning. Hitintills har intresseanmälningar från 43 företag inkommit. 
26 har beviljats stöd (maxbeloppet är ett värde av 50 000 kronor) och ett 
antal är under beredning. Målet är att 40 företag ska ha fått sådant stöd vid 
projektslut men kostnadseffektiv hantering av projektet gör att det finns 
medel som möjliggör att komma över detta målvärde om tillräckligt stort 
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Aktiviteter Analys 

intresse finns bland länets företag. Projektet fortsätter därför att på olika 
sätt kommunicera ut möjligheten att söka detta stöd. Utöver 
konsultinsatser har projektet genomfört 6 webbinarier och kommer under 
hösten 2021 påbörja samarbete med Science Park kring innovationsrace. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från 
produkt till funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar För 2021 har inga 1:1-medel avsatts för checkar av Region Jönköpings 
Län. Det kommer troligen att från juni via EU:s React-utlysning finnas 
möjlighet att söka medel för checkar. Dessa kommer att erbjudas inom 
områdena: Digitalisering, Internationalisering samt Grön Omställning, som 
är ett nytt område. Total budget förväntas att vara 9 mnkr som kan beslutas 
fram till 2022-12-15, därefter kan utbetalning ske till genomförda projekt 
fram till 2023-05-31. Under våren 2021 har som tidigare år Almi haft egna 
medel till checkar på 2 mnkr. Dessa kommer att ta slut under våren. 

Projekt Kvalitetsledning 2.0 Projektstarten försenades på grund Corona-pandemin och 
rekryteringsprocessen av projektledare fördröjdes. I praktiken har detta 
förskjutit hela projektet men sedan 1 oktober, med projektledare på plats, 
genomförs nu det helt i enlighet med ansökans tid- och aktivitetsplan men 
förskjuts 9 månader framåt i tiden. Under projektets första kvartalsperiod 
(kv 4 2020), har fokus legat på projektstrukturering och initierande 
styrgruppsarbete. Under första kvartalet 2021 har fortsatt omfattande 
research gjorts samt upphandling av en omfattande nuläges- omvärlds- och 
framtidsspanande analys för att komplettera inledande förstudiearbete. 
Projektet följer därmed  aktivitetsplan men med hänsyn tagen till 
förskjutning av tidplan och kostnadsslag. Projektet har lämnat in en 
ansökan om förlängning av sluttidpunkt. Projekttiden blir därmed istället 
2020-10-01 – 2023-09-30 

Projekt Proaktiv 
omställningshandledning 

Projektet som beslutats i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet innebär att den Regionala Företagsakuten bemannas och 
erbjuder stöd till små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt 
när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Det kan vara att 
företag drabbats ekonomiskt av covid-19 och en akut situation som 
uppstått i företaget eller om det är mer långsiktiga omställningsåtgärder 
som behövs. Regionala Företagsakuten fungerar som bollplank i 
brådskande frågeställningar och all hjälp till länets företag är kostnadsfri. 
Ett antal företag har begärt hjälp men glädjande nog har inte behovet varit 
så stort. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och 
nyföretagande bland nya grupper. 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerligt genomföra 
analyser av näringslivet 

Två mätningar gjorda och trendkurva konstaterad. Mätningarna indikerar 
en mycket positiv bild av näringslivet men ytterligare mätningar krävs för 
en säkrare jämförelse. Nästa rapport att kommuniceras under maj månad.  
Mätningar/rapporter kommer att göras 5 gånger per år. 

Jämställd regional tillväxt Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en 
hållbar region. Arbetet med att sprida information om jämställdhet i länet 
på webbplattsformen Jäj har fortsatt. Ett arbete har även påbörjats för att 
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Aktiviteter Analys 

hitta nya former för att arbeta tillsamman med civilsamhälle, 
näringslivsbolag med flera för ett tydligare fokus på jämställd regional 
tillväxt. Några åtgärder har fått ställas om till digitala åtgärder. Vissa 
planerade insatser har inte kunnat genomföras under början av 2021 på 
grund av Coronapandemin. 

En översyn av 
verksamhetsbidragen ska ske 
med syftet att koppla dessa till 
genomförandet av 
handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin 

Arbetet fortgår och börjar närma sig ett färdigt material för att söka 
verksamhetsbidrag men även redovisa befintliga verksamhetsbidrag. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och 
andra demografiska utmaningar 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja genom 
finansiering och 
påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget 
skall uppnås. 

Under perioden har förberedelsearbete inför nästa EU-programperiod 
pågått. Samtidigt finns medel kvar. Extra tilldelning pga Corona har gjort 
att perioden präglats av samordning av hur dessa medel på bästa sätt ska 
kunna samordna insatserna för att gynna framtidssäkrad utveckling. 
I samverkan med omkringliggande län och i konkret delaktighet i 
workshop för Smart specialisering har frågan om EU finansiering som stöd 
för näringslivet lyfts på strategiskt plan. 
Under perioden har även kontakter tagits med flera av aktörerna i det 
företagsfrämjande systemet för att skapa synergier och samordna insatser. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden 
för att attrahera kapital och etableringar 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Region Jönköpings län har i samarbete med Business Sweden arbetat 
aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till länet. Business 
Sweden har genomgått en omorganisation där man knutit export och 
investeringsfrämjandet närmare varandra genom att organisera arbetet 
inom sju sk. business ecosystems. Region Jönköpings län tillsammans med 
länets kommuner arbetar systematiskt med att synliggöra länet inom ramen 
för dessa ecosystems kopplade till vår egen S3 Smart Specialisering. 

Handlingsplaner som stärker 
företagens långsiktiga 
konkurrenskraft 

Den regionala utvecklingsstrategin formulerar många goda målbilder som 
ska bli handlingsplaner och aktiviteter. För att veta var man ska gå måste 
man veta hur nuläge och omvärld ser ut samt vad som både hägrar och 
hotar i horisonten. 
Under perioden har en omfattande analys upphandlats med externa aktörer. 
Kravställan har gjorts i samverkan mellan tre sektioner: Innovation och 
Företagande, Kompetens och arbetsmarknad och Digitaliseringsstrategen 
som tillhör Attraktivitet. 
Analysen gjordes som en innovationsupphandling och utvärderas enligt en 
särskild kvalitetsspecifikation. Betoningen ligger på de utmaningar och 
snabba förändringar som sker och hur vi som Region Jönköpings län kan 
få kunskap om hur vi på bästa sätt kan stödja de branscher som är i 
farozonen till att möta de omständigheter av både hot och möjligheter som 
krympande branschstrukturer eller tillväxtbranscher kan ge. Analysen ska 
redovisas i juni. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings 
strategi 

Aktiviteter Analys 

Utarbeta och förankra en smart 
specialiseringsstrategi med 
följdfokus att attrahera kapital 
och etableringar. 

Arbetet med att utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi är 
påbörjat. Arbetsmaterial är skapat och förankrat med det 
företagsfrämjande systemet i länet, länets kommuner mfl. Materialet 
kommer att skickas ut för remissrunda till kringliggande regioner under 
maj 2021. Målet är att Smart specialiseringsstrategi ska gå till politiskt 
beslut under oktober 2021 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande 
resurscenter för innovation och kompetens 

Aktiviteter Analys 

Utreda och utveckla formerna 
för samverkan mellan olika 
aktörer i ett länsövergripande 
resurscenter för innovation och 
kompetens. 

En projektansökan om förstudie åtföljd av en tjänsteskrivelse är inlämnad 
för nämndbeslut. Planerad start förstudie 9/8 2021 med projekttid 8 
månader. 

En kompetent region 

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län 
genom det livslånga lärandet 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer 
ta fram fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter 
arbetsmarknadens kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för en ny nationell 
tandläkarutbildning till 
regionen. 

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att stärka akademin och 
landets tandvård. 

Etablera ett funktionellt 
ledningssystem som fokuserar 
på kompetensförsörjning 
och  kompetensutveckling av 
yrkesverksamma. 

Arbete med att etablera ett funktionellt ledningssystem pågår, i samverkan 
med sektionen Innovation och företagande. 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet 

Arbeta med att implementera rekommenderade åtgärder utifrån den 
kartläggning som genomfördes under 2020. 

Samla aktörerna och ta fram en 
gemensam plattform för arbetet 
med kompetensförsörjningen 
för näringslivets och offentlig 
sektors behov 

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och 
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner i syfte att stärka 
matchningen och möta arbetsmarknadens kompetensbehov. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och 
yrkeshögskoleutbildningar. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka antalet 
utbildningsplatser vid JU och 
YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens budget för 2020. Fler 
platser har tillkommit under året. Även i regeringens budget för 2021 får 
Jönköpings University fler högskoleplatser. Regional utveckling har en 
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan långsiktigt 
tilldelas fler utbildningsplatser. 
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya 
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola 
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 
invånare, vilket är mest i hela Sverige. Analys av kompetensbehov har 
inlämnats till Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera 
effektiva strukturer för validering. 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling ska under 
året aktivt stödja, genom 
finansiering och 
påverkansarbete, arbetet med att 
etablera effektiva strukturer för 
validering utveckling inom länet 
för att uppdraget skall uppnås. 

Region Jönköpings län deltar i ett Nationellt ESF-projekt ”Valideringslyft” 
som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan, där vi aktivt kommer 
utveckla en regional struktur för validering tillsammans med länets 
aktörer. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av 
kommunala lärcentra som möjliggörare av det livslånga lärandet 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och 
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för Lärcentra. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud 
och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. 

Aktiviteter Analys 

Regional utveckling deltar 
aktivt i planering och 
dimensionering av regionalt 
yrkesvuxutbildningar i länets 
kommuner. 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och 
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för yrkesvux. 
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En global Region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt 
perspektiv inom samtliga områden i den regionala utvecklingsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Säkerställa att det 
internationella perspektivet 
beaktas i samtliga 
strategiområden vid uppstarten 
av ledningssystemet för den 
regional utvecklingsstrategin. 

Delstrategierna Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer 
hållbar riktning samt Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som 
EU erbjuder är relevanta för alla strategiområden inom regionala 
utvecklingsstrategin. I nuvarande förslag på organisering av 
strategiområden ingår det internationella arbetet i samtliga 
processområden. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför 
nästa programperiod för EU:s  sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet 
som verkar i länet. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisera av interna och 
externa resurser genom 
samordning och 
påverkansarbetet inför EU:s nya 
programperiod. 

Programmet för ERUF är inlämnat till näringsdepartementet. 
Kompletteringsarbete pågår och därefter förhandling. Mobiliseringen är 
påbörjad under programmeringsarbetet men kommer att intensifieras under 
hösten 2021. För ESF sker mobilisering delvis genom förstudie. 

Arbeta för ökad tilldelning av 
1:1 medel och andra nationella 
utvecklingsmedel till länet 

Tilldelningen av 1:1-medel har ökat stegvis de senaste åren. För 2021 har 
vi ett bemyndigande på 70 miljoner och ett anslag på 26 miljoner. Inför 
kommande år har vi i prognoser till Tillväxtverket signalerat behov av 
höjning framförallt med anledning av att stärka upp inför den kommande 
programperioden inom EU. 

Förbereda nästa programperiod 
för EU:s samhållningspolitik 

Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. Arbetet 
har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området. 
Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har 
haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet den 30 
december. Under 2021 väntar budgetfördelning, kompletteringar, 
förändringar och förhandlingar. Uppdraget att ta fram regional 
handlingsplan för ESF förväntas komma under 2021. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Prioriterade uppdrag: Lärande i vardagen 

Aktiviteter Analys 

Identifiera arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande och 
beskriver hur man arbetar med 
att förändra eller fasa ut dessa. 

Under året pågår ett arbete med att se över organisation, arbetssätt och 
processer utifrån arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Detta 
kommer att resultera i förändrade arbetssätt och en effektivisering där 
föråldrade moment fasas ut. Fokus i interna processer är främst en ökad 
digitalisering och utfasning av pappershantering. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och 
transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i 
ökad utsträckning kan få vård i hemmet. 

Spridning av digitala vårdmöten pågår. 

Utveckla samordningen av vårdbesök till och 
mellan våra sjukhus. 

Arbete pågår 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019 

Aktiviteter Analys 

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

Ej påbörjad 

Ta fram en strategi för resfria möten. Pandemin har inneburit att princip alla möten är resfria. 

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara 
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per 
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Utreda vilka delar i organisationen som skulle 
ha möjlighet att minska arbetspendlingen eller 
resa mer hållbart genom flexibla arbetsformer. 

Är en del i arbetet med medarbetarresan. 

Uppmuntra medarbetare att resa hållbart 
genom att erbjuda förmånscyklar. 

Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut i 
våras. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, kommer att 
hanteras inom ramen för utveckling av förmånspaket som en 
helhet. Oklart i nuläget när eventuell upphandling påbörjas. 
Utredning om förutsättningar och finansiering pågår. 
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Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den 
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter 
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med 
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från 
läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag/mål: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 
recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 
2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas 
målsättningar. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 

250 
recept/100

0 inv 

 
 

Mäts årsvis 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och 
minskar klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar ska implementeras 
och följas upp. 

