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Remiss avseende strategi för försörjningsberedskap med 

inriktning på privat-offentlig samverkan  

  

Ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ber härmed om synpunkter på förslag till 

”Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan”.  

Bakgrund 

Regeringen avser att tillsätta en utredning om vad en nationellt samordnad 

försörjningsberedskap bör omfatta och hur den bör organiseras och finansieras.1 Frågor 

om ansvar och metoder för att uppnå försörjningstrygghet såsom lagerhållning i statlig 

eller privat regi och tillverkningsberedskap är angelägna och komplicerade frågor som 

behöver analyseras och utredas närmare under kommande år. 

MSB konstaterar att det under perioden fram till att kommande utredningar har 

presenterat sina resultat och dessa har omsatts i styrning från regeringen finns en 

förväntan och ett behov av att utveckla arbetet inom försörjningsberedskapen. Därför 

finns ett behov av en samsyn kring hur vi utvecklar försörjningsberedskapen under främst 

perioden 2020-2025 men också med en långsiktig målbild mot 2030. Detta behov har 

förankrats genom dialoger med myndigheter och näringslivsrepresentanter. 

MSB tagit fram en strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat-offentlig 

samverkan. Arbetet har genomförts under 2020, och MSB:s uttryckliga ambition är att 

utvecklingsarbetet ska ske i nära samverkan med berörda aktörer.  

MSB ser gärna att myndigheterna involverar berörda branschorganisationer och relevanta 

privata företag i framtagande av remissvaren. 

Några frågor som ni kan ha med i beaktande: 

• Kan beskrivningarna av den önskade utvecklingen kompletteras på något sätt?  

• Ser ni andra åtgärder som behöver vidtas för att försörjningsberedskapen ska 

kunna förbättras enligt regeringens målsättning? 

                                                   
1 Totalförsvaret 2021–2025, Prop. 2020/21:30, s 130f 
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• Vilket behov stöd ser ni för att kunna arbeta vidare utifrån målsättningen i 

strategin? 

När det gäller finansiering av åtgärder som beskrivs i strategin och i utvecklingen av 

totalförsvaret via anslag 2:4 hänvisas till kommande inriktning för anslag 2:4. 

Underlaget för denna remiss utgörs av bifogat dokument. 

Vi önskar era remissvar och synpunkter senast 9 mars 2021 via e-post till 

registrator@msb.se; (märk med MSB 2021-01459) 

Frågor hänvisas till Anne Lindquist Anderberg (anne.anderberg@msb.se) 010-240 40 58. 

Vänliga hälsningar 

 

Fredric Stany 

T.f. chef , enheten för försörjningsberedskap  

 

 

Bifogade dokument 

Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan   

https://www.msb.se/
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Sändlista 

Affärsverket svenska kraftnät 

Arbetsförmedlingen 

E-hälsomyndigheten 

Finansinspektionen 

Försäkringskassan 

Folkhälsomyndigheten 

Fortifikationsverket 

Försvarsmakten 

Försvarets radioanstalt 

Konkurrensverket 

Kustbevakningen 

Lantmäteriet 

Livsmedelsverket 

Luftfartsverket 

Läkemedelsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Migrationsverket 

Pensionsmyndigheten 

Polismyndigheten 

Post – och telestyrelsen 

Riksbanken 

Riksgäldskontoret 

Riksdagsförvaltningen 

Sjöfartsverket 

Skatteverket 

SMHI 

Socialstyrelsen 

Statens energimyndighet 

Statens jordbruksverk 

https://www.msb.se/
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Statens Servicecenter 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sveriges kommuner och regioner  

Säkerhetspolisen 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Upphandlingsmyndigheten 

Tullverket 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronoberg län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

https://www.msb.se/
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RISE Research Institutes of Sweden 

Svenskt Näringsliv 

Säkerhets- och försvarsföretagen 

Teknikföretagen 

För kännedom inom MSB 

GD 

Samtliga avdelningschefer 

KC Stab 

VSAM 

RA 

Enheten för försörjningsberedskap 
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