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Betänkandet SOU 2017:95 Ett land att besöka 
- En samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisar nedan 

synpunkter på betänkandet. MSB har framför allt granskat förslagen och 

materialet i betänkandet som rör myndighetens sakområden. 

 

Avsnittsvisa synpunkter 

Avsnitt 13 

MSB välkomnar utredningens förslag om att regeringen bör tydliggöra ansvaret 

för nationell vägledning inom evenemangssäkerhet och att resurser tillskjuts 

för att utforma vägledning mm. Som utredningen konstaterar har MSB tidigare 

tagit fram en ”Säkerhetsguide för evenemang”. Flera av de områden som den 

nuvarande guiden omfattar ligger utanför myndighetens kärnkompetens och 

uppdrag. Utredningens skrivning om att det saknas vägledning kring skydd 

mot terrorhot och sexuella trakasserier stämmer, men är också det områden 

som ligger utanför MSB:s normala verksamhet. MSB avser att fortsätta arbeta 

med de områden i evenemangssäkerhetsguiden som rör myndigheten - 

exempelvis säkerhet vid camping, hantering av brandfarliga varor samt den 

kommunala räddningstjänstens deltagande i planerings- och säkerhetsfrågor. 

Andra delar i den befintliga guiden rör områden som mer relaterar till den 

grundläggande regleringen inom området utifrån Ordningslagen (1993:1617). 

MSB är även positiva till utredningens förslag om en pilotinsats för att utveckla 

evenemang och möten med fokus på säkerhet. MSB bidrar gärna i detta arbete 

inom ramen för vårt uppdrag. 

För närvarande arbetar MSB med ett regeringsuppdrag (Ju2017/08267/SSK) 

som handlar om att verka för samordning av risk- och sårbarhetsarbete som 

bidrar till en ökad trygghet och säkerhet i samhället. I uppdraget ingår att 

kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer, sammanställa 

väsentliga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap inom området, ge 

nationell vägledning för de skyddsåtgärder som behöver vidtas samt identifiera 
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eventuella behov av författningsändringar. Arbetet bedrivs i samverkan med de 

statliga myndigheter som berörs, bland annat länsstyrelserna, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Boverket samt Trafikverket. Uppdraget, 

som tangerar det som saknas i den befintliga vägledningen för 

evenemangssäkerhet dvs. ”skydd mot terrorhot”, ska redovisas den 31 maj 

2018. 

Avsnitt 10 

MSB anser att utredningens förslag angående utveckling av naturturism även 

bör ta hänsyn till och utreda vilka krav detta kan komma att ställa på 

kommunal och statlig räddningstjänst. En ökad naturturism kan leda till att det 

inträffar fler skador eller händelser som medför ett behov av en 

räddningsinsats i svårtillgänglig terräng, exempelvis undsättning av skadade 

eller nödställda personer. Även ansvarsfrågan för de företag som 

tillhandahåller dessa tjänster bör utredas. Flera parter lyfter enligt betänkandet 

behovet av en licensiering av naturguider. I en sådan skulle det kunna ingå att 

verksamhetsutövaren har en grundläggande förmåga att hantera en olycka.  

Eftersom många skogsbränder orsakas av mänsklig handling kan det finnas 

risk att dessa ökar med en ökad naturturism, vilket också bör tas i beaktande.   

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

I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Anders Lundberg har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen 

Camilla Asp och enhetschefen Patrik Perbeck deltagit. 
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