En grupp med representanter från följande verksamheter i 
Region Jönköpings län har samlats för att planera inför hur 
kostpolicyn ska implementeras: sektion folkhälsa, Futurums 
FoU-enhet, Område område måltid, Regional utveckling 
samt område Miljö. I höst planerar gruppen att ta fram en 
handlingsplan för implementeringen av kostpolicyn. 
Gruppens arbete och tilldelning av mandat är förankrad hos 
regiondirektören. 
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Främja användning av förbrukningsmaterial 
som går att materialåtervinna och består av 
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. 
minska användningen av engångsprodukter 
och när engångsprodukter måste användas; 
Välj produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

Vi väljer miljövänliga produkter där det är möjligt. 

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra 
till minskat fossilberoende. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning 

Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska 
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Klimatpåverkan 
kapitalförvaltning, 
ton CO2/mnkr 
investerade medel 

  
 

Mäts årsvis. 

 

Aktiviteter Analys 

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan 
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan 
hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav 
avseende social hållbarhet och miljö i vår 
kapitalförvaltning. 

Arbetet pågår och beräknad vara klart 2021-12-31. 
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Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, 
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande 

Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, 
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom 
jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för 
politiker, chefer, HR-partners, 
verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och 
andra strategiskt viktiga funktioner 

Ej påbörjat 

Se över, och vid behov komplettera, befintligt 
beslutsstöd och utbildningsutbud. 

Hållbarhetsutbildning finns  i nya LOK. 

Följa upp jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och 
förbättrar våra verksamheter, samt när vi 
beviljar finansiellt stöd och projektmedel. 

Ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och 
icke-diskriminering innebär i praktiken. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver. 

Ej påbörjat 

Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och 
kvalitetsarbete till att omfatta 
normmedvetenhet. 

Ej påbörjat 

Erbjuda coaching i normmedvetenhet och 
icke-diskriminering för verksamheter. 

Ej påbörjat 

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på 
tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver. 

Ej påbörjat 

Utöka användningen av universell utformning 
. 

Ej påbörjat 
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Aktiviteter Analys 

Sprida kunskap om hälsolitteracitet  och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet. 

Ej påbörjat 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom området 
funktionsnedsättningar och tillgänglighet för 
vårdpersonal, transportpersonal, politiker, 
verksamhetsutvecklare och andra strategiskt 
viktiga funktioner. 

Ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter 
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras 
erfarenheter och upplevelser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla arbetet med olika former av 
aktivt samskapande. 

Ej påbörjat 

Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, 
delaktighet och medskapande. 

Ej påbörjat 

Ge stöd genom coaching och verktyg åt 
verksamheter. 

Ej påbörjat 

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen 
för strategier, planer och program. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kulturmedvetenhet 

Ej påbörjat 

Utveckla insatser för stöttning i 
språkutvecklingen i svenska språket på 
arbetstid hos medarbetare med utländsk 
bakgrund med önskemål och behov av detta. 

Ej påbörjat 
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Inledning 
  

 
Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att ”Vara 
en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom samverkan, tillgänglighet och 
kompetens.” Stort engagemang läggs på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning och lika 
villkor över länets alla delar. 

En förutsättning för en framgångsrik organisation är delaktiga och engagerade medarbetare. Som ett 
resultat från Verksamhetsstöd och service chefsdag 2020 har medarbetarengagemang lyfts fram som 
ett viktigt förbättringsområde. Under april har därför planering av att genomföra av ett obeprövat 
koncept, en digital frukostklubb för områdenas ledningsgrupper. 

Ett viktigt uppdrag för Verksamhetsstöd och service är att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 
samt underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster. För att få en bra grund för 
detta fortsatta arbete har en enklare kartläggning/behovsanalys påbörjats. 

Från och med 1 januari har område inköp och område materialförsörjning slagits samman. Ett viktigt 
syfte är att ur ett kundperspektiv säkerställa en sammanhållen inköpsprocess med en helhet kring 
försörjningen d v s långsiktig inköpsplanering, upphandling/strategiskt inköp, operativt inköp, 
lagerhållning och distribution. Sammanslagningen möjliggör även en gemensam styrning mot 
övergripande mål för regionens inköp liksom följsamhet mot inköpspolicyn. 
Ett pågående arbete är att förbättra vårt säkerhetslager (buffertlager som förbättrar leveransförmågan 
vid oväntade leveransfördröjningar eller försäljningsökningar) samt att ta fram ett förslag på 
beredskapslager (den förrådshållning som byggs upp i fredstid för att tillgodose samhällets olika 
behov vid kriser och i krig). 

Under 2021 kommer chefsstödet i rekryteringsprocessen att övergå från område HR till 
Kompetensförsörjningsenheten. 

Under första tertialen har en förstudie genomförts gällande ombyggnation av kök vid Värnamo 
sjukhus. I juni 2020 fattade Regionstyrelsen ett inriktningsbeslut gällande förändrat produktionssätt. 
Verksamheten behöver anpassas till nya omständigheter vilket innebär att en produktionsförändring är 
nödvändig. Lösningen finns i en förändring som möjliggör produktion mot lager istället för produktion 
mot osäkra prognoser. 

Inom Regionfastigheter har det funnits ett stort fokus på att genomföra det omfattande 
investeringsprogrammet. De pågående fastighetsinvesteringarna har en total budgetram på 2,9 
miljarder kronor. De största projekten är nybyggnation av hus D1/D2 vid Länssjukhuset Ryhov samt 
hus 37 på Höglandssjukhuset Eksjö är till största delen färdigställda. 

Verksamhetsstöd och service har fortsatt varit berörd av Coronapandemin. För att nämna några delar 
så har arbetet utförts för att säkerställa tillgången av skyddsprodukter, tillgodose det ökade antalet 
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uppdrag av vårdnära servicetjänster, rekrytering och schemaläggning åt andra verksamhetsområden. 
Coronapandemin har också medfört att antalet samtal till 1177 Vårdguiden på telefon har ökat och att 
detta inneburit att medelväntetiden på besvarade samtal ökat. Antalet patient- och restaurangportioner 
samt antalet uthyrda bilar i korttidspoolen har minskat avsevärt. 

Verksamhetsstöd och service redovisar ett negativt resultat på -17,2 miljoner kronor. Budgeterade 
intäkter och anslag uppgår under året till 1 979 miljoner kronor exklusive interna transaktioner inom 
Verksamhetsstöd och service. 

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet faktiska årsarbetare ökat med 36 personer 
och uppgår i snitt till 897 årsarbetare. Utökningen av bemanningen har till stor del berott på 
Coronapandemin och har främst skett inom områdena närservice, hjälpmedelscentralen och 
läkemedelsförsörjning.  

  

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2021-04-30 Andel 2020-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

1 25% 2 40% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

0 0% 2 40% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 75% 1 20% 

Antal mätetal som 
mäts 

4 100% 5 100% 

Målen är uppfyllda för mätetalet Kostnad för bemanningsföretag. För mätetalen Personalhälsa- 
sjukfrånvaro, Ekonomi i balans och Prognos är målen inte uppfyllda. Att dessa mål inte uppfyllts beror 
till stor del på pandemin. 

Tillsammans med de fyra från fullmäktige beslutade mätetalen så redovisar vi totalt 19 mätetal som 
sammanställts i bilden nedan. 
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Medborgare och kund 
Inom Verksamhetsstöd och service arbetar vi aktivt utifrån Region Jönköpings läns fem 
ledningsstrategier. Det ingår i våra 4V-Vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål. En 
viktig framgångsfaktor för att lyckas är att det finns etablerade forum för dialog med kund. 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Personcentrerad vård 1177 Vårdguiden på 
telefon via samtalsprocessen. 

Varje samtal till 1177 Vårdguiden på telefon innebär att en 
individuell bedömning utförs genom rådgivningsstöd och 
hänvisningsdokument där hänsyn tas till den inringandes 
symtom och besvär. Detta leder till individuella råd eller 
hänvisningar. 
  

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO 
Uppföljningsmått -
 Nationell mätning 
(antal samverkande 
regioner /landsting) 

17 st 10 st 
 

10 regioner är med i samverkan vardagar kl.07-16 och alla 
nätter kl.22-07. Fem av dessa regioner samverkar dygnet 
runt. Västra götalandsregionen har valt att lämna samverkan 
den 18 januari i år. 

VO Invånarservice 
1177 - Besvarade 
samtal inom 9 
minuter per månad 

75 % 6 % 
 

Resultatet är väldigt långt från målvärdet. Under april 
månad fortsatt stort antal inkommande samtal till 1177 
Vårdguiden på telefon, (260 000 samtal per vecka istället 
för normalt 130 000st) nästan alla samtal är relaterade till 
Coronapandemin, vaccinationsfrågor, hemkarantän med 
mera. Ökningen beror även på det ökade trycket på 
primärvården som leder till att invånare inte når sin 
vårdcentral eller kan ha längre väntetider än vanligt. En 
viktig förutsättning för att vi ska nå målet (i 
samverkanskluster) är att alla partners har den bemanning 
som är framräknad utifrån invånarantal. Arbete pågår i de 
regioner som samverkar dygnet runt för att få till 
förbättringar. 

 

Aktiviteter Analys 

Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden 
på telefon. 

För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 
75 % av inkommande samtal inom 9 minuter, behöver 
samtliga regioner vara med samverkan samt vara fullt 
bemannade (utifrån antalet invånare i respektive region). 
Rekrytering för 1177-enheten i Region Jönköpings län 
fortgår och som tidigare är målet att bli fullt bemannade, 31 
årsarbetare. Rekryteringsaktiviteterna har haft ett positivt 
utfall de senaste två åren och utgångsläget i början av 2021 
är att vi har 30,6 årsarbetare i april månad. Vi vet dock om 
att ett antal medarbetare kommer att sluta sin tjänst hos oss 
samt att vi även kommer att ha pensionsavgångar under året. 
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Aktiviteter Analys 

På grund av dessa faktorer så kommer vi fortsätta vårt arbete 
med att rekrytera nya medarbetare. 
En begränsning gällande rekryteringsarbetet är att den 
fysiska lokalen i Jönköping är mycket begränsad i nuläget. 
Ytterligare medarbetare än vi har i nuläget kan innebära 
problem på grund av platsbrist. Nya medarbetare kan därför 
eventuellt endast bli aktuella om de kan arbeta på kontoret i 
Nässjö, vilket merparten av de som erbjudits tjänst har 
tackat nej till. 
Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete har 
personalomsättningen minskat de senaste två åren, vilket 
också föranleder bättre startläge för året jämfört med 
tidigare. 

Framgångsfaktorer: Vårdnära service 

Uppdrag/mål: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad 
personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal 
för rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Öka Antalet 
årsarbetare som 
utför vårdnära 
servicetjänster inom 
Närservice jämfört 
med föregående år. 

20 st 11 st 
 

Utökning av vårdnära servicetjänster på akutvårdsavdelning 
(AVA) med 7,74 årsarbetare och på Medicin avdelning A 
med 3,0 årsarbetare i hus D1-D2 på Länssjukhuset Ryhov. 
 

Strategiska mål: Vi skapar värde för kunden 

Framgångsfaktorer: Vi har kunskap om kunden och dennes behov 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur man får kunskap 
om kund och dennes behov. 

Alla områden beskriver hur man får kunskap om kund och 
dennes behov, nedan några exempel: 
Medicinsk teknik 
Årligen återkommande enkäter ger återkoppling från våra 
kunder vilka är värdefulla för att utveckla våra processer på 
ett kundorienterat sätt. Medarbetarna på medicinsk teknik 
arbetar frekvent ute hos kunderna som en del av deras 
verksamhet, och tar med behov och information tillbaka för 
att kunna möta kundens behov. Medicintekniska chefer 
håller tekniska ronder för att tillsammans med kund etablera 
utrustningsbyten med mest möjliga nytta och 
kostnadseffektivitet. Delaktighet i flera olika forum på flera 
organisatoriska nivåer, såsom styrgrupper, investeringsråd, 
upphandlingar och förvaltningsgrupper där kundens behov 
är styrande för hur arbetet sedan fortgår inom de ramar som 
medges. 
HR 
Området får kunskap om kundernas behov genom att ha en 
hög kunskap om verksamheten, teoretisk kunskap i 
sakfrågor, genom omvärldsbevakning och genom att 
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Aktiviteter Analys 

efterfråga synpunkter från kunder. 
Inköp och materialförsörjning 
Kunddialoger genomförs för att efterfråga kundernas behov 
och hur vi kan utföra vårt uppdrag på bästa sätt i samverkan 
med kunden. 

Framgångsfaktorer: Våra varor och tjänster har god kvalité 

Uppdrag/mål: Varje område följer upp sina kvalitetsmål ur ett kundperspektiv 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur uppföljning av 
kvalitetsmål genomförs. 

