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Yttrande betänkande Struktur för ökad 
motståndskraft SOU 2021:25 
Dnr 00399-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Syftet med utredningen är att stärka samverkan och samordning mellan det 

civila och det militära försvaret och i det arbetet ta vara på de befintliga 

strukturerna när det gäller samhällets krisberedskap. En ömsesidig förstärk-

ning av samhällets samlade förmåga leder till ett starkt och trovärdigt total-

försvar, integrerat med den fredstida krisberedskapen. Faktorer som verkar 

både förebyggande och avhållande på en angripare. 

Region Norrbotten tillstyrker väsentligen förslag och bedömningar i betän-

kandet.  

Ärendet 
Omvärldsläget präglas av instabilitet och oförutsägbarhet och det säkerhets-

politiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats de senaste 

åren. Detta faktum ställer krav på en ny och sammanhållen planering av det 

civila försvaret. Betänkandet syftar till att stärka samordningen genom att 

skapa tydliga lednings- och ansvarsförhållanden såväl inom det civila försva-

ret som mellan det civila och det militära försvaret. 

I huvudsak innebär betänkandet följande: 

 Utredningen föreslår att samverkansområdena avvecklas och ersätts av 

tio beredskapssektorer. I dessa ingår myndigheter med ansvar för verk-

samheter och funktioner som är särskilt viktiga att upprätthålla under 

kris, höjd beredskap och ytterst i krig. En myndighet i varje beredskaps-

sektor föreslås få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sek-

torn, en sektorsansvarig myndighet. Socialstyrelsen föreslås få rollen 

som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn ”Hälsa, vård och 

omsorg”. 

 Vidare föreslås att fyra särskilda beredskapsområden inrättas då verk-

samheterna är av en sådan karaktär att de inte kan utgöra beredskapssek-

torer med en sektorsansvarig myndighet. Dessa särskilda beredskapsom-

råden är: Psykologiskt försvar, Migration, Cybersäkerhet samt 

Skola/förskola. 

 En indelning av landet i större geografiska områden för civil ledning och 

samordning, civilområden föreslås. Dessa ska ledas av en civilområdes-

ansvarig länsstyrelse benämnd civilområdeschef. För de fyra nordliga 

länen, benämnt ”Norra civilområdet” föreslås Länsstyrelsen i Norrbotten 

få den uppgiften. 
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 Vidare föreslås att Försvarsmakten anpassar sin regionala organisation 

så att militärregionerna sammanfaller med civilområdena och att två nya 

militärområden och regionstaber därmed inrättas. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB får ett övergri-

pande ansvar för planeringen av civilt försvar och ska bland annat sam-

manställa resursbehov och inrätta ett centralt beredskapsråd. 

 En ny lag, lagen om kommuners och regioners beredskap, föreslås er-

sätta den nuvarande lagen (2006:544) om kommuners och regioners åt-

gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-

skap. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Betänkandet ”Struktur för ökad motståndskraft” 

Protokollsutdrag skickas till: 

ju.remissvar@regeringskansliet.se  

ju.L4@regeringskansliet.se  

Divisionschefer 

Stabschef 
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