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Sveriges krisledningsförmåga 

behöver stärkas

• Tsunamikatastrofen, IT-skandalen vid Transportstyrelsen och 

skogsbranden i Västmanland 2014

• Bristande samordning och kommunikation: stuprör

• En tydligare hierarki i ledningen

• Statens roll

• Beredskap och förebyggande arbete



1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd 

under statsministern

• Nuvarande regering flyttade ansvaret för krishantering från 

Statsrådsberedningen till Justitiedepartementet

• ”…närheten till statsministern är av stor vikt för att ge 

krisledningen auktoritet i relationen till fackdepartementen” 

(Tsunamiutredningen SOU 2005:104 s. 26)

• Alliansen vill att regeringens krisledningsorganisation ska 

placeras i Statsrådsberedningen och ledas av Sveriges 

statsminister



2. En snabbare och tydligare statlig 

krisledning

• Självständiga myndigheter och risken för stuprör

• Krisledningen ”blev mer strukturerad och metodisk efter statens 

övertagande då en ny samlad räddningsledning etablerades” 

(Skogsbrandsutredningens rapport om skogsbranden i 

Västmanland 2014 s. 103)

• Alliansen vill se en modell med tydligare statlig krisledning



3. Etablera en nationell krisfond

• Naturkatastrofer och kriser medför inte sällan kännbara 

ekonomiska skador för enskilda

• En del ekonomiska skador täcks inte alls; ibland får enskilda 

vänta länge på kompensation

• Alliansen vill se över förutsättningarna att etablera en nationell 

krisfond och ett särskilt ersättningssystem för de som drabbats 

särskilt hårt av en kris



4. Förstärk hemvärnet

• Hemvärnet omfattar idag 21 000 personer

• Frivilliga försvarsorganisationer har olika kompetenser och 

inriktning och flera av dessa har bistått vid civila kriser

• Alliansen vill öka hemvärnets numerär till 30 000 personer, göra 

hemvärnet till en egen försvarsgren och ge hemvärnet bättre 

material



5. Bygg ut utbildning av 

räddningstjänstpersonal

• Utbildningsverksamheten som idag bedrivs av MSB är 

underfinansierad och tillgodoser inte kommunernas behov av 

utbildning (SOU 2018:54)

• Alliansen vill tillskjuta nödvändiga medel för att svara upp mot 

behovet av utbildade brandmän och annan personal inom 

räddningstjänsten



6. Förbättra villkoren för 

deltidsbrandmän

• Att vara deltidsbrandman innebär att man har beredskap vid 

sidan av sin ordinarie anställning

• Personalförsörjning av deltidsbrandmän är ett problem idag 

(SOU 2018:54)

• Alliansen vill ge MSB i uppgift att stödja kommunerna i 

rekryteringen av deltidsbrandmän

• Alliansen vill se över lagar och regler som inte är anpassade för 

anställningen som deltidsbrandman



7. Tydliggör Försvarsmaktens roll i 

samband med civila kriser

• Försvarsmakten ”får” lämna stöd i en civil kris, efter ansökan från 

relevant myndighet

• ”Utvecklingen av skyddet mot olyckor och krisberedskapen bör gå hand 

i hand med utvecklingen av Försvarsmakten eftersom det skulle 

innebära ökade möjligheter till ett effektivt utnyttjande av samhällets 

samlade resurser” (Skogsbrandsutredningens rapport s. 153)

• Alliansen vill införa en tydlig skyldighet för Försvarsmakten att bistå vid 

civila kriser

• Alliansen vill att MSB och Kustbevakningen återigen 

blir myndigheter under Försvarsdepartementet



8. Inför särskild lagstiftning om 

hur civila kriser ska hanteras

• Reglerna i 13 kap. regeringsformen gäller endast krig och krigsfara

• Grundlagsutredningen lade fram förslag om att i regeringsformen 

föra in särskilda regler om hur civila kriser ska kunna hanteras 

(SOU 2008:125 s. 521 f.)

• Behovet av sådan lagstiftning har påtalats av 

Tsunamikommissionen (SOU 2005:125 s. 308)

• Alliansen vill ta upp frågan om att införa särskilda 

regler i regeringsformen om civila kriser till 

förnyad prövning



9. Satsning på nationell brand-

bekämpningsförmåga från luften

• Sverige saknar egna ändamålsenliga resurser

• Det finns helikoptrar men vi saknar brandflyg

• Alliansen vill förbättra den nationella beredskapen att bekämpa 

skogsbränder från luften bland annat genom egen kapacitet för 

brandflygplan

• Alliansen vill att Sverige ska verka för att EU:s civila 

krishanteringsförmåga förstärks



10. Ökat statligt stöd för 

skogsbrandsbevakning

• Regelbunden patrullering av skogsbrandsflyg skapar bättre 

möjligheter att upptäcka och få bukt med brandhärdar i ett tidigt 

skede

• Alliansen vill se över dagens samverkan med lokala flygklubbar 

och tillskjuta nödvändiga medel för en väl fungerande och 

effektiv brandflygsbevakning i hela landet



STARKARE CIVIL BEREDSKAP

Mandat, ansvar och resurser

Stockholm, den 31 juli 2018