Alla våra områden arbetar med uppföljning av framtagna 
kvalitetsmål, nedan några exempel: 
Invånarservice 
Vi följer upp våra kvalitetsmål på APT, ledningsmöten och 
verksamhetsuppföljningar. Kvalitetsgranskning av hur man 
arbetar med samtalsprocessen genomförs för samtliga 
medarbetare två gånger per år av samtalshandledare.  Vi har 
dagligen fokus på vår tillgänglighet och följer överbelastade 
samtal kväll, helg och helgdagar. Handlingsplan för att 
arbeta med genomförd undersökning av nöjd kund index 
skall tas fram. 
Inköp och materialförsörjning 
Område inköp och materialförsörjning följer upp och gör en 
analys av kvalitetsmål löpande med avstämningar ca en 
gång per tertial. Avstämningarna omfattar: 

 Antal beställningar och hantering av dessa (E-
handel samt manuella) 

 Analys av avtalstrohet 
 Reklamationshantering 
 Ersättningsprodukter till kund 

Miljö 
Kundnytta mäts på genomförda miljöombudsträffar, 
hållbarhetsdag, introduktioner för nya chefer samt för nya 
miljöombud. På sikt kommer även utvärdering av 
miljöintroduktion för upphandlare att ingå. Kundnytta mäts 
genom obligatorisk fråga vid utvärdering, skala 1-10, 
målvärde 7. Rapporteras årsvis. 

Framgångsfaktorer: Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur man skapar värde 
för kund. 

Alla områden arbetar med att beskriva hur man skapar värde 
för kund, nedan några exempel: 
Måltid 
Skapa värde för kunder är viktigt för område måltid. En av 
målsättningarna är att sprida måltidsglädje till patienter, 
anhöriga och besökare på sjukhusen samt till de gäster som 
besöker våra restauranger och café/butik. Måltiden i sig är 
en viktig värdeskapare genom att mätta magar, tillgodose 
näringsbehov, bidra till trivsel och gemenskap. Genom olika 
kundforum hålls en dialog för att hela tiden kunna utveckla 
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Aktiviteter Analys 

och höja kvaliteten och nå kundernas förväntningar. 
Ekonomi 
Skapar värde för kunden genom att kunden har förtroende 
för våra tjänster och att vi arbetar i nära samverkan med 
kunden. 
Länstransporter 
Skapar värde för sina kunder genom att uppfylla kundernas 
förväntningar, på levererade produkter och utförda tjänster. 
Detta innebär: 
- Kundorientering 
Att produkter och tjänster levereras enligt förväntan, avtal 
och överenskommelser ska följas. Vi har alltid kunden i 
fokus. 
- Snabba reaktioner 
Att vi samarbetar med berörda parter, vi agerar snabbt och 
ger återkoppling. 
- Samverkan 
Att vi gör rätt saker i rätt tid och med rätt kompetens, vi är 
tillgängliga och agerar professionellt. 

Uppdrag/mål: Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor 

Framgångsfaktorer: Vi har förtroende hos kunden och en väl fungerande samverkan. 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver på vilket sätt 
samverkan med kund sker. 

Alla områden arbetar med att beskriva på vilket samverkan 
sker, nedan några exempel: 
Måltid 
Har flera olika kontaktvägar för samverkan med kund. 
kostombudsträffar - Genomförs fyra gånger per år och 
samtliga enheter som beställer patientmåltider bjuds in. 
Regional agenda sätts gemensamt inom området. 
Dietistmöten - Dessa hålls en gång i halvåret och samtliga 
dietister i Region Jönköpings län bjuds in. Syftet är att bidra 
till måluppfyllelse och samverkan mellan enheterna. 
Dialog om matsvinn med Vårdenhetschefer -
 Vårdenhetscheferna bjuds in varje höst för dialog kring hur 
vi kan minska matsvinnet uppe på vårdavdelningarna. 
Daglig styrning - Är det forum som Område måltid använder 
sig av när information behöver nå våra interna kunder, d.v.s. 
vårdenhetschefer. 
Årliga enkäter för både patienter samt restauranggäster och 
besökare i café/butik - Vecka 45 varje år genomförs 
enkätundersökningar med syfte att förbättra kvaliteten och 
upplevelsen för områdets kunder. 
Förslagslåda i restaurangerna - Gästerna i våra restauranger 
har möjlighet att lämna synpunkter, alla öppna dagar, i en 
förslagslåda. 
Pilotsamverkan - det nya måltidsupplägget med á la carte 
meny (15 rätter) till patienterna genomfördes i en pilot på 
medicin C på Höglandssjukhuset i mars 2021. Detta för att 
kunna justera menyn och maträtterna samt förfina rutinerna 
kring beställningsförfarandet. 
Inköp och materialförsörjning 
Arbetar nära verksamheten i alla upphandlingsprojekt -
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Aktiviteter Analys 

 genom referensgrupper. 
Därutöver genomförs planeringsmöten tillsammans med 
företrädare för verksamheten fyra gången per år, med 
genomgång av planerade upphandlingar och möjlighet för 
verksamheten att föreslå lämpliga deltagare i 
upphandlingsprojekt. 

Uppdrag/mål: Tillsammans med kunder och intressenter ha samverkansformer för att 
ta tillvara kundens behov 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur kunders och 
intressenters behov tas tillvara utifrån 
uppdrag/mål 

Alla våra områden arbetar med att beskriva hur kunders och 
intressenters behov tas tillvara, nedan några exempel: 
Måltid 
Verkar för en aktiv kunddialog. Till exempel genom att det 
på morgonmöten i enheterna finns en stående punkt som 
handlar om kundernas åsikter där såväl fel i processerna, 
förbättringsförslag samt positiv feedback ska tas tillvara. 
Under v 45 genomför område måltid sin årliga kundenkät till 
patienter samt besökare i restaurang, café och butik. 
Resultatet analyseras därefter och lämpliga åtgärder vidtas. 
Varje enhetschef är positivt inställd och ser ett stort värde i 
de åsikter som kommer fram i och med enkäterna. 
Genom deltagande i det nationella nätverket Best Service 
nyckeltalsjämförelse och erfarenhetsutbyte av processen 
patientkost genomförs en enkät under vårterminen. Under 
året följer därefter arbete med det resultat som framkommer. 
Vid olika projekt- och utvecklingsarbeten tas dessutom 
kunders och intressenters behov tillvara utifrån det specifika 
projektets förutsättningar. Till exempel genomfördes i mars 
ett pilotprojekt i Eksjö med den nya 15-rätters menyn. I detta 
projekt var fokus på ett nära samarbete mellan vård och 
måltid för att förfina alla steg och moment. 
Hjälpmedelsförsörjning 
Har i olika råd för kunder, patienter, välfärdsteknik och en 
styrgrupp där vi diskuterar och följer upp hur samarbetet 
fungerar samt följer mål och aktiviteter. De 
synpunkter/uppdrag vi får till oss arbetar vi sedan vidare 
med och återkopplar beroende på vilken grupp det är som 
synpunkten/uppdraget kommer ifrån. 
Länstransporter 
Har regelbunden kontakt med Laboratoriemedicin, 
Läkemedelsförsörjning och tvätteriet i Norrköping (TvNo). 
Vid telefonsamtal och uppföljningsmöten går vi igenom hur 
vår leveransförmåga ligger i relation till behoven. Där behov 
av korrigeringar finns ser vi till att möta dessa så långt som 
möjligt inom vårt uppdrag. 
Mål: 
- Vi skapar värde för kunden. 
- Vi erbjuder rätt produkter och tjänster. 
- Vår verksamhet utvecklas och förnyas hela tiden. 
- Vi har delaktiga, kompetenta och friska medarbetare. 
- Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
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Process och produktion 
Välfungerande processer är en förutsättning för att Verksamhetsstöd och service ska lyckas i sitt 
uppdrag. Produkter och tjänster som vi levererar ska hålla god kvalitet. Vi arbetar med ständiga 
förbättringar med bland annat fokus på digitalisering, sätter tydliga mål med handlingsplaner och 
genomför regelbundna uppföljningar av våra nyckelmått. Två av våra områden (medicinsk teknik och 
hjälpmedelsförsörjning) är certifierade enligt ISO9001:2015. 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Förslag på processer 
inom 
Verksamhetsstöd 
och service som kan 
digitaliseras ska ges 
under 2021. 

2 st  
 

Årsmått 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka kunskap kring digitala 
tjänster inom hela verksamhetsområdet. 

För att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster samt 
underlätta användandet och öka kunskapen har en enklare 
kartläggning och behovsanalys påbörjats. 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

I samråd med Läkemedelskommittén utveckla 
och stödja vården för att minimera negativa 
händelser kopplade till högriskläkemedel, 
vårdövergångar och läkemedelsrelaterade 
problem. 

På grund av pandemin har vi i dagsläget inte full kraft i 
arbetet. Handlingsplan för 2021 är avstämd och förankrad 
med de fyra verksamhetsområdena. 
Utifrån handlingsplanen har Läkemedelskommittén beslutat 
att under 2021 fokusera på 

 Alltid en uppdaterad läkemedelslista vid läkarbesök 
 Alltid information om fortsatt 

läkemedelsbehandling i journal och till patient/ den 
som stöttar patienten 

 Underlätta arbetet med läkemedelsordinationer i 
olika journalsystem 

I april påbörjades ytterligare en omgång i förbättringsarbetet 
med att ta fram en läkemedelsplan för fortsatt behandling. 
Arbetet sker inom ramen för Patientkontrakt. Planen ska 
vara tillgänglig via Cosmic, Nationell patientöversikt (NPÖ) 
och 1177.se. En rapport och förslag till nästa steg ska finnas 
klar till sommaren. 
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Aktiviteter Analys 

På grund av två händelser har under första tertialet har två 
specifika insatser gjorts: 

 Insatser för att minimera risken med att använda 
vissa infusionsaggregat på ett av länets sjukhus. 
Fortsatt arbete med att införa samma 
infusionspumpar i hela länet fortgår. I detta ingår 
arbete med gemensamt pumpbibliotek för OP/IVA 
och samordning av spädnings- och doseringskort på 
länsnivå. 

 Insatser för att förebygga negativ händelse vid 
användning av högriskläkemedel. 
Informationsmaterial till patient samt vårdpersonal 
om observation och tillfällig utsättning av vissa 
läkemedel vid risk för dehydrering är under 
framtagande. 

Arbete kring "Äldre och läkemedel" rapporteras separat: 
Mätningar gällande biverkningsrapportering, 
läkemedelsgenomgångar i öppen och sluten vård och 
läkemedelsberättelser i öppen och sluten vård uppdateras på 
läkemedelskommitténs hemsida. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Lagernivåer av kritiska läkemedel. Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer 
höjts för ett stort antal läkemedel för att klara en månads 
förbrukning. Våren 2020 höjdes lagret av ytterligare 
läkemedel som var särskilt viktiga för behandling av 
patienter med Covid. Då Sjukhusapoteket under våren 2021 
fick köpa stora kvantiteter av läkemedel från det nationella 
förrådet, kommer en ytterligare översyn av lager av kritiska 
läkemedel, att skjutas upp till hösten. Detta på grund av 
platsbrist. 

Undvika olämpliga läkemedel hos äldre. Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika 
olämpliga läkemedel till äldre. 
- Fokus på olämpliga läkemedel vid 
läkemedelsgenomgångar som görs av apotekarna på de tre 
sjukhusen på olika kliniker samt på förfrågan av 
sjuksköterskor och läkare inom kommunala hemsjukvården. 
- Deltagande i länsgrupp Trygg och säker vård, bland andra 
samverkansavtal läkare - kommuner. 
- Patientkontrakt och läkemedelsplan, utbildning för 
vårdpersonal – Forum Geriatrikum 
- Hänvisning till e-utbildningar fall, olämpliga läkemedel. 
- Medverkan i regional samverkan kring 
”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre”. 
Kommande punkter att utveckla och arbeta med är Link till 
kommuner samt Nära vård. 
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Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Andel område 
som har en 
kontinuitetsplan 
kring kris- 
beredskapsfrågor. 

100 %  
 

Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 

Översyn av lagerhållning och lokaler För att nå vårt mål att säkerställa de lagernivåer vi behöver 
(säkerhetslager) startades ett externlager i egen regi under 
mars månad 2021. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten 

Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsfrågor 
och ta fram handlingsplaner i samverkan 

Planeras att starta upp under hösten. 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Aktiviteter Analys 

Aktiv uppföljning av avtalstrohet utifrån 
rapporter i Diver 

Uppföljning och analys av avtalstrohet sker kontinuerligt i 
alla områden utifrån deras resultat. Resultatet för hela 
verksamhetsområdet var per april 91 %. 

Uppdrag/mål: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas. 

Aktiviteter Analys 

Definiera områden där innovationsvänlig 
upphandling ska främjas. 

