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§ 139 Remiss av betänkandet Struktur för ökad
motståndskraft (SOU 2021:25)
Ärendenummer: Ks 427/2021
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets
betänkande Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25).
Utredningens uppdrag är att lämna förslag på en struktur för ansvar, ledning
och samordning inom civilt försvar. Utredningen ska utgå från
Försvarsberedningens rapport Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och
utformningen av det civila försvaret 2021-2025 (Ds 2017:66) där brister i dagens
struktur har identifierats.
Utredningen föreslår bland annat följande:
En ny struktur för statliga myndigheter. Samverkansområdena avvecklas
och ersätts av tio beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden.
En myndighet i varje beredskapssektor får mandat att inrikta och samordna
arbetet inom sektorn.
Landet delas in i sex civilområden. Dessa ska ledas av en civilområdeschef,
dvs. av en av de länsstyrelser som ingår i respektive civilområde. Länsstyrelsen i
Örebro län föreslås bli civilområdeschef i Mellersta civilområdet.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) får nya uppgifter
och ett förändrat ansvar inom civilt försvar och krisberedskap.
En ny lag om kommuners och regioners beredskap ska ersätta den
nuvarande lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Örebro kommun lämnar ett antal synpunkter på utredningens förslag.
Sista svarsdag är den 11 juni 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Yttrande, 2021-05-07
Remiss betänkande Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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