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Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten avstyrker, med följande kommentarer, samtliga förslag i
betänkandet.

Folkhälsomyndighetens kommentarer
Konsekvensutredning saknas
Folkhälsomyndigheten konstaterar att det saknas en konsekvensutredning rörande
hur de nya lagförslagen harmoniserar med HSL, patientsäkerhetslagen,
smittskyddslagen och andra lagutrymmen inom vård och omsorg gällande
krisberedskapen. En sådan utredning bör även innehålla konsekvenser för
beredskapsplaneringen inför en pandemi eller annan kris som inte är under höjd
beredskap samt vilka följder det får på kommunal respektive regional nivå då
organisationsstruktur och aktörer skiljer sig åt både mellan och inom dessa nivåer.
Folkhälsomyndigheten ser även att konsekvensutredningen bör omfatta
civilområdeschefernas mandat och ansvar gällande planering och operativ roll
under fredstida kriser. Hur synkroniseras civilområdeschefernas roll med den
fredstida krisberedskapen?
Därtill vore det önskvärt om den föreskriftsrätt sektorsansvariga myndigheter
skulle erhålla under höjd beredskap kunde beskrivas utförligare. Vad får denna
föreskriftsrätt för inverkan på verksamhetens ansvar, roller och planering vid
fredstida kriser respektive vid höjd beredskap?
Folkhälsomyndigheten efterlyser ett tydliggörande av utredningens förslag till ny
beredskapsförordning för att säkerställa att de förslag som läggs fram leder till
förbättringar för myndigheter och inte resulterar i målkonflikter eller en otydligare
styrning.
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7.7 Farliga ämnen
Utredningen föreslår att dagens samverkansområden nedmonteras, där
samverkansområdet farliga ämnen samlat de centrala aktörerna med ansvar inom
CBRNE. Folkhälsomyndigheten ser ett värde i fortsatt samverkan kring farliga
ämnen, både nationellt och ur ett internationellt perspektiv utifrån myndighetens
arbete med hot mot människors hälsa.
8.8.3 Statliga bolags ansvar
Utredningen bedömer att statliga bolag ska beakta totalförsvarets behov och bör
delta i beredskapssektorernas arbete, men att bolagen inte kan omfattas av den
föreslagna beredskapsförordningen. Folkhälsomyndigheten ser trots det ett behov
av förtydligande av statliga bolags ansvar och roll i beredskapsarbetet och
totalförsvarsplaneringen i samverkan med myndigheter. Exempelvis utgör
Akademiska Hus en viktig part i myndighetens totalförsvarsplanering i och med att
deras verksamhet kategoriseras som ett kritiskt beroende för
Folkhälsomyndighetens förmåga att fullfölja sitt uppdrag under kris och höjd
beredskap.
Ytterligare kommentar
Folkhälsomyndigheten vill understryka vikten av att utredningen även beaktar
Coronakommissionens slutsatser i anslutning till denna remiss. Därtill måste
förslagen harmonisera med erfarenheter från andra utredningar på området.
Exempelvis bör slutrapporten av utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
tas i beaktande.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell, Karin Tegmark-Wisell,
Patric Winther, Britta Björkholm och enhetschefen Anette Richardson deltagit.
Utredare Andreas Cronström har varit föredragande.
Folkhälsomyndigheten
Andreas Cronström

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

