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Generaldirektören 
 

Försvarsdepartementet 
Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 
Thord Eriksson 

Remiss av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
redovisningar Rapportering av uppdrag avseende planering 
inför höjd beredskap (civilt försvar) och Så kan det civila 
försvaret utvecklas och stärkas. 
Ju2015/30/SSK 

Pensionsmyndigheten anser att de föreslagna författningsändringarna stärker 
förutsättningarna för planeringen inför höjd beredskap och tillstyrker dem i huvudsak, 
men vill anföra följande angående förslagen till, 

22a § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap: 

Vi anser att det saknas en uppgift för Försvarsmakten att inhämta information om var 
samhällsviktig verksamhet och samhällsviktig infrastruktur är belägen för att kunna ta 
hänsyn till den i sin operativa planering. Det kanske kan hävdas att det ryms inom 
punkt 2, men vi anser att det ändock behöver tydliggöras för alla berörda parter. 
Pensionsmyndigheten föreslår att uppgiften anges i punkt 2 eller i en ny punkt. 

13 § i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och  beredskap: 

Under punkt 3.2.2 i MSB:s rapport anges att syftet med ändringen är att MSB på ett 
tydligare sätt ska kunna leda och samordna det civila försvaret under höjd beredskap. 
Ingen avgränsning av vilken verksamhet eller vilka resurser som får inriktas eller 
prioriteras anges. 

De samhälls- och totalförsvarsviktiga delarna av verksamheter som inte är leverantörer 
av insatsresurser eller förnödenheter (som t.ex. huvuddelen av socialförsäkrings-
sektorn), och därtill behövliga resurser bör så långt möjligt inriktas och prioriteras 
enligt ordinarie strukturer för att bibehålla optimal effekt. 

Den väsentligaste försvarseffekten av dessa verksamheter är att de kan fortsätta att 
verka ostört. Pensionsmyndigheten föreslår att förslaget kompletteras för att så långt 
möjligt begränsa möjligheterna att ingripa i dessa verksamheter och resurser. 

  

Detta beslut har fattats av generaldirektören Katrin Westling Palm efter föredragning 
av säkerhetspecialisten Håkan Tengnér. I den slutliga handläggningen har även 
säkerhetschefen Henrik Engström och chefen för säkerhets- och fastighetsenheten 
Anders Bessier deltagit. 
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