Aktiviteten är inte påbörjad. 
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Lärande och förnyelse 
Verksamhetsstöd och service ska bidra till Regions Jönköpings län mål att vara Sveriges mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare. Som ett led i det planeras projekt ”bästa arbetsplatsen” att påbörjas 
under hösten 2021. Det kommer att genomföras som workshops med samtliga medarbetare. De tre 
ledarutbildningar med medel från omställningsfonden kommer att fortsätta under 2021. 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur man arbetar med 
att förändra eller fasa ut arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande 

Alla områden ska arbeta med att förändra eller fasa ut 
arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande, nedan några exempel; 
Ekonomi 
Infört förenklad hantering av vikariehantering i 
leverantörsreskontra. Nya mallar för momshantering, 
förbättrad internkontroll vad gäller representation i 
fakturaportalen. 
Närservice 
Vaktmästeriet på Ryhov har genom att de har infört ett 
formulär för kund som finns vid utgående leveranspunkt 
underlättat för kund som inte behöver lägga in en 
arbetsorder i en dator. De fyller i avsändare, mottagare och 
ansvarskod när de lämnar paketet för att utlevereras. Om 
arbetsorder behöver läggas in (vid externt paket) görs detta 
av medarbetare på speditionen. Detta sparar tid för kund. 
Inköp och materialförsörjning 
Område Inköp-Materialförsörjning har RAK som ett 
fokusområde för 2021. 
Uppnådda mål: 
- Digital dokumentsignering 
- Schablonberäkning av tidig kostnadsberäkning i 
investeringsprojekt 
Fortsatt arbete: 
- Effektiva samarbeten Inköp - Inköpsstöd 

Uppdrag/mål: Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking 

Aktiviteter Analys 

Analys kopplat till våra förutsättningar ska 
genomföras utifrån utförd 
omvärldsbevakning/benchmarking 

Genomförs där det är möjligt, se exempel: 
Invånarservice 
Genom att delta på Enghousedagarna får Kontaktcenter 
inspiration och vetskap om vad som händer inom 
utvecklingen av system för kontaktcenter och arbetssätt. 
Under 2021 kommer det förmodligen inte vara möjligt att 
medverka på dessa dagar på grund av Corona pandemin 
(eventuellt via Skype föreläsningar). 
1177 Vårdguiden på telefon har chefs samt 
verksamhetsforum (via Skype) under 2021 mellan alla 1177 
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Aktiviteter Analys 

Vårdguiden på telefon och de andra regionerna där 
erfarenheter utbyts. Skypemöten med Inera och övriga 
regioner har pågått kontinuerligt som ett led i arbetet med 
Corona. Utbildnings/Katalogansvariga har möten via Skype 
med Inera och andra Regioner. 
Närservice 
Benchmarking gällande kvalitetskontroller utav städning 
genomfördes under vecka 10-13 då 150 rum kontrollerades 
på Länssjukhuset Ryhov. Resultatet kommer vi sedan 
analysera gentemot de andra regionerna i Sverige. Även 
patienttransporter mäts under vecka 10-13 

Strategiska mål: Vi har en kultur som präglas av kreativitet och 
nyfikenhet. 

Framgångsfaktorer: Vi har ett konstruktivt ifrågasättande av invanda föreställningar. 

Uppdrag/mål: Ta tillvara allas kreativitet och nyfikenhet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Genomföra 
workshop "Bästa 
arbetsplatsen" under 
en treårs period. 

100 %   
 

Årsmått 

Framgångsfaktorer: Vi utvecklar och använder både beprövade och innovativa 
metoder. 

Uppdrag/mål: Stimulera till förbättringar och innovationer. 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur man arbetar för att 
stimulera innovationer. 

Alla områden ska arbeta för att stimulera innovationer, 
nedan några exempel: 
Miljö 
I samband med marknadsanalyser vi gör inför att ställa 
hållbarhetskrav i upphandling kan det bli aktuellt med 
innovationer. 
Måltid 
Område måltid arbetar för att vara nytänkande i all vår 
processframtagning. Vi ser positivt på digitalisering och 
försöker vara innovativa i våra förändringar. Område måltid 
arbetar med pastöriserad mat i Eksjö, och kommer att införa 
detta även i Värnamo, vilket är en produktionsmetod som 
inte används i så stor uträckning i Sverige ännu. Vi ser också 
att vi kan vara innovativa genom exempelvis läsplattor på 
vårdavdelningarna och en specerivarubutik med 
självservicehantering. 
Enhetscheferna verkar för ett öppet klimat i sina enheter där 
medarbetarna känner att deras idéer och tankar tas tillvara 
och är värdefulla. Enskilda möten hålls med teamledare och 
administrativa assistenter, vilket också är ett led i att 
stimulera innovationer. Medarbetarnas delaktighet är viktig 
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Aktiviteter Analys 

när man kommer ner på HURET i olika förändringsarbeten 
och här välkomnas nytänkande utanför befintliga ramar. 

Framgångsfaktorer: Vi tar tillvara varje medarbetares erfarenhet och kompetens. 

Aktiviteter Analys 

Beskriv hur medarbetares erfarenhet och 
kompetens tas tillvara. 

Alla områden ska beskriva hur medarbetares erfarenhet och 
kompetens tas tillvara, nedan några exempel: 
Miljö 
Vid individuella månadssamtal görs regelbunden 
avstämning av respektive medarbetares mål och aktiviteter. I 
samband med dessa samtal lyfts behov av 
kompetensutveckling och hur samarbete kan ske i våra olika 
uppdrag för att ta tillvara medarbetarnas erfarenhet och 
kompetens på bästa sätt. Varje månad hålls miljöråd där 
relevanta miljöfrågor lyfts till alla deltagare, vilket är 
betydelsefullt för spridning av erfarenhet och kompetens. 
Medicinsk teknik 
På respektive ort bedrivs arbetet i samarbete dels med de 
som delar ansvarsområde, men det är naturligt att tillfråga 
andra kollegor för att nyttja specialistkompetens inom till 
exempel IT. Vi har också bildat interna arbetsgrupper för att 
stimulera och vidmakthålla kompetens. 
Utöver detta har cheferna regelbundet avstämningar och 
arbetar nära medarbetarna i det dagliga arbetet. 
Kompetensutveckling är också en viktig del i vår 
ISO9001:2015-certifiering. 
Länstransporter 
Vi verkar för en öppen arbetsplats där medarbetarens ansvar 
är att dela med sig av sin erfarenhet och kompetens. I det 
dagliga arbetet blir detta en naturlig del och vid 
arbetsplatsträffar tar vi upp det som påverkar processer och 
kvalitet. Vid medarbetarsamtal och planering av 
kompetensutveckling finns detta också med. 

Framgångsfaktorer: Vi leder genom tillit och uppmuntrar till att prova nytt. 

Uppdrag/mål: Ta fram tillvägagångssätt för att motivera till ständiga förbättringar. 

Aktiviteter Analys 

Varje område ska beskriva hur man arbetar för 
att motivera till förbättringar utifrån 
uppdrag/mål. 

Alla områden ska beskriva hur man arbetar för att motivera 
till förbättringar utifrån uppdrag/mål. nedan några exempel: 
Ekonomi 
I uppdraget från regionledningen ingår att utveckla och 
förbättra våra processer inom område ekonomi. Vi ska även 
arbeta processorienterat. Inom redovisning har vi fem 
processer; kundfakturaprocess, inkassoprocess, investering- 
och anläggningsprocess, leverantörsfakturaprocess, bank- 
och betalprocess. Det finns också en referensgrupp för 
redovisningsfrågor. Samtliga processer har åter startats upp 
och är igång med möten löpande under året. Samarbetsrum 
finns för samtliga forum på intranätet och processledare är 
utsedda. I varje process diskuteras och förvaltas 
utvecklingsfrågor och effektiviseringar. Samtliga 

1132



Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 1 18(31) 
 

Aktiviteter Analys 

medarbetare motiveras till delaktighet i de olika processerna 
och uppmanas att komma in med förslag till utveckling. I 
processerna finns representation från olika grupper hos oss 
men även från IT Centrum, Folktandvården, Bra Liv och 
Jönköpings Länstrafik. 
HR 
Området har ett förbättringsorienterat arbetssätt där alla tar 
ansvar för att föra fram förbättringsbehov samt lämna 
förslag på möjliga lösningar. Dessa hanteras inom enheten 
om det är möjligt, eller förs vidare till ansvarig verksamhet. 
Inköp och materialförsörjning 
För arbetet med upphandlingsprocessen startas 
"Upphandlingstimmen" varannan vecka för att internt utbyta 
erfarenheter inom upphandlingsarbetet i syfte att förbättra 
och förenkla. 
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Medarbetare 
De senaste åren har sjukfrånvaron minskat inom Verksamhetsstöd och service. Detta har dock 
förändrats under Coronapandemin. Andelen sjukskrivna medarbetare fortsätter att öka under 2021. 
Skälet är att flera av de större yrkesgrupperna inte har möjlighet att arbeta hemifrån, utan de har 
istället varit sjukskrivna även vid lindriga förkylningssymptom. De yrkesgrupper som har haft 
förutsättningar att arbeta hemifrån har mer eller mindre gjort det, framför allt under hösten. Cheferna 
ansvarar för att tillse att hemarbete inte innebär negativa konsekvenser för den enskildes hälsa, och 
man har upprättat handlingsplaner för att minimera riskerna. 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kostnad för 
bemanningsföretag 
(hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 

2 % 0,8 % 
 

Målsättningen är att öka tillgängligheten genom att 
bemanna upp 1177 Vårdguiden på telefon så optimalt som 
möjligt med ordinarie personal vilket inte har lyckats fullt 
ut. Även att bemanna kontinuerligt med timanställd 
personal har varit svårt. 
Med anledning av detta har verksamheten via 
bemanningsbolag anlitat två barnmorskor som regelbundet 
arbetar i verksamheten för att öka tillgängligheten samt att 
de ger invånarna tillgång till barnmorskekompetens vid 
behov. 

 

Aktiviteter Analys 

Varje område ska årligen se över och 
uppdatera sina kompetensförsörjningsplaner. 

Några områden har påbörjat arbetet och en del är klara. 

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Ledningen för Verksamhetsstöd och service 
tar ansvar för efterlevnad av Region 
Jönköping läns lönepolitik. 

Ledningen har inför årets löneöversyn haft dialog kring 
förutsättningarna för årets löneöversyn med alla områden. 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

7,4 % 7,9 % 
 

Skälet till fortsatt ökning av sjukfrånvaron kan härledas till 
den pågående pandemin. 

genomföra 
workshop 
"kränkande 
särbehandling" 

100 %  
 

Årsmått 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

under en 
treårsperiod. 

 

Aktiviteter Analys 

Varje område ska analysera och vid behov 
redovisa åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

Detta genomförs inom respektive område och följs upp vid 
tertialuppföljningar med ledningen inom Verksamhetsstöd 
och service. 

Alla nyanställningar ska utgå från heltid Alla rekryteringar utgår ifrån en heltidsanställning. 

Framgångsfaktorer: Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision, 
verksamhetsidé, värderingar och mål 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Andel områden/ 
enheter har 
framtagna 
handlingsplaner 
gällande våra 4V 

100 % 100 % 
 

Alla områden har handlingsplaner utifrån våra 4V, vision, 
verksamhetsidé, verksamhetsmål och värderingar. 

 

Aktiviteter Analys 

Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V 
(Vision, värderingar, verksamhetsidé och 
verksamhetsmål) 

Nästan alla områden är klara med detta arbete. 
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Ekonomi 
Coronapandemin har fortfarande stora ekonomiska effekter på flera av verksamhetsstöd och service 
områden. Högre inköpspriser än normalt. Betydligt större lagernivåer jämfört med innan pandemin. 
Ökad efterfrågan på vårdnära servicetjänster (VNS) från vården. Minskad efterfråga av antal sålda 
portioner på patient- och personalrestauranger och uthyrda korttids poolbilar är några exempel. 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr -17 204 tkr 
 

Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på -
17,2 mnkr efter fyra månader. 
Flera av områden visar stora negativa budgetavvikelser. 
Inköp/materialförsörjning -9,0 mnkr vars avvikelse i stort 
sett helt är relaterad till pandemin och beror främst på att 
skyddsutrustning fortfarande har dyrare inköpspriser än det 
interna försäljningspriset (avtalat pris). En annan effekt av 
pandemin är att lagervolymerna behöver vara så stora att 
egna lagerlokaler inte räcker till. Måltid -4,9 mnkr har 
fortsatt ett negativt resultat som också förstärkts under 
pandemin av ytterligare intäktsminskningar. 
Regionfastigheter -4,8 mnkr där den främsta orsaken till det 
negativa resultatet är stora engångskostnader för 
utrangering. Närservice -2,1 mnkr där personalkostnaderna 
under pandemin är högre än budgeterat. 
Hjälpmedelscentralen -1,8 mnkr där förbrukningen av 
läkemedelsnära produkter, främst diabeteshjälpmedel är 
större än budgeterat. Läkemedelsservice -0,4 mnkr där 
kraven i ny läkemedelsupphandling fördyrat transporterna. 
Övriga områden inom Verksamhetsstöd och service visar en 
positiv budgetavvikelse på totalt 5,8 mnkr. 

