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SOU 2012:77 En tydligare organisation för 
Säkerhetspolisen och SOU 2012:78 En 
sammanhållen svensk polis – följdändringar i 
författningar 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer sig bakom 
förslagen i betänkandet SOU 2012:77 En tydligare organisation för 
Säkerhetspolisen.  

Den nya Säkerhetspolisen får en tydlig roll inom samhällets krisberedskap, 
bland annat genom att myndigheten föreslås omfattas av förordningen 
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Därmed kopplas 
Säkerhetspolisen till de arrangemang som övriga utpekade myndigheter i 
förordningen ingår i, till exempel samverkansområdena. I betänkandet SOU 
2012:78 En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar föreslås 
att Säkerhetspolisen ska ingå i samverkansområdena Farliga ämnen samt 
Skydd, undsättning och vård, det vill säga de samverkansområden där 
Rikspolisstyrelsen ingår idag. MSB och Säkerhetspolisen bör dock ha en 
fortsatt dialog under genomförandefasen kring vilket eller vilka 
samverkansområden som Säkerhetspolisen ska ingå i.  

MSB kommer i enlighet med 12 och 13 §§ krisberedskapsförordningen att 
föreslå för regeringen att Säkerhetspolisen ska ha en tjänsteman i beredskap 
samt en ledningsfunktion. Verksamheten inom Säkerhetspolisen och främst då 
arbetet med terrorismbekämpning har stor betydelse för samhällets 
krisberedskap. Vid en eventuell terroristhändelse kommer det att krävas dels 
ett arbete av de brottsbekämpande aktörerna men också av många fler aktörer 
som har att hantera samhällskonsekvenserna inklusive kriskommunikationen 
till media och allmänhet. Även i arbetet med att förebygga, förhindra och 
förbereda samhället mot terroristhändelser finns det behov av en strukturerad 
samverkan med fler myndigheter än de som ingår i Samverkansrådet mot 
terrorism. 

MSB har inga övriga synpunkter på betänkandet SOU 2012:78 En 
sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar.  
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I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Handläggare 
Anna Anteskog har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Pertti Nordman, enhetschefen Mona Matsson samt 
verksamhetssamordnaren Magnus Dyberg-Ek deltagit. 
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