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Yttrande "Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet 
för uppföljning och utvärdering” 

Ert dnr: Fö2022/00025 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats svara till 

Försvarsdepartementet angående remissen ”Totalförsvarsanalys – en oberoende 

myndighet för uppföljning och utvärdering” (Fö2022/00025)”.  

SVA:S ROLL 

SVA är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och 

människors hälsa, svensk djurhållning och miljö genom diagnostik, forskning, 

beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet. Vid 

SVA finns en ständig beredskap för att snabbt kunna agera i samband med utbrott 

av smittsamma djursjukdomar, för att därigenom säkerställa tidig upptäckt och 

effektiv smittspårning, vilket begränsar sjukdom och lidande för både människor 

och djur. SVA följer och utvärderar riskerna för spridning av smittsamma 

djursjukdomar - mellan djur, från djur till människa, samt till miljön. SVA arbetar 

också aktivt för att genom god djurhälsa minska behovet av antibiotika och på så 

sätt minska risken för antibiotikaresistens. Oavsett område är det övergripande 

målet detsamma: Friska djur – trygga människor.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utsett SVA till 

riksintresse för totalförsvarets civila del (MSB 2019–09690). I beslutet anges att 

SVA:s anläggning i Uppsala kommun, Uppsala län, möjliggör verksamhet som är 

viktig för totalförsvarets civila del. På SVA:s anläggning finns laboratorier för 

analys av smittämnen, faciliteter för förbränning och destruktion av avfall, samt 

plats för karantän av smittade djur. SVA är även ett skyddsobjekt.  
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SVA:S SYNPUNKTER 

SVA anser att återrapportering och uppföljningen inom civilt försvar måste 

rationaliseras och att med den nya myndigheten går att ha en dialog. Redan idag 

läggs en hel del resurser på att delge underlag till Näringsdepartementet, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och 

Riksrevisionen. Förutom den omfattande reguljära återrapporteringen har under 

senare år en omfattande ad-hoc rapportering efterfrågats. I grunden är det bra att 

myndigheten har ett systemperspektiv på totalförsvarsrapporteringen men det är 

otydligt hur det ska ske i förhållande till övrig rapportering. Säkerhetsskydd av all 

information hos den nya myndigheten kommer bli viktig. Sekretess för 

återrapportering och uppföljning är en viktig fråga för SVA. För att undvika 

dubbelarbete måste det bli tydligare hur den nya myndigheten ska samordnas 

med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB. 

 

Den föreslagna myndigheten ska ha till uppgift att följa upp, analysera och 

utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. En viktig del i förmågeutvecklingen 

är att följa upp är frågor som berör inköp, upphandlingar och lokaler. Det är ett 

komplext område och SVA noterar att några relevanta remissinstanser som 

saknas i missivet som tex Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten. SVA 

delger Kammarkollegiet information beträffande myndighetens 

verksamhetsförsäkring vilket bl.a. berör inventarier och utrustningar som är en 

del i SVA:s arbete med civilt försvar. Statliga hyresvärdar med ansvar för 

beredskapsmyndigheter som hyresgäster, exempelvis Akademiska Hus AB, bör 

också beaktas i när det gäller uppföljning och utveckling av totalförsvaret. Detta är 

myndigheter och organisationer som SVA har ett beroende till när det gäller 

förmågeutveckling inom civilt försvar. 

 

Ett behov av förtydligande mellan krisberedskap och civilt försvar måste också 

göras. Förordning (2025:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap föreslås ej justeras vilket kan få 

konsekvenser för SVA. Det är tydligt att den nya myndigheten har ett fokus att 

analysera och utvärdera totalförsvaret men interaktionen mellan grundberedskap 

och krisberedskap behöver förtydligas. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga 

handläggningen har deltagit juristen Ingela Johansson, ekonomichefen Helena 

Pantzar, upphandlingschefen Jens Holmström, biträdande statsveterinären 

Lennart Melin, planeringsdirektören Staffan Ros, samt verksamhetschefen 

Rickard Knutsson, föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ann Lindberg 

 

 

 Rickard Knutsson 

 

 


