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Remiss avseende Lista på viktiga samhällsfunktioner till 
stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet  

Ärendet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ber härmed om era synpunkter på 
förslag till Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet.  
Remissen syftar till att skapa en samsyn vad som är viktiga samhällsfunktioner som ska 
upprätthållas och säkerställas och är ett stöd till den som ansvarar för att identifiera 
samhällsviktig verksamhet i offentlig eller privat verksamhet. Listan är ett centralt 
ingångsvärde i metoden för identifiering av samhällsviktig verksamhet.  

 
Bakgrund 
Samhällsviktig verksamhet är en central del i arbetet med att utveckla krisberedskapen och 
det civila försvaret. Under 2020 tog MSB beslut om en ny definition av samhällsviktig 
verksamhet vilken nu används i Utredning om civilt försvar1 och i andra pågående 
utredningar. MSB arbetar för närvarande med att uppdatera och ta fram nya stöd för att 
underlätta arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet.  
 
Inom ramen för detta arbete ska Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet 
(MSB1408-2019) uppdateras. Denna remiss avser den exempellistan på viktiga 
samhällsfunktioner2. 

Arbetet med att uppdatera exempellistan på viktiga samhällsfunktioner har skett genom 
dialogmöten under våren med representanter för centrala myndigheter, länsstyrelser, 
regioner och kommuner. Totalt har 53 organisationer deltagit i dialogen.  
Utgångspunkten har varit att skapa en samsyn om vilka samhällsfunktioner som är 
nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dialogerna har 
också tagit fram exempel på typer av samhällsviktig verksamhet som säkerställer eller 
upprätthåller respektive viktig samhällsfunktion. Exemplen innehåller verksamheter som 
bedrivs av både privata och offentliga aktörer.   

Listan ska utgöra ett stöd i olika aktörers arbete med att identifiera samhällsviktig 
verksamhet. Ett systematiskt arbete med att identifiera samhällsviktiga verksamheter ger 
kunskap om vilken verksamhet som behöver upprätthållas och säkerställas. 
Identifieringen är en förutsättning för att bygga ett resilient samhälle, vilket bland annat 
görs genom risk- och sårbarhetsanalyser, riskhantering, kontinuitetshantering, , 
personalförsörjning, krigsorganisation och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen. 
  

                                                      
1 Utredning om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Ju 2018:05) 
2 Listan ursprungligen från i Handlingsplan av Skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB597-2013) 
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Om listan 
Listan är indelad i olika områden för att på ett strukturerat sätt fånga upp viktiga 
samhällsfunktioner. Indelningen i områden har ingen juridisk innebörd och följer inte 
nuvarande eller föreslagen indelning i områden eller sektorer.  

Huvudfokus i remissen är på utformningen av de viktiga samhällsfunktionerna. 
Funktionsbenämningar ska vara på en övergripande nivå som inte utesluter verksamheter 
samt att de är framtidssäkrade. Exemplen på typer av samhällsviktiga verksamheter som 
upprätthåller eller säkerställer respektive viktig samhällsfunktion ska vara beskrivna som 
generella typer av verksamheter och inte specificerat exakt vilken myndighet eller företag 
som i dag utför verksamheten. 

Listan ska utgöra ett ingångsvärde och ram för att identifiera samhällsviktig verksamhet. 
Listan är ett centralt ingångsvärde i metoden för  identifiering av samhällsviktig 
verksamhet och ska användas i enlighet med den uppdaterade Vägledningen för identifiering 
av samhällsviktig verksamhet.  

 
Remiss 
Remissen utgörs av bifogat dokument, Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att 
identifiera samhällsviktig verksamhet.  
 

Vi önskar era synpunkter utifrån följande frågeställningar:  
•  Ser helheten bra ut? Om inte vad ska justeras? 

• Täcks alla viktiga samhällsfunktioner in? Om inte vad saknas och varför? 

• Finns det viktiga samhällsfunktioner som inte ska vara med, eller täcks in av andra?  

• Har vi fångat in namnet på respektive viktig samhällsfunktion rätt? Täcker begreppet in 
det som är viktigt utan att vara för detaljerat? Om inte, vilket begrepp är bättre? 

• Har vi fångat in lämpliga exempel på typer av samhällsviktig verksamhet? Om inte kan 
ni ge förslag på verksamhetstyper vi ska ta bort eller på tillägg. Exempellistan ska inte 
vara en komplett lista utan just exempel.  

Tänk att på verksamhet i det här fallet används som ett brett begrepp som även 
inkluderar tjänst, infrastruktur, anläggning och nod. 

Vi önskar era remissvar och synpunkter senast 17 september 2021 via    
e-post till             registrator@msb.se märk ert svar med MSB 2021-09150.  
 
Frågor hänvisas till Jan-Olof Olsson via jan-olof.olsson@msb.se eller  
010-240 52 58.  

Vänliga hälsningar 
Fredric Stany 
T.f. chef , enheten för försörjningsberedskap 

Bifogade dokument 
Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet 
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Sändlista  
Affärsverket svenska kraftnät 

Arbetsförmedlingen 

Domstolsverket 

E-hälsomyndigheten  

Energimarknadsinspektionen  

Finansinspektionen 

Försäkringskassan 

Folkhälsomyndigheten 

Fortifikationsverket 

Försvarsmakten 

Försvarets radioanstalt  

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Kustbevakningen 

Lantmäteriet 

Livsmedelsverket 

Luftfartsverket 

Läkemedelsverket 

Myndigheten för digital förvaltning  

Myndigheten för press radio och TV  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Migrationsverket 

Naturvårdsverket 

Pensionsmyndigheten 

Polismyndigheten 

Post – och telestyrelsen 

Riksbanken  

Riksgäldskontoret 

Riksdagsförvaltningen 

Sjöfartsverket  

Skatteverket 
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Skolinspektionen 
 
Skolverket 
 
SMHI 

Socialstyrelsen 

Statens energimyndighet 

Statens jordbruksverk 

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 
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Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Kopia: JU/SSK 
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