
 
 

Yttrande 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-06-08 Dnr: KS 2020/00313 

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 

markus.hurtig@uddevalla.se 

 

 

 

  

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Hälso- och 

sjukvård i det civila försvaret SOU 2020:23 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har inkommit med remiss Hälso- och sjukvård i det civila 

försvaret. Uddevalla kommun erbjuds lämna synpunkter.  

Synpunkter 

Uddevalla kommun lämnar följande synpunkter på remissen:  

 

1. Utredningen tar fasta på det glapp som infunnit sig mellan den tidigare 

krigsorganisationen och det nuvarande läget. Kopplingen mellan vardagskriser 

är tydliggjord men de faktum att staten idag detaljstyr hur kommunala risk och 

sårbarhetsanalyser ska genomföras innebär att de lätt reduceras i användbarhet 

och istället blir enbart en arbetsuppgift, utan eget värde. Detta får till följd att det 

är svårt i ett kommunalt perspektiv att koppla totalförsvarsfrågor till lagen om 

extraordinära händelser. I praktiken svarar kommunerna på vad MSB vill ha 

svar på för sin egen verksamhet och använder inte analysen som något egentligt 

underlag.  
 

2. Försörjningsfrågor är av stor vikt avseende alla typer av kriser. Utredningen ger 

flera exempel på hur detta bör utvecklas i framtiden. Det är Uddevalla kommuns 

uppfattning att det är inom detta område som de största utmaningarna ligger vid 

utvecklingen av ett robustare samhälle. I dagens samhälle gäller oftast principen 

”just in time” när det gäller olika former av inköp, detta kan innebära att 

samhället helt enkelt blir utan vissa former av försörjning i kristider.  
 

3. Mycket av den planering som beskrivs i utredningen redan genomförs i 

kommuner. Detta sker på vitt olika sätt eftersom kommunerna är mycket olika 

till sin demografi eller ekonomiska sammansättning. Uppfattningar om att staten 

eller länsstyrelsen initierar eller utvecklar kommunernas arbete är förhållandevis 

överdrivet eftersom de flesta kommuner hade en risk och sårbarhetsanalys, en 

krisledningsplan och ett beredskapsförråd långt innan lagen om extraordinära 

händelser ens blev aktuellt. Det största problemet med dessa punkter kom när 

MSB eller dess föregångare gavs uppdraget att utveckla verksamheter de inte 
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känner där dagens säkerhetschefer och säkerhetssamordnare förvandlades från 

att vara operativ planerare till att vara administrativa rapporterare, experter på att 

tolka text, men som inte hinner göra verkligt planeringsarbete.  

 

4. Uddevalla kommun delar i huvuddrag utredningens slutsatser med tillägget att 

planering måste ha lokal förankring avseende behov, svårigheter och 

organisationers inneboende kompetens. 
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