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Delegering av beslut om Beredskapsplan för 
höjd beredskap  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden delegerar beslutet att fastställa Beredskapsplanen för höjd beredskap till 
trafikdirektören. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 om Göteborgs Stads riktlinje för höjd 
beredskap. Nämnder och styrelser har fått i uppgift att upprätta beredskapsplaner vid höjd 
beredskap under 2022. I arbetet med beredskapsplaner ingår även analys av behov av 
krigsplacering.  

Trafikkontoret startade upp arbetet med beredskapsplanen under våren, även om alla 
förutsättningar ännu inte var på plats. Beredskapsplanen kommer behöva revideras 
löpande och anpassas till nya eller förändrade uppdrag (nationellt eller inom staden) och 
till ändringar i lagstiftning. De nybildade förvaltningarna i ny organisation 
stadsutveckling kommer ta fram egna beredskapsplaner under första halvåret 2023.  

Den beredskapsplan som tas fram under 2022 är att betrakta som en första version och 
kommer vidareutvecklas under kommande år. Samordning inom staden och med andra 
väsentliga aktörer behöver etableras och vidareutvecklas. Mot bakgrund av ny 
organisation stadsutveckling har vi valt att avvakta med en djupare analys, exempelvis 
om krigsplacering och mer detaljerad krigsorganisation.  

Trafikkontoret ser att arbetet med beredskapsplanen kommer vara värdefullt även i andra 
situationer med extraordinära händelser där prioritering av verksamhet kommer krävas.  

Mot bakgrund av att beredskapsplanen kommer behöva vidareutvecklas (och beslutas) 
kontinuerligt de kommande åren och att planen innehåller uppgifter med sekretess 
föreslår trafikkontoret att trafiknämnden delegerar beslutet att fastställa Beredskapsplanen 
för höjd beredskap till trafikdirektören.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Framtagande av beredskapsplanen bedöms framför allt innebära planering, analys och 
utbildning med befintliga resurser inom trafikkontoret. Analysen kan dock komma att 
identifiera behov av investeringar för att åtgärda identifierade sårbarheter.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Krigsfara eller krig kommer att få stora sociala konsekvenser. Kris eller väpnat angrepp 
påverkar inte befolkningen likvärdigt eftersom människor har skilda fysiska, psykiska, 
språkliga och socioekonomiska förutsättningar. Redan utsatta grupper i samhället bedöms 
generellt drabbas särskilt hårt i dessa kriser. 

Samverkan 
FSG kommer informeras om beredskapsplanering för höjd beredskap och krigsplacering 
den 11 november 2022.  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28 §14 att fastställa Göteborgs Stads riktlinje för 
höjd beredskap. Med utgångspunkt från riktlinjen har respektive nämnd och styrelse fått i 
uppdrag att ta fram och besluta om en beredskapsplan för höjd beredskap under 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Den kommunala verksamheten hade under efterkrigstiden en viktig roll i det civila 
försvaret. Medarbetare var krigsplacerade och med en omfattande planläggning styrdes 
resurser till lagreglerad verksamhet som bland annat skola och socialtjänst. Planer 
beskrev hur samhällsviktig verksamhet som dricksvattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering med mera skulle säkerställas under höjd beredskap och kommunala 
fordon, lokaler och andra resurser var kartlagda. Det civila försvarets omställning till en 
fredstida krisberedskap innebar att planeringen upphörde. 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020 skulle planeringen för civilt 
försvar återupptas. Detta efter ett par decennier av avspänning. I rapporten Motståndskraft 
(Ds 2017:66) skriver försvarsberedningen om det civila försvarets återupptagna syfte. 
Samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige och samverka med det 
militära försvaret.   

Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, 
landsting/regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära 
försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Målet för det civila försvaret är att:   

• värna civilbefolkningen  
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  
• upprätthålla en nödvändig försörjning  
• bidra till det Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld  
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra 

till att stärka försvarsviljan  
• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 

påfrestningar på samhället i fred  
• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser  

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på ansvarsprincipen. Den innebär att den 
nämnd eller styrelse som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, också 
har ansvaret för verksamheten vid kris och vid höjd beredskap, så långt det är möjligt. 
Beredskapen innebär att ordinarie verksamhet ska vara leveranssäker, uthållig och robust. 
Det innebär även att verksamheten vet vilka andra aktörer som verksamheten kan behöva 
samverka med. 