 Prognos 0 tkr -50 000 tkr 
 

Helårsprognosen för Verksamhetsstöd och service visar en 
budgetavvikelse på - 50 mnkr. 
De områdena med störst prognostiserad avvikelse är 
Inköp/materialförsörjning -28 mnkr där de nuvarande 
kostnadsnivåerna inte förväntas minska förrän effekterna av 
pandemin är över. Måltid -12 mnkr där strukturella problem 
finns och en efterfrågeminskning som kan relateras till 
pandemin. Regionfastigheter -8,0 mnkr där den främsta 
orsaken till underskottet är ofinansierade engångskostnader 
för utrangering och byggrelaterad ohälsa. Närservice 2,2 
mnkr där personalkostnaderna under pandemin sannolikt 
kommer vara högre än budgeterat.  Hjälpmedelscentralen 2 
mnkr där förskrivningen av diabetshjälpmedel är större än 
anslagsfinansieringen. Övriga områden har tillsammans ett 
prognostiserat resultat på 2,2 mnkr. 
Ca 40 mnkr av det totala underskottet uppskattas vara 
relaterat till pandemin. 
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Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Måltid har tagit fram en handlingsplan som innebär att mer 
mat ska tillagas i Eksjö och sedan transporteras till 
Värnamo. Man håller också på att genomlysa arbetssättet i 
Jönköping. Delar av den effekthemtagning som gjorts har 
ätits upp av en minskad försäljning. Förhoppningsvis 
kommer försäljningen att öka igen efter pandemin. 
Hjälpmedelscentralen arbetar med att förtydliga regelverken 
för förskrivning av läkemedelsnära produkter (främst 
diabeteshjälpmedel) där den största budgetavvikelse finns. 
När det gäller övriga områden med negativa avvikelser så 
rör det sig i stor utsträckning om engångskostnader 
(Regionfastigheter) eller kostnader som på olika sätt är 
relaterade till pandemin. Antingen höga priser på 
skyddsutrustning (materialförsörjningen) eller höga 
personalkostnader (närservice, apoteket) 
Några områden har ännu inte kompenserats för ett utökat 
uppdrag (ex HR, apoteket). 

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO 
Regionfastigheter -
 Vakansgrad, andel 
tomställda 
lokaler % 

2 % 2,1 % 
 

Andelen tomställda lokaler finns främst i Eksjö i och med 
inflyttning i hus 37. Tomställda lokaler finns också i större 
omfattning i Nässjö, Tranås, Värnamo och Gislaved samt 
Ryhov. 

Framgångsfaktorer: Utrymme för utveckling 

Aktiviteter Analys 

Varje område genomför SWOT- analys av sin 
verksamhet 

Sju av våra 13 områden har genomfört SWOT analys av sin 
verksamhet. 

Framgångsfaktorer: Väl utvecklad finansieringsmodell 

Aktiviteter Analys 

Konsekvensbedömning av lagd 
finansieringsmodell 

Konsekvensbedömning sker löpande för varje område. Inför 
varje budgetår analyseras modeller för prissättning där målet 
är att verksamheterna inom givna uppdrag ska kunna ha en 
ekonomi i balans, leverera det som kunderna förväntar samt 
ha ett utrymme för att kunna vidareutveckla sina processer. 
Anpassningar av bemanning och övriga kostnader görs 
löpande för att säkra en kostnadseffektiv verksamhet. 

1137



Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 1 23(31) 
 

Hållbarhet 
Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter 
och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning 

Uppdrag/mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp med 
25 procent år 2025 jämfört med 2019. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Klimatpåverkan 
från direkt 
påverkbara utsläpp 

-5%  
 

Årsmått 

Uppdrag/mål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska 
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning 
med 11 procent jämfört med 2019. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Köpt energi 
(kWh/m2) 

158 
kWh/m2 

154 
kWh/m2 

 

Nya energieffektiva ytor för Ryhov (D1/D2) och Eksjö (hus 
37) bidrar till att sänka nyckeltalet. 2021 är första året som 
solcellsprojektet är i full drift, vilket också kommer bidra 
till ett lägre nyckeltal. 

 

Aktiviteter Analys 

Den egna produktionen av förnybar energi ska 
öka med 2 GWh under programperioden. 

Aktivitet ej påbörjad. 

Beakta och prioritera låg energianvändning 
vid inköp av energikrävande utrustning där så 
är lämpligt. 

Aktivitet ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande 
klimatriskerna  för vår verksamhet (Enligt riskbedömning i vår 
klimatanpassningsplan). 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplaner för de mest betydande 
klimatriskerna för vår verksamhet (enligt 
riskbedömning i vår klimatanpassningsplan) 
ska tas fram senast 2022. 

Aktivitet ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska 
klimatpåverkan från om- och nybyggnationer. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan 
tydligare beaktas i tidiga skeden. 

Hållbarhetsprogram tas fram i ett tidigt skede i projekten där 
materialval etc. beaktas. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra 
klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt. 

Träbyggnation väljs som ett av alternativen i nyproduktion. 

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och 
transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag/mål: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och 
transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som 
transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).) 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel förnybara 
drivmedel i 
upphandlade 
hyrbilar och 
transporttjänster 

80 %  
 

Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 

Ställa krav på förnybara drivmedel i 
upphandling samt främja transportmedel som 
till exempel lastcykel. 

Miljökrav bevakas i förekommande upphandlingar. Arbete 
med lastcykel är ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 CO2-utsläpp 
från tjänsteresor, 
inkl egna 
godstransporter per 
årsarbetare 

0,198ton 
CO2/årsar

betare 

 
 

Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

I de kommande fordonsupphandlingarna kommer miljökrav 
ställas som möjliggör ökad andel förnybara drivmedel i 
pool-, verksamhets- och transportbilar. En omfattande 
utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon pågår inom 
Region Jönköpings län och utbyggnaden beräknas vara klar 
under hösten 2021. Genom de nya biogastankstationerna 
som är på gång i Eksjö, Gislaved och Tranås ökar 
tillgängligheten för att tanka biogas. 

Utrusta allmänna konferensrum och övriga 
möteslokaler med lämplig teknik för resfria 
möten. 

Arbete med att ta fram vilken utrustning som kan vara 
aktuell är genomfört. Återstår finansieringen i sin helhet 
inkl. investering. 
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Aktiviteter Analys 

Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på 
våra tre sjukhus och främja användningen av 
tjänstecyklar. 

En förstudie pågår för att ta fram vad som krävs vid ett 
införande. 

Utveckla bilbokningssystemet så att det i 
större utsträckning underlättar samåkning. 

Frågan hanteras inom ramen för pågående behovsanalys 
rörande system för administration av regionens fordon. 

Uppdrag/mål: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och 
lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för att våra 
ambulanser och lantbruksfordon ska kunna 
drivas på förnybara drivmedel. 

Aktivitet ej påbörjad. 

Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara 
hälsofrämjande och hållbara. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer 

Uppdrag/mål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den 
biologiska mångfalden ska öka. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra så kallade I-tree-beräkningar  för 
våra utomhusmiljöer vid sjukhusen. 

En förstudierapport är upprättad och det finns ett 
beslutsärende i Rubert. 
  

Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m2 
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell. 

En förstudierapport är upprättad och det finns ett 
beslutsärende i Rubert. 

Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom 
våra fastigheter, vid byggnationer och 
markprojekt samt gröna tak i våra ny- och 
ombyggnationsprojekt. 

Gröna tak har på senare tid uppförts på bussdepån i 
Ljungarum och de nya cykelhusen på Ryhovsområdet. 
Dessutom planeras ett grönt tak på Entrén till Ryhovs 
sjukhus. Sedan tidigare finns det på Hus 37 Eksjö, Hus 26 
Avfallsbyggnad Eksjö och på Spira. Vad gäller synligt 
vatten har den aktiviteten ännu inte påbörjats. 

Möjliggöra att delar av bevattningen av vår 
utemiljö ska ske med dagvatten. 

En förstudierapport är upprättad och det finns ett 
beslutsärende i Rubert. 

Uppdrag/mål: Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att nybyggnation ska minst 
motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver. 

Aktivitet ej påbörjad. 
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Uppdrag/mål: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- 
och B-klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-
klassade 
byggmaterial vid 
om- och 
nybyggnation. 

80 % 66 % 
 

En stor upprensning av avslutade projekt har gjorts vilket 
resulterat i att kurvan steg uppåt igen. 

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den 
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer 
långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska 
guida oss i val av produkter. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i 
förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, 
textilier och leksaker utifrån vår 
kemikaliestrategi med syfte att minska negativ 
påverkan. 

Krav ställs kontinuerligt i upphandlingar och avtalen följs 
upp i syfte att minska innehåll av miljö- och hälsoskadliga 
ämnen. 

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter 
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med 
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från 
läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag/mål: Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön 
och hur överblivna läkemedel ska kasseras. 

Aktiviteter Analys 

Förbättra invånarnas kunskap om hur 
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 
läkemedel ska kasseras. 

Aktivitet ej påbörjad. 
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Uppdrag/mål: Vi ska utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av 
läkemedelsrester med länets kommuner och länsstyrelsen. 

Aktiviteter Analys 

Utöka samverkan om läkemedels 
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester 
med länets kommuner och länsstyrelsen. 

Aktivitet ej påbörjad. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
svenskproducerat 
kött, 
mejeriprodukter och 
ägg 

87 % 78 % 
 

Andelen svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg 
uppgår under första tertialet till 78 %, vilket är en bit ifrån 
årets målsättning på 87 %. Enheterna arbetar med att köpa 
in svenska produkter men det finns en viss problematik hos 
leverantören att alltid kunna leverera det som beställs. 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
svenskproducerad 
frukt, bär, grönsaker 
och potatis 

38 % 36 % 
 

Andelen svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och potatis 
uppgår under första tertialet till 36 %, vilket är i närheten av 
målsättningen för året på 38 %. Enheten i Jönköping har 
strävat extra nogsamt mot inköp enligt livsmedelstrappan 
och har lyckats komma upp i en nivå på 43 %. Övriga orter 
uppnår inte målsättningen. Bland annat har man haft en 
problematik med potatisleveransen och ett antal andra 
svenskproducerade grönsaker. 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och 
skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andelen MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

87 % 89 % 
 

Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur uppgår under första 
tertialet till 89 %, vilket överstiger målnivån (87 %). En av 
tre orter är ännu inte uppe i målvärdet och strävar mot 
förbättringar. 
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Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
ekologiska 
livsmedel 

60 % 56 % 
 

Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 56 % under första 
tertialet. Målsättningen för året är 60 % och pandemin har 
gjort det extra problematiskt att nå målet med t.ex. 
begränsningar i leverantörernas sortiment och 
utbytesprodukter som inte är ekologiska. Det har även 
funnits kvalitetsproblematik kring grönsaker. 
Den regionala EKO-gruppen som syftar till förbättrad 
måluppfyllelse träffas månadsvis. 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, 
drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav 
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
Fairtrademärkt och 
ekologiskt 
producerat kaffe, te, 
drickchoklad och 
banan 

96 % 93 % 
 

Nyckeltalet för andel med Fairtrade märkning och 
ekologiskt producerat kaffe, te, drickchoklad och banan 
uppnår inte målvärdet under första tertialet. Nyckeltalet 
visar 93 % med en målsättning på 96 %. Arbete pågår för 
att förbättra måluppfyllelsen, bl.a. har en ny drickchoklad 
som uppfyller målsättningarna tagits in som avtalsprodukt. 
Viss problematik har funnits med att få bananer levererade 
som uppfyller ställda krav. 

Uppdrag/mål: Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och 
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka användning av 
närproducerade livsmedel inom befintliga och 
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta 
tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel. 

Aktivitet ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och 
minskar klimatpåverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Genomsnittlig 
klimatpåverkan, kg 
CO2-ekv/kg 
livsmedel 

 1,93kg 
CO2-
ekv/kg 

livsmedel 
 

Den genomsnittliga klimatpåverkan avseende totalt inköpta 
livsmedel visar ett något förbättrat värde sedan basåret 
2019. T1 visar 1,93, jämfört med basårets värde som var 
1,96. 
Arbete med livsmedelsmål i hållbarhetsprogrammet bidrar 
till en lägre siffra, samt mindre andel rött kött, mer fisk, 
kyckling samt grönsaker. Vegetariska måltider lyfts i 
Regionens kostpolicy och restaurangerna arbetar med att 
dessa rätter ska vara attraktiva för att kunderna ska vilja 
välja dem. 
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Aktiviteter Analys 

Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar ska implementeras 
och följas upp. 

En workshop har genomförts med Ledningsgruppen där 
deltagarna tillsammans gick igenom kostpolicy och 
tillämpningsanvisningarna. En rad förbättringsförslag togs 
fram som sammanställts i en aktivitetsplan. Vid 
ledningsgruppens möte i juni ska beslut tas om tidplan och 
prioritering av aktiviteter. 

Inköp av buteljerat vatten ska så långt som 
möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att 
utreda lämplig utrustning och hantering av 
eget kolsyrat vatten ska göras 2021. 

Område måltid har tillsammans med område miljö haft ett 
startmöte där representanter från de vårdavdelningar som 
ska agera pilot på respektive sjukhus också medverkade. Vi 
diskuterade tre olika alternativlösningar för att minska 
andelen buteljerat vatten. Projektstart har preliminärt 
beslutats till september månad och tanken är att projektet ska 
testas under fyra veckors tid. Primärt tittar gruppen på en 
lösning med samma typ av kolsyremaskiner man har i 
hemmet. Viktigt att flaskorna finns i glas och går att diska i 
diskmaskin. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Främja användning av förbrukningsmaterial 
som går att materialåtervinna och består av 
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. 
minska användningen av engångsprodukter 
och när engångsprodukter måste användas; 
Välj produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

Ett samverkansprojekt inom Sydöstra sjukvårdsregionen 
med fokus på hållbar användning av förbrukningsmaterial 
har startats upp hösten 2020. Projektet ska resultera i att 
miljöpåverkan från prioriterade förbrukningsmaterial ska 
minimeras och projektet sträcker sig till april 2022. 
Inom projektet har prioriterade förbrukningsartiklar utifrån 
miljö- och klimatpåverkan identifierats. En gemensam mall 
för beräkning av klimat- och kostnadsanalys gällande 
förbrukningsartiklar har tagits fram som stöd inför 
kommande upphandlingar. Som ett led i att öka 
användningen av flergångsmaterial istället för 
engångsmaterial har en dialog med steriltekniska 
verksamheterna inom Sydöstra sjukvårdsregionen 
genomförts. 
Arbetet med ny upphandling för engångsmaterial är startad. 
Vi har brutit ut våra produkter ur upphandlingen och skickat 
ut en RFI till våra leverantörer. Vi har fått in RFI från 
flertalet leverantörer och arbetet med ny upphandling 
kommer skjutas på till Augusti 
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Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Aktiviteter Analys 

Alla områden ska återanvända inredning och 
möbler i så stor utsträckning som möjligt vid 
flytt. 

