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Trafikverkets remissvar gällande 
betänkandet Totalförsvarsanalys - en 
oberoende myndighet för uppföljning och 
utvärdering (SOU 2021:103) 

Trafikverket har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
betänkandet Totalförsvarsanalys - en oberoende myndighet för uppföljning 
och utvärdering (SOU 2021:103)

Trafikverket ställer sig positivt till inrättandet av myndigheten 
Totalförsvarsanalys som i sitt uppdrag ska följa upp, utvärdera och analysera 
den samlade svenska förmågan inom den civila och militära beredskapen. 
Den vida omfattningen på utveckling av ingående delar i totalförsvaret 
understryker behovet av en oberoende aktör som följer utvecklingen. 

Trafikverket ser även positivt på att myndigheten ges möjlighet att analysera 
och utvärdera delar av samhällets krisberedskap, som har betydelse för 
totalförsvaret då det finns ett tydligt beroende mellan dessa båda områden. 
Det är bra och viktigt att näringslivet lyfts bland de aktörer som ska bidra i 
totalförsvaret.

Trafikverket vill uppmärksamma att det finns risk för otydlighet avseende 
uppföljning, utvärdering och bedömning avseende det civila försvaret mellan 
Totalförsvarsanalys och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
(MSB). Det är av vikt att dessa uppgifter synkas på ett effektivt sätt för att få 
framgång i det övergripande målet för totalförsvaret. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Roberto Maiorana. 
Föredragande har varit Beredskapsplanerare  Emil Fastén, Samhällsskydd 
och beredskap. Samråd har genomförts med Verksamhetsstyrningsansvarig 
Gabrielle Vikmans, Ekonomi och styrning, Senior utredningsledare Anna 
Fällbom, Nationell planering, Säkerhetsstrateg Niclas Lind, HR och Senior 
utredningsledare Maria Lindkvist Dädeby, Underhåll. 

I den slutliga handläggningen har avdelningschef Minna Nyman, 
samhällsskydd och beredskap och verksamhetsområdeschef Stefan Engdahl 
verksamhetsområde Planering deltagit.

Roberto Maiorana

Generaldirektör

Emil Fastén 
Nationell Strategisk Beredskapsplanera 

Emil.fasten@trafikverket.se
Direkt: 010-1236308
Mobil: 0761-399720

Trafikverket
Adress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 
till digital offentlig service.
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