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Remiss avseende Planering för försörjning av varor och 

tjänster 

Ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ber härmed om synpunkter på 

vägledningen Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd 

beredskap och krig med tillhörande sammanfattning och lathund. 

Instruktioner 

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: 

 Ser ni att underlaget bör kompletteras eller revideras på något sätt för att ge er 

bättre förutsättning att använda det?  

 Finns det några otydligheter i underlaget som bör preciseras? 

 Finns det missförstånd eller felaktigheter som ni ser i underlaget? 

Underlaget för denna remiss utgörs av bifogade dokument. 

Vi önskar era remissvar med synpunkter senast 2 juli 2021 via e-post till 

registrator@msb.se märk med MSB 2021- 05986 

Viktig relaterad information 

Den 10 maj publicerar MSB även underlaget på msb.se för en ”Open Review”. Syftet är 

att även företag och branschorganisationer kan komma in med synpunkter på underlaget. 

Inom ramen för MSBs arbete med vägledningen har FOI på uppdrag av MSB utvecklat ett 

scenariopaket och en exempelsamling - Scenarier till stöd för planering av försörjningsberedskapen. 

Med exempel på beredskapsåtgärder (FOI 5144)- som finns på foi.se från och med den 10 maj. 

När det gäller finansiering så är området försörjningsberedskap liksom tidigare prioriterat i 

kommande inriktning för anslag 2:4. För att arbetet ska komma igång hos flera 

myndigheter erbjuder MSB särskilt stöd inför utlysningen av projekt som startar 2022-

2023 i form av färdiga ”paket-ansökningar”. Mer information om detta kommer att finnas 

på msb.se från och med 2 juni.   

 Datum 

2021-05-10 

Ärendenr 

2020-05986 

 

   

Enheten för försörjningsberedskap (KC-FÖ) 

Avdelningen för krisberedskap och civilt 

försvar 
  

  

Sändlista 

https://www.msb.se/
mailto:registrator@msb.se
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Den 10 maj publicerar MSB även ett särskilt informations- och stödpaket om beredskap 

riktat till företag på msb.se. Information om det kommer till er i ett separat utskick. Syftet 

är att öka kunskapsnivån hos företag om hot och risker på samhällsnivå samt om hur de 

kan stärka sin egen beredskap genom till exempel kontinuitetshantering, informations- och 

cybersäkerhet och personalplanering.  

Bakgrund 

Regeringen har aviserat att den nationella försörjningsberedskapen och relaterade frågor 

behöver analyseras vidare och därför ska utredas. Regeringen konstaterar i den 

försvarspolitiska propositionen att näringslivet måste involveras mer i 

totalförsvarsplaneringen.1 I målet för det civila försvaret ingår att ha förmåga att 

upprätthålla en nödvändig försörjning. 

MSB har därför tagit fram en strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat 

offentlig samverkan, remitterad tidigare i år.  

Vägledningen Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd 

beredskap och krig är ett steg i att realisera strategin. 

 

Frågor hänvisas till Christine Odhnoff christine.odhnoff@msb.se 010-240 42 24 

Vänliga hälsningar 

 

Vänliga hälsningar 

Fredrik Stany 

T.f. chef Enheten för försörjningsberedskap (KC-FÖ) 

 

Bifogade dokument 

Vägledning 

Sammanfattning 

Lathund 

 

  

                                                   
1 Totalförsvaret 2021-2025, Prop. 2020/21:30 

https://www.msb.se/
mailto:christine.odhnoff@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  
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  

https://www.msb.se/


 

 4(4) 

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

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 
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 

https://www.msb.se/