Aktivitet ej påbörjad. 

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 
2020. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion 

-10 % 5 % 
 

Andelen matsvinn per restaurangportion visar under första 
tertialet 86 g/port, detta är över målnivån som utgår ifrån 
föregående års mätningar (82g/port med reducering av 10 
%). 
Eksjö och Värnamo har lyckats minska sitt restaurangsvinn 
där man arbetar med att återvinna råvaror och överbliven 
mat samt att laga till under öppettiden istället för att 
överproducera. Jönköping har en osäkerhet kring 
besöksantalet och hur mycket mat som ska beställas till 
restaurangen från centralköket. Här har man andra 
förutsättningar rent lokalmässigt och kan inte på samma sätt 
laga till mat under öppettiden för att hålla nere 
beställningsnivån. Enheten arbetar med förbättrad prognos 
för att minska ner produktionssvinnet. 

 Matsvinn per 
patientportion 

-10 % -1 % 
 

Matsvinn i gram per patientportion uppgår under första 
tertialet till 126 g/port. Detta jämförs mot föregående års 
mätning som visade 128 g/port, varav en liten förbättring 
har skett. Målsättningen är att matsvinnet ska minska med 
10 % jämfört med föregående år. 
En problematik med överbeställningar från vårdens sida 
finns. Här erbjuder köken egenproducerade matlådor som 
komplement till överbeställningar. Inom vården finns en 
viss effekt av pandemin där man har svårt att förutsäga 
antalet patienter som är i behov av mat. Man kan också se 
att åtgången på råkost, kokta grönsaker och potatis är något 
lägre än den beräknade mängden. 

Uppdrag/mål: År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja produktion av 
biogas och biogödsel. 

Aktiviteter Analys 

Allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja 
produktion av biogas och biogödsel. Ska vara 
klart 2025 

Aktivitet ej påbörjad. 
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Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på 
tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag/mål: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska 
vara hållbara och tillgängliga. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och 
mallar. 

Planerat genomförande hösten 2021. 
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Inledning 
IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i Region Jönköpings Län. I ett nära samarbete med 
kunderna medverkar IT-centrum till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-
lösningar. IT-centrum finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo, och har ca 200 medarbetare. Arbetet 
bedrivs enligt ett kvalitetsledningssystem, som är certifierat enligt ISO 9001. 

Digitaliseringen driver en fortsatt hög efterfrågan på IT-centrums tjänster. Ett stort antal, ett 60-tal, 
utvecklingsprojekt pågår. Fokus ligger framför allt på Cosmic och dess planerade uppgraderingar av 
såväl mjukvara som teknisk plattform och kringliggande system. Under våren pågår en pilot inom 
taligenkänning, samt införande av ett beslutsstöd för strokeprevention. Inom den verksamhetsspecifika 
vården pågår flera projekt så som flera förbättringar inom ambulansen, operationsverksamheten och 
olika digitala lösningar inom psykiatrin. Efter sommaren kommer förlossningsjournalen att 
tillgängliggöras för invånaren i Journalen via nätet. 

Inom Länstrafiken pågår flera stora digitaliseringsprojekt, där införandet av en ny biljett- och 
betallösning med tillhörande mjukvara och teknik införts i april. Arbetet med nya intranätet har fortsatt 
med verksamhetsflikarna. Flertalet projekt av mer teknisk karaktär pågår, t.ex. en pilot inom 
Microsofts molnlösning Office 365 i utpekade verksamheter, lösningar inom katalog och 
behörighetshantering, samt omfattande IT-lösningar till regionens ny- och ombyggnationer. En 
robotiseringsfunktion (RPA/RDA) har införts för att möjliggöra automatisering av repetitiva, manuella 
flöden för olika verksamheter. En första tillämpning införs nu inom rekryteringsprocessen. 

Samarbetet inom Kundgrupp Cosmic har förstärkts, med anledning av den utvecklingssatsning som 
kundgruppen beslutat om. Även samverkan med Inera och länets kommuner har fortsatt enligt plan. 

IT-centrum mäter kontinuerligt kundnöjdheten inom olika delar av verksamheten. Under de senaste 12 
månaderna ligger det samlade kundindexet högt, 4,0 på en femgradig skala. Internt har IT-centrum 
pågående förbättringsarbeten såsom ett förbättrat arbetssätt som bygger på agila (”lean”) principer. 
Resultatet är mätbart högre leveransförmåga, ökad genomströmning av ärenden och nöjdare 
medarbetare. 

Coronapandemin har föranlett ett intensivt arbete på IT-centrum. Det har handlat om att säkerställa 
planerade leveranser, stärka IT-säkerheten, samt stödja verksamheten i förändrade arbetssätt. IT-
centrum har ökat takten i arbetet med kravhantering och test- och kvalitetssäkring, för att kompensera 
för bortfall av verksamhetsresurser i pågående projekt. En snabb uppväxling har gjorts för att 
möjliggöra breddinförande av digitala vårdmöten och administrativa möten. Pandemin har gett en 
kraftigt ökad inströmning av beställningar av bärbara datorer, utrustning för videomöten och 
behörigheter till medarbetare. Prioritering har skett tillsammans med verksamheterna, eftersom det 
varit brist på utrustning på marknaden. Kapacitet har säkrats i nätverk och åtkomsttjänster för tillfälligt 
arbete i hemmet, och licenser har utökats för viktiga komponenter. 

IT-centrum redovisar en budgetavvikelse om 6,9 mkr. Den främsta orsaken är att utvecklingen av 
Cosmic hos leverantören Cambio går långsammare än planerat. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2021-04-30 Andel 2020-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 100% 6 67% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

0 0% 0 0% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

0 0% 3 33% 

Antal mätetal som 
mäts 

3  9  
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IT-centrum har, utöver de tre systemmätetalen, mätt 8 egna mätetal, fördelade över de fem 
perspektiven. 10 av de totalt 11 målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda, ett mål har inte nått 
måluppfyllelse. Det handlar om att antalet standardbeställningar blivit försenade främst på grund av 
bristen på hårdvara (halvledare) på världsmarknaden. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare 

Framgångsfaktorer: Användbara och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kvalitet i projekt 4  
 

Mätetalet följs upp årsvis. 

Kvalitet i 
systemförvaltning 

4  
 

Mätetalet följs upp årsvis. 

Samlat kundindex 4 4 
 

IT-centrums samlade kundindex sammanfattar de 
kundnöjdhetsmätningar som gjorts i olika delar av 
organisationen de senaste 12 månaderna. Det handlar t ex 
om utvärdering av ett antal levererade projekt och 
förvaltningsinsatser, frågor till de som haft kontakt med 
kundcenter, genomförda utbildningar mm som viktas och 
sammanvägs till ett resultat mellan 1-5. Efter första tertialet 
är uppmätt värde 4,0. 

Användarnas 
bedömning av IT-
plattformen 

4  
 

Mätetalet följs upp årsvis. 

Uppstartstid PC 
(minskning) 

-10% -14% 
 

IT-centrum fortsätter arbetet med att minska 
uppstartstiderna. För perioden har värdet legat relativt 
stabilt. En viss ökning kan ses, vilket sannolikt beror på en 
ökad mängd fjärranslutna datorer p.g.a. hemarbete under 
Coronapandemin. 

Brott mot avtalad 
tillgänglighet för 
guld- och 
silversystem 

0 0 
 

IT-centrum har inte haft några avbrott under första tertialet 
som inneburit ett brott mot avtalad tillgänglighet för guld- 
och silversystem. 

 

Aktiviteter Analys 

Medverka i arbetet med plan för att möta 
verksamhetens analysbehov (BI-strategi) 

Aktiviteten är inte påbörjad. Aktiviteten ska genomföras 
tillsammans med delar av regionledningskontoret, och 
prioritering av arbetet sker i dialog med dem. 

Kontinuerlig utveckling av IT-säkerheten Arbetet med att stärka IT-säkerheten har varit högt 
prioriterat under Coronapandemin, då säkerhetshot har 
riktats specifikt mot hälso- och sjukvården. IT-centrum har 
därför haft hög vaksamhet, inte minst genom SOC (Security 
Operations Center), en dedikerad IT-säkerhetsfunktion med 
syftet att skapa en effektivare hantering av operativa IT-
säkerhetsfrågor. Samverkan har skett med Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och andra regioners 
SOC-funktioner i en riktad insats kring hotbilden mot hälso- 
och sjukvård. Region Jönköpings län är långt fram i dessa 
frågor och har därför inbjudits av MSB att delta i 
pilotverksamheter kring förbättrade säkerhetsfunktioner. 
Ett flertal projekt och förbättringsarbeten inom IT-
säkerhetsområdet pågår. Projektet för införande av 
centraliserad behörighetsstyrning som pausades våren 2020 
p.g.a. Covid -19 har nu tagits upp igen, med målet att införa 
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Aktiviteter Analys 

centraliserad uppföljning av behörigheter. En ny tjänst för 
säkert filutbyte med externa parter är under införande. 
Systematiska sårbarhetsscanningar har införts under 
perioden för att minska risken för att cyberangrepp mot 
regionen lyckas. 

Arbeta för möjliggörande av mobila arbetssätt Mobila arbetssätt är ett växande behov hos regionens 
verksamheter. IT-centrum genomför kontinuerligt aktiviteter 
för att möjliggöra dessa behov och samtidigt säkerställa 
bibehållen informations- och IT-säkerhetsnivå, god 
kostnadskontroll och effektiva processer. 
Bland pågående aktiviteter kan nämnas: 

 Uppdatering av infrastrukturen för Ascom Larm 
och Anrop 

 Införande av ny Wifi-lösning till ambulanserna 
 Utveckling av arbetssätt och tekniska lösningar för 

hantering av mobila enheter och distribution av 
mobila applikationer 

 Brandväggsbyte för säkerställande av tillräcklig 
internetkapacitet i och med det utökade 
kapacitetsbehovet för streamade videomöten under 
Coronapandemin 

IT-centrum har som en effekt av pandemin också haft en 
kraftigt ökad inströmning av beställningar av bärbara 
datorer, samt utrustning för videomöten. 

Kontinuerlig vidareutveckling av infrastruktur 
och återanvändbara IT-komponenter 

För att regionen ska kunna hålla en hög takt i 
digitaliseringsarbetet krävs en god arkitektur och en stabil 
infrastruktur. Återanvändning är en grundbult och 
återanvändningsaspekten analyseras alltid vid framtagandet 
av nya tjänster. 
Under första tertialet har IT-centrum etablerat s.k. 
containerteknik för att i förlängningen möjliggöra etablering 
av Cambio Open Services, en öppen plattform inom Cosmic 
för att utbyta information med andra IT-lösningar och på så 
sätt möjliggöra innovationer. Vidare pågår en pilot för att 
skapa säkrare åtkomst för leverantörer av utrustningar inom 
medicinsk diagnostik, införande av ny 
växeltelefoniplattform, införande av ny webbläsare i 
klientplattformen, samt en förstudie kring ett eventuellt 
införande av grundplattformen för Microsoft 365. 

Strategiska mål: God förmåga att möta ändrade förutsättningar 

Framgångsfaktorer: God strategisk utblick 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i strategiska samverkansforum 
nationellt, regionalt och lokalt 

De viktigaste samverkansforumen som IT-centrum deltar i 
är: 

 Ineras programråd 
 Ineras nationella arkitekturråd 
 Kundgrupp Cosmic och dess beredningsråd 
 SLIT (Forum för Sveriges regioners IT-direktörer) 
 eSPIR (program i Sydöstra sjukvårdsregionen för 
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Aktiviteter Analys 

samverkan inom eHälsa) och RegionIT 
 eHälsorådet (samverkan med de 13 

länskommunerna inom eHälsoområdet) 
 Ineras samverkan inom eKlient (PC och 

klientplattform) 
Många av de samverkansforum där IT-centrum prioriterar 
att delta har påverkats av Coronapandemin. Möten har 
uteslutande skett digitalt. 

Implementera och samverka med den 
nationella IT-infrastrukturen 

IT-centrum strävar efter en god följsamhet till nationella 
överenskommelser inom IT-området. Genom 
chefsarkitekten deltar IT-centrum i regionernas 
arkitekturråd, där en av arbetsuppgifterna är att löpande 
delta i remisser av nationella referensarkitekturer och 
föreslagna nationella lösningar. 
Under tertialet har IT-centrum arbetat med ett antal 
aktiviteter för att säkerställa följsamhet till den nationella 
infrastrukturen: 

 Införande av ny åtkomstlösning till Cosmic pågår 
för att säkerställa att de nya, högre kraven för 
åtkomst till eHälsomyndighetens e-tjänster 
uppfylls, t.ex. till den kommande nationella 
läkemedelslistan. 

