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Yttrande över remiss avseende Lista på viktiga
samhällsfunktioner till stöd för att identifiera
samhällsviktig verksamhet
SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter.
Den föreslagna listan för exempel på samhällsviktig verksamhet ger en bra
övergripande bild av vilka typer av verksamheter som kan tänkas vara samhällsviktiga i
Sverige. Det är dock ett komplext samhälle som listan ska spegla och det är en mycket
svår uppgift att i en lista fånga hela bilden på ett heltäckande och likvärdigt sätt.
Listan kommer troligen användas till mer än just exempel på grund av att det i dagsläget
annars fattas en vedertagen och användbar lista på vilka samhällsviktiga verksamheter
som finns och hur dessa ska kategoriseras och värderas. Det är därför viktigt att listan
blir så välavvägd som möjligt.
SMHI gör många olika underlag och varningar som är viktiga förutsättningar för både
samhällsviktiga verksamheter och för allmänhet. Dessa kan i förslaget läsas in indirekt i
flera punkter.
SMHI anser att arbetet med att definiera och värdera samhällsviktig verksamhet bör
fortsätta i någon form de kommande åren. Här finns också en tydlig koppling till den
påbörjade planeringen för ett starkare totalförsvar.
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av
Carl Granström med stöd av Ulf Christensen, Martin Edman, Marcus Flarup,
Mikael Magnusson och Annika Thunell.
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