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Försvarsdepartementet
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Betänkande Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser
(SOU 2007:31)
Stockholms läns landsting (SLL) har fått tillfälle att yttra sig över
betänkandet ”Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser
(SOU 2 007:31)” och lämnar följande synpunkter:

Sammanfattning
Sammanfattningsvis ställer sig Stockholms läns landsting bakom utredningens förslag att
sammanföra de tre myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och
Styrelsen för psykologiskt försvar till en myndighet. Perspektivet för myndighetens arbete
bör vara helheten kring samhällets kriser, inte enbart ett olycksperspektiv. Vi vill påpeka att
krav bör finnas på tvärsektoriell samverkan beträffande planering och beredskap för att
skapa en helhetssyn inom krishanteringsområdet. Gränssnittet mellan krisberedskap och
andra sektorsverksamheter behöver tydliggöras. Termerna säkerhet, krisberedskap och
krishantering bör definieras. Medel bör avsättas för ett utökat krishanteringsansvar.

Fördelning av nuvarande ansvar och uppgifter för Krisberedskapsmyndigheten, Statens
räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar till en ny myndighet.
SLL ställer sig bakom förslaget till ny myndighet.
Ett integrerat arbete mot olyckor och kriser är nödvändigt - det är viktigt att samhällets
krisberedskap grundar sig på en vardagsberedskap - ett helhets- och underifrånperspektiv.
Det är dock viktigt att man inte endast utgår ifrån ett olycksperspektiv utan också väger in
andra samhällskriser t.ex. epidemier/pandemier, naturkatastrofer, terrorism mm. Ett
integrerat arbete mot olyckor och kriser bör även omfatta hälso- och sjukvården, delar av
den polisiära verksamheten m.fl. för att säkerställa helheten.
Gränssnittet mellan den nya myndighetens ansvar för krisberedskap och andra
sektorsverksamheters ansvar för krisberedskap såsom hälso- och sjukvård behöver
tydliggöras.

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-653 21 88
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 4, 40, 62 och 69

2 (3)
2007-06-25

LS 0705-0531

Tvärsektoriell samverkan i planeringsprocessen måste vara ett krav. Erfarenheter från
SAMÖ2007 visar på brister i det tvärsektoriella samverkansarbetet. Processer, verktyg och
medel för detta behöver tillskapas och utvecklas.
En generellt utvecklad samverkansförmåga kring beredskaps- och säkerhetsfrågor såväl på
central myndighetsnivå som över departementsgränserna skulle gynna utvecklingen av
landstingens förmåga att hantera såväl risker som kriser i samhället.

Tillämpningen av ansvarsprincipen och omfördelningen när det gäller medel från
nuvarande anslag 7:5 Krisberedskap
En utveckling av krisberedskapssystemet och ett ökat ansvar innebär ökad kostnad för den
ansvariga sektorn/statliga myndigheten och kommunen/landstinget. Detta bör beaktas vid
fördelning och samordning av anslag.

Systemet för uppföljning och utvärdering
Det är viktigt att uppföljning och utvärdering sker i samverkan med sektoransvarig
myndighet där nödvändig kompetens finns.

Inriktning på utbildningsområdet
SLL har inga synpunkter på utredningens förslag gällande inriktningen på
utbildningsområdet. Det är dock viktigt att påpeka beträffande strategisk analys,
metodutveckling, forskning, utveckling och erfarenhetsåterförning från händelser nationellt
och internationellt, att detta bör ske i samverkan med sektoransvarig myndighet, t.ex.
Socialstyrelsen, i förekommande fall.

Övriga synpunkter
Termer och begrepp
Det är önskvärt att termerna säkerhet, krisberedskap och krishantering definieras. Ur
ett planerings-, beredskaps- och samverkansperspektiv kan gränssnitt behöva definieras och
tydliggöras. Begreppen används idag med olika innebörd beroende på vilket
verksamhetsområde man befinner sig i. I stället för säkerhet bör begreppen
verksamhetsskydd och samhällsskydd övervägas.

Utveckling av systemet med risk- och sårbarhetsanalyser
SLL ställer sig bakom bedömningen att det nuvarande systemet med risk- och
sårbarhetsanalyser behöver utvecklas. I arbetet med aggregering av risk- och
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sårbarhetsanalyser bör skillnaderna i landet mellan små och stora kommuner och små och
stora landsting/regioner beaktas.

Nationella förstärkningsresurser
Statliga och nationella förstärkningsresurser t.ex. flyttbara/mobila resurser för stora
elavbrott och utrustning för långvariga vattenavbrott bör tillskapas även för
landsting/regioner.

Stöd till individer efter en katastrof
När det gäller stöd till drabbade måste gränssnittet mellan den nya myndighetens ansvar och
det kommunala och landstingskommunala ansvaret beaktas och tydliggöras.

Rättsliga uppgifter
Beträffande den nya myndighetens föreslagna bemyndigande att svara för föreskrifter enligt
viss lagstiftning och allmänna råd inom eget verksamhetsområde, vill vi understryka vikten
av avgränsning gentemot andra sektorsmyndigheters verksamhetsområden.

Kriskommunikation
Den nya myndigheten bör få huvudansvaret för kriskommunikationsstöd och generell
kriskommunikation till allmänheten. Sektorsansvariga myndigheter ska ha ansvaret inom
sitt sektorområde.

Försvarets Radioanstalt
Vad gäller Försvarets radioanstalts (FRA) föreslagna utökade ansvar inom bl.a.
informationssäkerhet, bör detta i så fall utökas att även omfatta kommuner och
landsting/regioner vilket inte är fallet idag.

Detta yttrande har utarbetats av Ulla Hedström, Regionala Enheten för Kris- och
katastrofberedskap, i samråd med Hendry Andersson, Säkerhet.

