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internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser
i fredstid (SOU 2012:29)
Ärendebeskrivning
Försvarsdepartementet har inbjudit Stockholms läns landsting att lämna
synpunkter på betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt
stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU2012:29)
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 augusti 2012.
Sammanfattning av betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot
internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU
2012:29)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att lämna detta tjänsteutlåtande till Försvarsdepartementet som remissvar
över betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid
kriser och allvarliga händelser ifredstid (SOU2012:29)
Förvaltningens förslag och motivering
Stockholms läns landsting finner utredningens förslag väl utarbetat och
ställer sig bakom utredningens förslag. Vi finner det lämpligt att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med
andra berörda myndigheter ansvarar för det övergripande arbetet med
denna fråga. Vi vill understryka vikten av att planering och beredskap inför
mottagande av internationellt stöd sker i tät samverkan på alla nivåer
mellan berörda myndigheter, organisationer och i förekommande fall
näringslivet. Vi vill också påpeka att en förutsättning för att kunna
genomföra föreslagna utbildnings- och övningsinsatser är att medel ur
anslaget 2:4 Krisberedskap kan utnyttjas för detta ändamål.
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Bakgrund
Sveriges förmåga at ta emot internationellt stöd aktualiserades framför allt
efter orkanen Katrina i USA och stormen Gudrun i Sverige under 2005.
Med dessa händelser blev det tydligt att välutvecklade länder också kan
drabbas av nationell resurs- och kompetensbrist i samband med kris eller
allvarlig händelse. För att kunna ta emot internationellt stöd på ett effektivt
sätt krävs ett noggrant förberedelsearbete innan en kris eller allvarlig
händelse inträffar. Sverige har lång erfarenhet av att ge stöd i samband med
kriser och allvarliga händelser till andra behövande länder. Däremot har
Sverige begränsad erfarenhet av att ta emot internationellt stöd vid en kris
eller allvarlig händelse.
Utredningen har utgått från gällande internationella avtal som Sverige
ingått och i betänkandet tagit ställning till följande typfall som kan leda till
svensk begäran om internationellt stöd:
• större naturolyckor och naturhändelser
• omfattande utsläpp av biologiska eller kemiska ämnen och
oljeutsläpp
• kärnenergiolyckor eller andra händelser med radiologiska och
nukleära ämnen
• smittspridning i form av pandemier och
• samhällets hantering av konsekvenserna av antagonistiska aktioner,
t.ex. terroristattacker eller cyberattacker.
Utredningen har också beaktat behovet av stöd i förebyggande syfte för att
höja den nationella beredskapen.
Utredningen har övergripande beskrivit vilket stöd som kan komma att
behövas och genom vilka samarbeten och avtal som stödet kan komma att
begäras samt identifierat vilka regleringar som stödet kan tänkas omfattas
av.
Utredningen har föreslagit författningsändringar som behövs för att
utveckla Sveriges förmåga att ta emot internationellt stöd vid kriser och
allvarlig händelse i fredstid.
Utredningen föreslår två tillägg till utlänningsförordningen 2 0 0 6 : 9 7 )
innebär (ny 3 kap. 1 § 16.) att utlänningar som deltar i en stödinsats vid en
kris eller allvarlig händelse i fredstid ska vara undantagna från kravet på
visering. Vidare(ny 5 kap. 2 § 14.) en utlänning som deltar i en stödinsats
vid en kris eller allvarlig händelse i fredstid ska vara undantagen från
kravet på arbetstillstånd för den tid som insatsen pågår.
som
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Överväganden
Utredningens förslag till åtgärder vänder sig framför allt till statliga
myndigheter som MSB, Socialstyrelsen och Tullverket. SLL har från ett
regionalt perspektiv ingenting att erinra mot utredningens olika förslag
eller bedömningar. Möjligen borde förutsättningarna för tillämpningen av
de föreslagna utökade undantagen beträffande krav på visering och
arbetstillstånd närmare definieras i lagtext eller i vart fall senare i
författningskommentar. Rekvisiten för när det föreligger en kris eller
allvarlig händelse i fredstid bör framgå och vem som avgör detta.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Utredningen förutsätter att kostnader för utredningens olika förslag för att
stärka Sveriges förmåga att ta emot internationellt stöd vid en kris eller
allvarlig händelse kommer att kunna rymmas inom de berörda
myndigheternas befintliga budgetramar. Kostnaderna för förslaget om
extra satsning på utbildning för personal som har behov av kunskap om
värdlandsstöd bedömer utredningen kunna finansieras med medel från
anslaget 2:4 Krisberedskap, liksom kostnaderna för planerad övning på
regional och central nivå 2014.
Mot bakgrund av att de statliga medlen för katastrofmedicinsk utbildning
och övning i landsting och regioner dragits in 2012, är det en förutsättning
för att kunna genomföra utbildning och övning inom detta område, att
medel ur anslaget 2:4 Krisberedskap ska kunna utnyttjas.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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