 Dialog med Läkemedelsverket kring effekterna av 
nya Medicintekniska direktivet, MDR, som träder i 
kraft 26 maj 2021. 

 Deltagande i fokusmöte med SKR kring regioners 
och kommuners deltagande i den nationella digitala 
infrastrukturen. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

Genomföra projekt och förstudier utifrån 
eSPIRs prioriteringar 

eSPIR är Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma 
program för samverkan inom eHälsoområdet. 
Ett gemensamt program för införande av en nationell 
plattform för första linjens digitala vård pågår i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Se vidare beskrivning nedan. 
Ett program pågår också kring automatisering av data till 
bröstcancerregistret. Arbetet är försenat på grund av 
kvalitetsproblem som Cambio har med aktuell leverantör. 
Flera diskussioner om vidare samarbete pågår, bl.a. kring 
digital lösning för sjukskrivningsprocessen. 
Under perioden har Region-IT startats upp efter en 
viloperiod på två år. Region-IT är ett samverkansforum för 
IT-avdelningarna i Sydöstra sjukvårdsregionen, för att hitta 
samverkansmöjligheter och främja framtagande av 
gemensamma IT-lösningar. Aktuella frågor i Region-IT är 
samverkan kring strategier för videomöten och gemensam 
syn på hantering av medicintekniska direktivet (MDR).. 

Genomföra projekt och förstudier utifrån 
programstyrgrupp eHälsas och styrgruppers 
prioriteringar och planering 

IT-centrum har under perioden arbetat med bland annat 
följande projekt och leveranser utifrån den prioritering som 
gjorts av programstyrgrupp eHälsa: 

 Uppgraderingar och fortsatta förbättringar av 
vårdsystemet Cosmic 

 Införande av Mitt Vaccin som initialt används för 
Covidvaccinationer, men som framledes också 
kommer att användas för alla typer av vaccinationer 
i Region Jönköpings län 

 Planering för införande av nästa etapp av Cosmics 
beställning och svar, BoS, pågår. Införande av 
klinisk fysiologi planeras till senhösten, och 
röntgen tidig vår 2022. 

 Projekt pågår för att tillgängliggöra 
förlossningsjournalen i Journalen via nätet. 

 Projekt för att etablera egen provtagning för 
klamydia och gonorré via 1177 

 Ett stöd, Medrave, för att underlätta arbetet med 
kvalitetsindikatorer inom primärvården införs i maj. 

 Införande av ett mobilt patientövervakningsystem. 
 Införande av kallelsesystem för nationella 

screeningprogram. Flera olika screeningprogram 
behöver IT-stöd för att hantera kallelser. Först ut är 
ett kallelsesystem som ska användas i samband 
med gynekologisk cellprovtagning. 

 En förstudie pågår för att digitalisera OPT-
processen, organiserad prostatacancertestning, som 
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Aktiviteter Analys 

syftar till att erbjuda män en kontrollerad möjlighet 
att testa sig för att tidigt upptäcka prostatacancer. 
Förstudien avvaktar nu verksamhetens möjlighet att 
bidra i arbetet framöver. 

 Flera verksamhetsspecifika projekt och förstudier 
pågår. Exempelvis kan nämnas förstudie för 
hemdialys med koppling till molntjänster, tal- och 
röstanalys inom logopedmottagningarna, 
videostreaming av operationer, införande av en 
bårhusmodul, samt upphandling av psykologiska 
tester och kartläggningsinstrument. 

 Uppgraderingsarbetet till Metavision v6.11 för 
anestesi och intensivvård har fortsatta utmaningar 
på grund av verksamhetens belastning under 
pandemin. Uppgraderingen har flyttats fram till 
hösten 2021. 

Genomföra projekt och förstudier utifrån 
programstyrgrupp Regional Utveckling, 
Stödsystem och Teknisk plattform (RUST) 
samt styrgruppers prioriteringar och planering 

IT-centrum har under perioden arbetat med bland annat 
följande leveranser: 

 Genomförande av projekt och utredningar inom 
Länstrafikens omfattande digitaliseringsprogram, 
såsom införande av nytt biljett- och betalsystem, 
kundportal, appar, samt tekniklösningar till bussar 
och tåg. Flera av delarna lanserades den 26 april. 

 Förberedelser för pilotanvändande av Microsoft 
365 inom vissa verksamheter. 

 Fortsatt utveckling av intranätet, med fokus på 
arbetsplatsinformation. 

 Utveckling av system för administration av köpt 
vård (Ufix). 

 Automatisering av rekryteringsprocessen med hjälp 
av IT-centrums nya robotiseringsfunktion 

 Uppgraderingar av flera system bland annat 
Synergi och Raindance. 

Införa lösningar för egenmonitorering. En upphandling genomförs gemensamt i sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Införa första linjens digitala vård -
 automatiserad anamnes och triagering. 

Ett gemensamt program för införande av en nationell 
plattform för första linjens digitala vård pågår i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Programmets huvudsyften är att öka 
tillgängligheten för invånaren i den första kontakten med 
vården och därigenom också spara tid för vårdens 
medarbetare. Invånaren ska kunna komma i kontakt med 
vården på samma sätt som idag via 1177 
sjukvårdsrådgivning, men främst via en symtomguide, 
kunna chatta eller ha videosamtal med vården och sedan 
sömlöst hänvisas till rätt vårdnivå inom företrädelsevis 
primärvården. I ett senare skede ska olika nationella tjänster 
också ingå, såsom förbättrade möjligheter för invånaren att 
boka tider, följa sin remiss, kunna se vilket utbud som finns 
var, samt kunna få kallelser digitalt. 
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Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Utforska utifrån verksamhetens behov 
möjligheten att realisera värdeskapande AI-
lösningar i IT-miljön 

Aktiviteten samordnas med regionledningskontoret och har 
inte startats 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Ur ett IT-perspektiv bidra till att underlätta 
verksamhetens och invånarnas användande av 
digitala stöd och tjänster 

IT-centrum bidrar i det regiongemensamma programmet 
"Enklare vardag - för patienter och medarbetare". Parallellt 
genomförs den utveckling och förvaltning som prioriteras av 
regionens IT-styrgrupper. 

Genomföra prioriterade initiativ för att 
förbättra och tydliggöra regionens användning 
av organisationsinformation, centrala 
katalogtjänster och behörighetsstyrning 

Ett program pågår för att göra HSA till källsystem för 
organisationsinformation, men flera pågående projekt. 
Parallellt pågår en förstudie för förbättringar av regionens 
katalogtjänster i stort, samt ett projekt för en första fas av 
centraliserad behörighetsstyrning. Den sistnämnda med 
fokus på uppföljning av behörigheter. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic 

Aktiviteter Analys 

Genomföra prioriterade förvaltnings- och 
utvecklingsinitiativ utifrån kundgrupp 
Cosmics planering och styrgrupp 
gemensamma eHälsotjänsters prioriteringar 

Inom ramen för en övergripande prioritering har fler initiativ 
genomförts i tät och effektiv samverkan med Folkhälsa och 
sjukvårds sektion vårdtjänster. Det handlar om flera 
versionsuppdateringar som innehåller såväl förbättringar av 
befintlig funktionalitet, som nya funktioner exempelvis 
processtöd, beslutsstöd för strokeprevention och 
verksamhetsstatistik. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Verka för god samverkan med länets 
kommuner 

IT-centrum deltar via IT-direktör i eHälsorådet, och bedriver 
aktiviteter i enlighet med den handlingsplan för 2021 och de 
beslut som fattas. 

Strategiska mål: Samlat IT-ansvar 

Framgångsfaktorer: Effektiva leveranser i utveckling och förvaltning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel projekt som 
startas inom 
förväntad tid 

90% 94% 
 

Mätetalet visar hur stor andel av de uppdrag, förstudier och 
projekt som IT-styrgrupperna beslutar att genomföra som är 
startklara på IT-centrum inom rimlig tid (25 arbetsdagar). 
Mätetalet är grönt för tertialet, då 94% av projekten har 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

startats inom utlovad tid (29 st av totalt 31). Detta är 
resultatet av tydlighet i prioriteringar från 
programstyrgrupper, ett tätt samarbete med IT-
styrgrupperna för att kunna planera för aktiviteter i god tid, 
samt ett kontinuerligt, hårt arbete med resurssäkring från 
IT-centrums sida. 

 

Aktiviteter Analys 

Verka för god styrning av IT-utveckling, 
förvaltning och drift i enlighet med 
verksamhetens krav 

IT-centrum deltar aktivt i arbetet i IT-styrgrupperna i 
enlighet med riktlinjen för styrning av utveckling och 
förvaltning av IT-lösningar. En övergripande prioritering 
med översikt över den utveckling och förvaltning som på 
kort och lång sikt ska levereras till verksamhetsområdena 
har tagits fram och processats med programstyrgrupperna. 
Sedan flera år har IT-centrum en tjänsteorienterad styrning 
av leverans och ekonomi, med syftet att skapa en god 
transparens för verksamheten kring innehållet i de tjänster 
som levereras. Ett kontinuerligt arbete pågår med att 
tydliggöra innehållet i varje tjänst. 

Framgångsfaktorer: Effektiv drift och support 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Incidenter avslutade 
i rimlig tid 

19 6 
 

IT-centrum arbetar strukturerat med uppföljning av 
incidenter för att de ska avslutas i tid, bland annat genom att 
incidentkoordinator har regelbundna avstämningar med 
förvaltningsledarna. Mätvärdet är grönt för perioden. 
  
  

Svarstider i 
kundcenter 

90 % 80 % 
 

Svarstider i Kundcenter påverkas av såväl frisknärvaro som 
antalet samtidigt inkommande samtal. För tertialet når IT-
centrum inte målet fullt ut, vilket beror på sjukfrånvaro i 
kombination med ett stort antal inkommande samtal och 
ärenden. Delvis kan situationen tillskrivas 
Coronapandemin. Löpande arbetsinsatser görs för att 
upprätthålla svarstiderna på en god nivå. 

Antal 
standardbeställninga
r som ej är 
levererade inom 
avtalad tid 

35 174 
 

IT-centrum har inte klarat målet för perioden, vilket 
huvudsakligen beror på världsläget där brist på halvledare 
som en effekt av stängda fabriker under Coronapandemin 
skapat en brist på olika typer av teknisk utrustning, bl.a. 
datorer. Totalt är 174 beställningar inte levererade enligt 
plan, en stor del av dessa beror på leveransproblem från 
leverantör. IT-centrum följer upp förseningar med aktuella 
verksamheter. 
  

 

Aktiviteter Analys 

Förenklat IT-stöd för IT-centrums kunder Såväl användarnas beställningar och felanmälningar som 
ärendehanteringen inom IT-centrum hanteras i IT-systemet 
Tjänstekatalogen. Ett uppdrag för att förtydliga kravbilden 
för vidareutveckling har inletts under perioden. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa. 

Strategiska mål: Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning 

Framgångsfaktorer: Upprätthålla IT-centrums certifiering enligt ISO9001 
(kvalitetsledning) 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ökad 
projektmognad för 
högre kvalitet i 
projekt, utifrån en 
jämförande modell 
för offentliga och 
privata 
organisationer 
(Projsam, skala 1-5) 

3,1  
 

Mätetalet följs upp årsvis. 

Ökad 
arkitekturmognad 
för att minska 
komplexiteten 
utifrån en 
internationell 
mognadsmodell 
(DYA, skala 1-13) 

7  
 

Mätetalet följs upp årsvis. 

 

Aktiviteter Analys 

Genomföra systematiskt kvalitetsarbete för att 
säkerställa optimerade processer 

IT-centrum är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015, 
vilket innebär att en externrevisor årligen granskar IT-
centrums arbetssätt och processer i enlighet med standarden. 
Arbetet är ett led i att säkerställa att IT-centrum har 
optimerade arbetsflöden, och innebär till exempel löpande 
förbättringsarbeten och kontinuerlig uppföljning av 
processernas prestanda på ledningsgruppens möten. Interna 
revisioner genomförs också enligt en årlig revisionsplan. 

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Hantering av 
synergiärenden 

90 % 92 % 
 

IT-centrum arbetar kontinuerligt med förbättringar kopplat 
till uppföljning och tydliggörande av värdet efter 
kundreaktioner. För första tertialet har 92% av ärendena 
hanterats inom 60 dagar, vilket gör mätetalet grönt. Totalt 
antal ärenden äldre än 60 dagar är 12 st. 

 

1159



IT-centrum, Delårsrapport 1 14(19) 
 

Aktiviteter Analys 

Fortsätt effektivisera genom moderna 
arbetssätt (agilt/lean) 

IT-centrum arbetar sedan flera år tillbaka med agila/leana 
metoder för att höja effektiviteten och undvika tidstjuvar. 
Under perioden har insatser startats för att ytterligare 
systematisera IT-centrums resurshantering utifrån behov, 
planering och utfall. Arbete pågår även kring att förbättra 
förvaltningsgruppernas planering och prioritering genom att 
förfina översiktligheten av kommande behov och pågående 
uppgifter. 

