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Yttrande över; Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid 

höjd beredskap (SOU 2022:57) 

Hudiksvalls kommun har fått en remiss från Försvarsdepartementet av betänkandet; Ett 
stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap. Remissvaret ska ha inkommit in till 
departementet senast den 19 maj 2023.Utredningens uppdrag har sin bakgrund i ett 
försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde, vilket föranlett en återuppbyggnad 
av det civila försvaret. Ett väpnat angrepp mot Sverige med krigshandlingar på vårt 
territorium skulle leda till stora påfrestningar för civilbefolkningen på flera sätt. Det behövs 
därför en planering för hur civilbefolkningen kan skyddas. Utredningen har kommit fram 
till följande: 

• Tillgången till skyddsrum i Sverige är god, men det behövs en grundlig genomgång 
av de befintliga skyddsrummen för att upptäcka och åtgärda fel och brister. Det 
finns även behov av en viss nybyggnation. 

• Berörda myndigheter som MSB, länsstyrelserna och samtliga kommuner i landet 
behöver ha en tydlig plan för genomförandet av utrymning med efterföljande 
inkvartering på annan plats. 

• Det bör inrättas en statlig beredskapsorganisation som kan förstärka den kom-
munala räddningstjänsten. Civilplikten behöver återaktiveras, och den statliga 
beredskapsorganisationen ska bemannas med civilpliktiga. 

Hudiksvalls kommun har inget att erinra mot förslaget. 

 

Mikael Löthstam  
Kommunstyrelsens ordförande 
 

Kommunledningsförvaltningen, kommunstyrelsen 

824 80 Hudiksvall 
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