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SOU 2018:10 Myndighetsgemensam indelning 
– samverkan på regional nivå 

Utredningen lämnar förslag på en myndighetsgemensam regional indelning.  

MSB är i huvudsak positiv till utredningens förslag eftersom förslaget bidrar till 

att skapa effektivitet inom skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar.  

Utredningen påpekar att rådande skarpa sektorsgränser i kombination med 

myndigheternas helt olika geografiska indelningar idag innebär svårigheter för 

en effektiv samverkan mellan myndigheter. MSB delar denna slutsats och ser 

att genomförande av utredningens förslag säkerställer att steg tas mot att 

planering och samverkan blir tydligare. MSB anser att förmågan att hantera 

fredstida kriser ger grundläggande förmåga att hantera en krigssituation. En 

myndighetsgemensam regional indelning skulle därför avsevärt förbättra 

förutsättningarna för både en effektiv aktörsgemensam planering och 

hantering av olyckor, kriser (samhällsstörningar) - och i det yttersta en 

krigssituation.   

MSB anser att förankring av utredningens förslag är avgörande. De berörda 

myndigheterna bör därför få i uppdrag att formulera en färdplan för hur 

förslaget på regional indelning av myndigheterna, ska genomföras. Uppdragen 

bör redovisas för regeringen och i lämplig ordning sedan fastställas, för fortsatt 

genomförande. Myndigheternas uppdrag bör ske i samverkan med Sveriges 

kommuner och Landsting (SKL) samt angränsande utredningar såsom 

”Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar” (Dir. 2018:79)   

MSB lämnar inte synpunkter på utredningens övriga förslag.   
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-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Strateg Kristina Bram 
har varit föredragande, i den slutliga handläggningen har också ekonomi- och 
planeringsdirektören Anna Psaroulis deltagit. 
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