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Betänkandet Staten som fastighetsägare och 
hyresgäst (SOU 2011:31) 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i de kriterier 
som utredningen föreslår som vägledande för vilka typer av fastigheter som 
staten bör äga. Frågan om vem som ska ha ansvaret för kompetensen inom 
skydds- och anläggningsteknik för det svenska samhällets behov kräver 
emellertid en vidare beredning och djupare analys. 

11.5 Framtida organisationsstruktur för Fortifikationsverkets 
fastighetsbestånd 

Utredaren föreslår i 11.4 att Försvarsmakten får ansvar för att förvalta den 
fortifikatoriska kompetensen i framtiden. I avsnitt 11.5 nyanseras bilden. Där 
erinras om att Fortifikationsverket idag har uppgiften att bedriva 
fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets 
behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. Att 
kompetensen vidmakthålls och utvecklas är av betydelse för ett antal civila 
myndigheter.  

MSB samverkar idag med Fortifikationsverket för att säkerställa tillgången till 
denna kompetens, eftersom det numera handlar om små produktionsvolymer 
och begränsade förvaltningsåtgärder. Det är viktigt att motsvarande samverkan 
kan fungera på ett bra sätt även i en förändrad organisationslösning. Om 
Fortifikationsverket läggs ned så är det, oavsett om Försvarsmakten eller någon 
annan myndighet får uppgiften att förvalta och utveckla kompetens inom 
skydds- och anläggningsteknik, viktigt att det ges förutsättningar som gör att 
tillgången till kompetensen säkerställs över tiden. MSB instämmer i att en 
vidare beredning och en djupare analys krävs för att bedöma vilken myndighet 
som bör vara ansvarig i stället för Fortifikationsverket.  
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-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Civilingenjören Magnus 
Kjellman har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Key 
Hedström, chefsjurist, deltagit. 

 
 
 
 
Nils Svartz  
 
  Magnus Kjellman 
 
 
 
Kopia: Försvarsdepartementet 
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