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Uppdrag att fördela medel till kommunernas arbete med att 

stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- 

och sjukvård 

Regeringens beslut 

Regeringen upphäver beslutet att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 

medel till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom 

socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, regeringsbeslut III:2 från 

den 26 januari 2023 (S2023/00380).  

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till 

kommuner i syfte att ge förutsättningar för samtliga kommuner att analysera 

vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering 

och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens 

civila försvar. En sådan analys bör ta sin utgångspunkt i de redovisningar 

som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har lämnat gällande uppdraget om 

kartläggning och stöd av socialtjänstens och den kommunala hälso- och 

sjukvårdens beredskap (S2021/05469). Kommunerna ska vidare ta fram en 

övergripande plan för fortsatt arbete utifrån den analys som har gjorts. 

Medel rekvireras av respektive kommun från Socialstyrelsen utan 

ansökningsförfarande. Medel som inte har rekvirerats senast den 1 augusti 

2023 får Socialstyrelsen fördela till de kommuner som angivit att de önskar 

ta del av dessa medel. 

Socialstyrelsen ska senast den 31 maj 2024 lämna en redovisning av 

uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska 

innehålla information avseende kommunernas användning av tilldelade 

medel. 
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För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 97 500 000 kronor 

som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till 

utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 14 Civil beredskap.   

Av dessa medel ska 95 990 000 kronor fördelas med ett lika stort belopp per 

kommun, vilket innebär att varje kommun får rekvirera 331 000 kronor. 

Resterande medel får användas av Socialstyrelsen för arbetet med uppdraget.  

Medlen betalas ut efter rekvisition till Socialstyrelsen senast den 1 augusti 

2023. 

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till 

Socialstyrelsen. Kommunen ska lämna en ekonomisk redovisning av hur de 

mottagna medlen har använts vid den tidpunkt som myndigheten 

bestämmer.  

Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för 

detta beslut. 

Bakgrund 

Den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 

understryker behovet av ett starkt totalförsvar och en stärkt krishanterings-

förmåga. En viktig del i det arbetet är att prioritera och stärka det civila 

försvaret. Den pågående utvecklingen av det civila försvaret och samhällets 

krisberedskap behöver fortsätta och påskyndas under kommande år.  

Kommuner är centrala aktörer i arbetet med att stärka och utveckla 

samhällets beredskap. Hälsa, vård och omsorg är sedan den 1 oktober 2022 

en av tio utpekade beredskapssektorer inom den nya strukturen för 

samhällets krisberedskap och civila försvar. Det försämrade säkerhetsläget, 

tidigare erfarenheter av kriser, utvärderingar samt kartläggningar har 

tydliggjort att kommunernas beredskap inom socialtjänsten och den 

kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas väsentligt. 

Det framgår av Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps 

delredovisning av uppdrag gällande åtgärder inom civilt försvar 

(Ju 2022/01209) att det överlag saknas nödvändig planering för verksamhet 

för vilken kommunerna har ett ansvar, men som inte omfattas av 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
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SKR 21/01510). Kommunernas arbete med civilt försvar behöver stärkas 

väsentligt för att säkerställa att alla kommuner har grundläggande 

förutsättningar att arbeta med beredskapsförberedelser inom civilt försvar 

och att utvecklingen av förmågan fortsätter med ökad kraft inom 

totalförsvaret. 

För att stödja kommunerna i deras arbete har Socialstyrelsen och 

länsstyrelserna under 2021 getts ett uppdrag gällande kartläggning och stöd 

av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap 

(S2021/05469). I juni 2022 fick länsstyrelserna vidare i uppdrag att utgöra ett 

regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- 

och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civila försvar 

(S2022/03174). 

Genom riksdagens beslut om regeringens budgetproposition för 2023 

avsätts 100 miljoner kronor under 2023 som stöd för att stärka 

kommunernas arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och 

sjukvårdens civila försvar. 

Samtliga kommuner ges med detta uppdrag förbättrade förutsättningar att 

initiera ett arbete med beredskap inom socialtjänstens och den kommunala 

hälso- och sjukvårdens civila försvar.  

På regeringens vägnar 

  

Camilla Waltersson Grönvall 

Johanna Hedström 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen, Internrevisionen 

Statsrådsberedningen, SAM 

Finansdepartementet, BA 

Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ek 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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