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Remittering av betänkandet Struktur för ökad 

motståndskraft (SOU 2021:25) 
 

Regeringskansliet skickade 2021-03-11 remiss till SMHI angående betänkandet 

struktur för ökad motståndskraft (Ju2021/00971). Regeringen vill ha synpunkter på 

förslagen eller materialet i betänkandet senast 11 juni. 

 

Sammanfattning 

SMHI anser allmänt att betänkandet är välgjort och utgör en bra grund för kommande 

planering av totalförsvaret. Förslagen i betänkandet innebär en förändrad roll för 

SMHI. SMHI föreslås bli beredskapsmyndighet med placering i sektorn 

räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen, vilket myndigheten tillstyrker. Det är 

SMHIs uppfattning att vissa ytterligare klargöranden behövs i den tänkta strukturen, se 

nedan. Detaljerna blir troligen tydligare allt eftersom planeringsarbetet fortsätter enligt 

den nya strukturen, det är då viktigt att myndigheternas ansvarsförhållanden i olika 

beredskapslägen och i planeringen blir tydliga samt att gränsytor definieras för att den 

gemensamma förmågan att motstå ett angrepp ska kunna höjas. 

 

Allmänna synpunkter:  

- Det framgår inte tydligt hur stöd till Försvarsmakten ska planeras i förhållande 

till arbetet i beredskapssektorer. Troligtvis behöver det vara en kombination 

av kontakt mellan sektorerna och Försvarsmakten samt av bilaterala 

direktkontakter. 

- En organisation/myndighet kan ha åtaganden inom olika sektorer och 

funktioner vilket bör tydliggöras. Indelningen av samhällsviktiga funktioner 

och framtagandet av gemensamma mål inom respektive sektor bör ske på ett 

sätt som underlättar gemensamma processer och främjar samverkan och 

helhetssyn. 

- SMHI tillstyrker placering av myndigheten i sektorn räddningstjänst och 

skydd av civilbefolkningen, då mycket av myndighetens samhällsviktiga 

verksamhet har bäring på denna sektor. Det bör dock nämnas att SMHI 

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ju.L4@regeringskansliet.se


  

 

SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

 Postadress SMHI 607 76 • NORRKÖPING • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 

 

Huvudkontor SMHI 

Besöksadress Folkborgsvägen 17  

607 76  NORRKÖPING 

SMHI 

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr 

753 40  UPPSALA 

SMHI 

Besöksadress Sven Källfelts Gata 15 

426 71  VÄSTRA FRÖLUNDA 

sida 2 (2) 

 

producerar vissa kritiska underlag till andra sektorer såsom transport och 

energi. Detta kommer troligen innebära behov av samordning och eventuellt 

prioritering, vilket bör ske tillsammans med sektorsansvariga myndigheter och 

andra beredskapsmyndigheter. Formerna för detta arbete behöver bestämmas. 

- SMHI är även positiv till att myndigheten blir beredskapsmyndighet. Det 

behövs ett långsiktigt och finansierat arbete för att leva upp till 

förväntningarna. Föreslagna tillskott av medel för detta bedöms täcka det 

generella arbetet som behövs göras. För specifika aktiviteter som bl.a. höjd 

robusthet i samhällsviktig produktion kan ytterligare finansiering dock 

behövas. Detta bör kunna ske exempelvis inom ramen för det s.k. 2-4-anslaget 

eller via andra anslag. 

 

Specifika synpunkter: 

- Angående avsnitt sid 56, 13 § om krigsplacering. Formuleringen kan tolkas 

som att man inte kan ifrågasätta krigsplaceringar av den egna personalen hos 

andra myndigheter. Enligt MSB vägledning (Publikationsnummer: 

MSB1183), sid 17 så ska en dialog ske mellan myndigheterna om en person 

behövs på fler ställen. 

- Angående sista stycket sid 270 om samverkansområden. Även SMHI ingår i 

området skydd, undsättning och vård. 

- Angående bilaga 4, sid 565, andra stycket om kravställning på samhällsviktig 

verksamhet så är det viktigt att samhällsviktig verksamhet och 

säkerhetskänslig verksamhet inte blandas ihop. Det får gärna förtydligas i 

texten att det är den säkerhetskänsliga verksamheten som ger lagstödet att 

vidta säkerhetsskyddsåtgärder och inte den samhällsviktiga verksamheten i 

sig. 

 

 

Vid frågor angående yttrandet, kontakta Carl Granström, carl.granstrom@smhi.se.  

 

Generaldirektör Håkan Wirtén har beslutat i detta ärende som beretts av 

Carl Granström med medverkan av Martin Edman, Josephine Wilsson, Marcus Flarup 

och Johan Ahlmark med flera. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid 

den slutliga handläggningen.  

 

För SMHI 

 

 

 

Håkan Wirtén    Carl Granström  

Generaldirektör Verksamhetsansvarig 

krisberedskap 
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