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Yttrande över Europeiska kommissionens förslag 
till ett krisinstrument för den inre marknaden  
Er beteckning: UD2022/12161 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument 
för den inre marknaden. 

Inledning 
Syftet med europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för 
den inre marknaden är att säkerställa EU:s inre marknads fortsatta 
funktionalitet vid kriser. Detta genom att säkerställa fri rörlighet av 
varor, tjänster och personer vid kriser eller brister genom att snabbt 
identifiera brister och minimera hinder. Förslaget syftar till att 
upprätthålla funktionaliteten i den inre marknaden genom bättre 
koordinering, tempo och transparens. Krisinstrumentet för den inre 
marknaden är ett komplement till EU:s andra lagstiftningsåtgärder för 
krishantering. Verktygslådan innehåller gemensam beredskapsplanering, 
en övervakande krisförvaltningsstruktur, möjligheter till lagerhållning 
(strategiska reserver), omställning av produktion samt nödregler.  

Yttrande 
Länsstyrelsen i Västmanlands län välkomnar initiativ som syftar till 
bättre krishantering och motståndskraft vilket gynnar Europa, Sverige 
och Västmanland. Länsstyrelsen rekommenderar ett krisinstrument som 
är uppbyggt på följande steg: 1) Lägesuppfattning 2) Analys/bedömning 
3) Insatser/Åtgärder 4) Uppföljning/Utvärdering 1) Ny lägesuppfattning 
och så vidare. 

Länsstyrelsen noterar att EU:s inre marknad inte är en egen solitär utan i 
sin tur beroende av yttre marknader såsom USA, Kina, Asien, Ryssland, 
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Sydamerika och Afrika vilket kan försvåra implementering av 
kommissionens förslag. 

Länsstyrelsen vill gärna framlyfta att andra målsättningar som globala 
hållbarhetsmål, miljömål eller mänskliga rättigheter riskerar att 
åsidosättas vid krishanteringen. Företags handlingsfrihet och enskildas 
rättigheter kan komma att inskränkas vid krishantering. Detta kan där 
och då vara fullt nödvändigt men i sin tur generera nya risker, kriser eller 
andra oönskade konsekvenser. Dessa inskränkande åtgärder bör endast 
vara av tillfällig karaktär och inte permanentas för framtiden. Samtidigt 
vet vi av historien att det är vid kriser, krig och umbäranden som 
mänskligheten tagit tekniska och medmänskliga steg framåt i 
utvecklingen.  

 

I detta ärende har vikarierande landshövding Ulrica Gradin beslutat och 
försvarsdirektör Andreas Hornwall varit föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför underskrift. 

 

Ulrica Gradin 

Andreas Hornwall 
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