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Betänkandet SOU 2016:48 Regional indelning 
– tre nya län  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i första hand 
granskat delbetänkandet utifrån förslagets effekter på samhällets arbete med 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.  

Indelningskommittén har i sitt delbetänkande inte behandlat frågor om skydd 
mot olyckor, krisberedskap eller civilt försvar specifikt. I slutbetänkandet bör 
dessa områden analyseras och ingå i den samlade bedömningen av regional 
indelning. Vid slutligt val av lokalisering bör t.ex. befintliga ledningsplatser 
vägas in i beslutsunderlaget. 

Länsstyrelserna har en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera 
olyckor, kriser och krig men har idag mycket knappa resurser för att fullgöra 
sina uppgifter, något som både MSB och även Riksrevisionen (RiR 2015:18) 
tidigare påtalat. MSB bedömer att förslaget om en ny länsindelning med sex län 
skapar bättre förutsättningar för samverkan. De rationaliseringar som 
möjliggörs genom att minska antalet länsstyrelser bör kunna användas för att 
skapa bättre möjligheter att fullgöra uppdraget inom områdena skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar.  

Även landstingen har en viktig roll i arbetet med skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar. Förslaget med större regioner skapar bättre 
förutsättningar för landstingens beredskapsarbete i samband med att bland 
annat lägesbilder ska tas fram eller information vid en händelse behöver 
samordnas.   

I MSB:s rapport efter skogsbranden i Västmanland (Ansvar, samverkan, 
handling, MSB dnr 2015-954) utvecklar MSB betydelsen av harmoniserade 
arbetsformer för länsstyrelserna. Dessutom understryker MSB i rapporten 
vikten av att relevanta statliga myndigheter med en regional indelning 
koordineras med den nya läns- och landstingsindelningen då detta förbättrar 
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möjligheterna till en effektiv samverkan och resurssamordning både vid en 
händelse och i det förberedande arbetet.  

MSB ser gärna att förslaget genomförs så snart som möjligt. 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Anna Psaroulis 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också ekonomi- och 
planeringsdirektör Björn Myrberg och chefsjurist Key Hedström deltagit. 
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