Stimulera medarbetares delaktighet i 
aktiviteter som främjar ständiga förbättringar 

IT-centrums samtliga medarbetare arbetar systematiskt med 
förbättringsarbeten, genom regelbundna retrospektiv för att 
hela tiden lära och bli bättre, tvärfunktionella 
kompetensgrupper, tydlig och enhetlig avvikelsehantering, 
regelbundet arbete och uppföljning av kompetensförsörjning 
per team och fortsatt arbete med att flytta uppgifter från 
förvaltningsgrupper till Kundcenter ("shift-to-left"), för att 
därmed successivt förflytta arbetsuppgifter i enlighet med 
RAK. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Uppföljning 
bemanningskostnad
er - andel konsulter 

 23,2% 
 

Den höga digitaliseringstakten driver en fortsatt hög 
efterfrågan på IT-centrums tjänster, vilket för med sig 
fortsatt behov av konsulthjälp för att klara mängden 
uppdrag. Bemanningskostnaden där IT-centrum bedömer 
det långsiktigt klokt att ha anställd personal har under 
tertialet haft en konsultandel som motsvarar 23,2%, vilket 
är något lägre än för 2020 framför allt på grund av flera 
lyckade rekryteringar. 
Hittills i år har 9 rekryteringar genomförts och IT-centrum 
behåller ett stort fokus i rekryteringsarbetet, men räknar 
samtidigt med fortsatta rekryteringsutmaningar då IT-
marknaden är extremt het och efterfrågan på kvalificerad 
IT-kompetens fortsatt hög i länet. 

 

Aktiviteter Analys 

Genomföra strategisk analys av framtida 
kompetensbehov 

IT-centrum genomför en strategisk 
kompetensförsörjningsanalys en gång om året enligt 
årshjulet, i syfte att fånga kompetensförsörjningsbehov i 
nuläget och på några års sikt. Analysen mynnar ut i en 
kompetensförsörjningsplan, som används i det fortsatta 
arbetet med rekrytering, kompetensutveckling, samt 
bemanningsplanering. Kompetensförsörjningsplanen är 
genomgången för första kvartalet i år. 

Fokuserade åtgärder för att attrahera IT-
kompetens. 

IT-centrum har fortsatt stora rekryteringsbehov inom flera 
roller för att kunna tillmötesgå mer komplexa krav, samt öka 
leveranskapaciteten ytterligare utifrån behov och budget. 
Fokus är att rekrytera klokt och göra konsultväxlingar där så 
är möjligt och långsiktigt klokt. Rekryteringsarbetet är dock 
tidskrävande och kräver nytänkande, eftersom 
arbetsmarknaden för IT-kompetenser är väldigt het i 
samhället i stort. 
IT-centrum fortsätter, tillsammans med HR, att leta efter nya 
vägar för att locka intressanta och kompetenta kandidater. 
Det handlar dels om att hitta nya kanaler och 
tillvägagångssätt för att marknadsföra, dels om att öka 
kännedomen om IT-centrum. Nyanställda följs upp efter 
introduktion utifrån hur de har uppfattat IT-centrum som 
arbetsgivare, för att ge input till förbättringsåtgärder. Arbete 
pågår kring fadder- och handledarskap för att på bästa sätt 
introducera nya medarbetare. 
En annan viktig komponent är det ständiga arbetet för nöjda 
medarbetare, god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter, 
vilket resulterar i att medarbetare förutom att leverera och 
må bra, också är goda ambassadörer och gör god reklam för 
IT-centrum. 
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Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

5,2 % 3,7 % 
 

Mätetalet för personalhälsa och sjukfrånvaro följs upp 
månadsvis för hela IT-centrum och visar fortsatt grönt. 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt, och har gjort så sedan i 
höstas. 

 

Aktiviteter Analys 

Löpande uppföljning av personalhälsa Mätetalet för personalhälsa och sjukfrånvaro följs upp 
månadsvis i IT-centrums ledningsgrupp. Uppföljningen har 
inte visat någon förändring av sjukfrånvaro p.g.a. Covid -19, 
utan sjukfrånvaron har varit stabil. 
Respektive personalansvarig chef följer noggrant upp 
personalhälsa på individnivå, och några aktuella 
rehabiliteringsärenden har pågått under perioden. IT-
centrums chefer har under perioden haft fortsatt fokus på 
närvarande ledarskap och arbetsmiljöfrågor särskilt kopplat 
till distansarbete. 

Alla nyanställningar ska utgå från heltid Inom IT-centrum grundar sig samtliga nyrekryteringar på 
heltidstjänster. Bland befintlig personal finns idag enstaka 
medarbetare som av personliga skäl har valt deltidstjänst, 
men inget som är initierat från arbetsgivarhåll. 

Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
fastlagda planer 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett tydligt fokus 
inom IT-centrum, där årshjulet visar när t ex 
medarbetarsamtal, APT, ronder, facklig samverkan etc. ska 
genomföras under året. Årshjulet uppdateras vid behov och 
likaså mallar för gemensam struktur mellan samtliga 
enhetschefer. En ny mall togs fram för medarbetarsamtal i 
syfte att tydliggöra den röda tråden mellan 
medarbetarsamtalet, Ditt och Mitt ansvar, samt 
lönekriterierna och lönesamtalet kopplat till det. Mallen har 
använts under medarbetarsamtalen hösten 2020, och 
kommer nu att utvärderas och justeras utifrån behov. Detta 
kommer också att anpassas utifrån att medarbetarsamtalen 
och de individuella kompetensutvecklingsplanerna 
fortsättningsvis ska registreras i LoK (lärande och 
kompetens). Chefer och skyddsombud ska gå 
webbutbildning för att lära sig LoK. 
IT-centrum har tagit fram en HFA-plan för 2021, där fokus 
även i år är Hälsa och arbetsglädje. Planen är anpassad till 
Coronapandemin, vilket innebär att den är mer sparsmakad 
under våren och innehåller desto fler förslag på aktiviteter i 
höst. P.g.a. rådande pandemi och striktare förhållningssätt, 
är det än mer viktigt med fokus på både fysisk och psykisk 
arbetsmiljö, både att säkerställa minskad risk för 
smittspridning, och för att bibehålla hög leverans och 
välmående medarbetare med rätt förutsättningar, särskilt nu 
när fler arbetar tillfälligt hemma. Personalansvariga chefer 
har stort fokus på närvarande ledarskap, inte minst nu på 
distans. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 6 886 tkr 
 

Budgetavvikelsen är 6,9 miljoner kronor. Det finns två 
större budgetavvikelser inom området. 
2018 slöts ett nytt tilläggsavtal mellan Cambio och 
Kundgrupp Cosmic där Region Jönköpings län ingår. 
Avtalet syftar till att öka takten när det gäller utvecklingen 
av Cosmic under 2018-2023. Enligt avtalet ska kostnaderna 
faktureras årsvis från Cambio till kunderna inom 
Kundgrupp Cosmic. Cambio har signalerat att arbetet inte 
fortskridit som planerat, vilket innebär att faktureringen inte 
skett i den takt som var planerat. 
IT-centrum har merkostnader orsakade av Covid-19. 
Kostnaden för sms är högre eftersom verksamheten skriver 
extra information till invånarna inför vårdbesöken. IT-
centrum har utökat kapaciteten för att fler ska kunna jobba 
hemifrån, vilket medför ökade kostnader. 

 Prognos 0 tkr 0 tkr 
 

IT-centrum räknar inte med någon budgetavvikelse för 
helår 2021. 
När det gäller faktureringen från Cambio finns en prognos 
som visar att kostnaden kommer att öka under året. Det 
innebär att det nuvarande överskottet kommer att minska, 
budgetavvikelsen beräknas bli 3 miljoner kronor. 
Kostnader orsakade av Covid-19 beräknas öka under året. 
Det gäller både kostnaden för den utökade kapaciteten för 
att jobba hemifrån och för sms. Budgetavvikelsen beräknas 
bli -3 miljoner kronor. 
Under resterande del av året tillkommer kostnader för 
licenser och underhåll som inte är budgeterade, men det är 
osäkert hur stora kostnaderna blir. Det beror dels på att fler 
jobbar hemifrån, dels på att volymen inom infrastrukturen 
ökar. Samtidigt finns det kostnader inom säkerhetsområdet 
som kommer vara lägre än budgeterat på grund av nytt 
avtal. IT-centrum har i prognosen antagit att 
kostnadsförändringarna tar ut varandra. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med framtagande av 
regiongemensamma, IT-relaterade avtal 
(upphandling) 

IT-centrum fortsätter att aktivt jobba med att ta fram IT-
relaterade avtal med hög kvalitet, såväl kostnadsmässigt som 
innehållsmässigt. Bland annat pågår fler upphandlingar av 
medicintekniska produkter med IT-kopplingar. 

Fortsatt kostnadskontroll i licenshanteringen 
(SAM) 

Kostnaderna för mjukvarulicenser är omfattande inom IT-
centrum och Region Jönköpings län som helhet. En 
strukturerad hantering och uppföljning av 
licensanvändningen gör att gjorda investeringar kan 
användas optimalt, att nya inköp kan minimeras och minskar 
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Aktiviteter Analys 

riskerna för ytterligare kostnader vid en eventuell 
licensrevision. 
IT-centrum fortsätter arbeta med ökad systematik för ökad 
effekt. 
SAM står för Software Asset Management. 

Uppföljning utifrån fokusområden i 
styrmodellen 

Utvecklingen av vårdsystemet Cosmic utgår från en 
kundgruppsgemensam utvecklingsplan på tre år. 
Leveranserna från leverantören har hittills gått långsammare 
än förväntat, vilket påverkar såväl ekonomin som 
möjligheten att införa funktioner i verksamheten. Hela 
kundgruppen, där såväl systemägare som IT-direktör ingår, 
har kontinuerliga dialoger med leverantören för att öka 
leveranstakten. 
Regionen tecknade under 2020 ett treårsavtal med 
Microsoft, som reglerar licenser och underhållsavgifter. En 
ökad volym inom såväl infrastrukturen som användningen 
av videotjänster ger ökade kostnader. En pilotverksamhet för 
att utforska användningen av Microsoft molntjänster 
(Microsoft 365) pågår inom utvalda verksamhetsområden. 
Beslut i programstyrgrupp RUST är att avvakta med 
breddinförande av Office 365. Vid pilotinförande står 
respektive utpekad verksamhet för sina respektive kostnader. 
IT-centrum övertog under 2020 systemägar- och 
systemförvaltarskap för HSA och SITHS. Många projekt 
inom området pågår parallellt, bland annat att koppla ihop 
Cosmic med HSA och att göra HSA till källa för 
organisationsinformation. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och 
transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019 

Aktiviteter Analys 

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

IT-centrums har under många år följt upp CO2-utsläppen 
från verksamhetens bilar. Motsvarande analys har gjorts 
under första tertialet, som visar att så gott som alla IT-
centrums bilar tankas med rätt drivmedel. Ett undantag har 
identifierats och åtgärder vidtas. Bilparken består till största 
delen av el- och gasbilar. 

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den 
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter 
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Främja användning av förbrukningsmaterial 
som går att materialåtervinna och består av 
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. 
minska användningen av engångsprodukter 
och när engångsprodukter måste användas; 
Välj produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

Aktiviteten har inte påbörjats. 

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd.
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133 

Tid: 2021-05-25 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 128  
 
Initiativärende översänt för beredning från RS 

Beslut  
Regionstyrelsens föreslås  

 Avslå initiativärendet.  

Reservationer 
Malin Wengholm (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

Sammanfattning  
Vid dagens sammanträde information och behandling av intiativärende som 
behandlades av regionstyrelsen 2021-05-11.  

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde, se bildspel 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso yrkar följande: Utifrån redovisning av semesterplanering 
inkluderande ekonomisk ersättning till medarbetare för flyttad eller ej 
uttagen semester för sommaren 2021, föreslås regionstyrelsen avslå 
initiativärendet.  
 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till initiativärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Rachel De Basso:s yrkande att avslå 
initiativärendet.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 62-81 

Tid: 2021-05-11 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 80  
 
Övriga frågor 

Beslut  
Ordförande lyfter följande punkter för behandling och finner att:  

 Regionstyrelsens beslutar att inte överklaga Förvaltningsrättens 
beslut. 

 Regionstyrelsen beslutar att till nuvarande arbetsordning infoga 
hantering av initiativärende. 
 

 Regionstyrelsen beslutar att arbetsutskott bereder initiativärendet 
väckt av Moderaterna genom Malin Wengholm (M) med 
instämmande av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  
 
Ovanstående beslut fattat efter votering där följande ledamöter 
röstade JA för beredning av arbetsutskottet: Pontus Lundgren (BA),  
Martin Nedergaard-Hansen (BA), Sibylla Jämting (MP),  
Jimmy Ekström (L), Per Svenberg (S), Rachel De Basso (S),  
Mattias Ingesson (KD), Håkan Sandgren (S), Emilie Walfridsson (C) 
samt Maria Frisk (KD).  
 
Följande ledamöter röstade NEJ för bifall till initiativärende:  
Håkan Nyborg-Karlsson (SD), Samuel Godrén (SD),  
Thomas Bäuml (M), Mikael Ekvall (V) samt Malin Wengholm (M).  
 
Reservation Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 

Beslut antal sidor 
1
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