Civilförsvarsplanering utgår från den generella krisberedskapen i kommunerna. 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt överenskommelsen mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) styr arbetet med krisberedskap i kommunerna. Överenskommelsen om 
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kommunernas krisberedskap anger bland annat att kommuner ska ta fram en plan för 
hantering av extraordinära händelser. 

Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap1 motsvarar detta uppdrag när det gäller den 
styrning som behöver fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med Göteborgs Stads 
riktlinje för höjd beredskap är att nämnder och bolagsstyrelser ska ha en god förmåga att 
hantera krissituationer. Riktlinjen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar samt 
vilka funktioner och vilken förmåga som krävs för att bedriva samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar. Varje nämnd och styrelse tar fram sin egen planering baserat på 
riktlinjen. 

De nationellt beslutade målen för det civila försvaret ger vägledning kring de 
prioriteringar som måste göras och vad som är mest skyddsvärt. Utgångspunkten är att 
under minst tre månader hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges 
närområde, som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under 
en del av denna tid2. 

Västkusten med Göteborg är ett utpekat strategiskt viktigt område i händelse av en 
säkerhetspolitisk kris eller krig. Området är viktigt som baserings- och 
koncentreringsområden för Försvarsmaktens krigsförband, samt för samhällets 
försörjning och funktionalitet. 

Höjd beredskap 

Höjd beredskap är samlingsbegreppet för skärpt- och högsta beredskap. Regeringen fattar 
beslut om höjd beredskap för hela eller delar av landet, eller viss verksamhet. Vid höjd 
beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av det civila försvaret i Göteborgs 
Stad. 

Kommunstyrelsen ska inom ramen för det geografiska områdesansvaret verka för att den 
verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan 
kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. Kommunen ska under höjd 
beredskap hålla länsstyrelsen informerad om beredskapsläget. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap så ska varje nämnd och styrelse ha en 
uppdaterad beredskapsplan som ska aktiveras när regeringen beslutar om höjd beredskap. 

- Skärpt beredskap – Göteborgs Stad ska upprätthålla normal verksamhet så långt 
det är möjligt. Nämnder och styrelser ansvarar för att vid behov göra nödvändiga 
anpassningar samt vidta de särskilda åtgärder avseende planering, inriktning av 
verksamheten, personalfrågor och övriga resurser som anges i respektive nämnds 
och styrelses beredskapsplan. Kommunstyrelsen kan besluta att Göteborgs Stad 
ska övergå från ordinarie organisation till krigsorganisation.  

- Högsta beredskap – Göteborgs Stad ska övergå till krigsorganisation och 
samtliga beredskapsplaner aktiveras. Totalförsvar är all samhällsverksamhet som 
ska bedrivas. Göteborgs Stad ska då fokusera samtliga resurser på att klara målen 
för det civila försvaret, bland annat värna civilbefolkningen, upprätthålla 

 
1 Fastställd av kommunfullmäktige 2021-10-28 
2 Totalförsvaret 2021–2025, prop.202/21:30 
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samhällets funktionalitet och stödja Försvarsmakten. Nämnder och styrelser har 
alltjämt sitt verksamhetsansvar, så långt det är möjligt. 

Beredskapsplanering 

En beredskapsplan ska tas fram av respektive nämnd och styrelse som en del i 
beredskapsarbetet i fredstid. Beredskapsplanen ska: 

- Omfatta samtliga relevanta aspekter på den egna verksamheten och fungera som 
ett stöd när det gäller prioriteringar samt ge konkret vägledning till hur arbetet 
ska bedrivas, 

- Utgå från den stadenövergripande krigsorganisationen och fördjupat beskriva den 
egna verksamhetens krigsorganisation, såväl i text som i ett organisationsschema 
samt innehålla bemanningsplan, 

- Avse såväl beredskapshöjningar efter hand som omedelbar övergång till högsta 
beredskap 

Beredskapsplanen ska uppdateras vid varje förändring i den ordinarie organisationen samt 
aktualitets prövas en gång per år.  

Arbete med krigsplacering i fredstid 

Beredskapsplaneringen utgör även ett underlag för att aktivt i fredstid ta ställning till om 
planeringsverktyget krigsplacering ska tillämpas och vilka tjänster som då ska omfattas. 
Syftet med krigsplacering är att säkerställa personalförsörjningen under höjd beredskap 
och bemanna den beslutade krigsorganisationen. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret startade upp arbetet med beredskapsplanen under våren, även om alla 
förutsättningar ännu inte var på plats. Beredskapsplanen kommer behöva revideras 
löpande och anpassas till nya eller förändrade uppdrag (nationellt eller inom staden) och 
till ändringar i lagstiftning. De nybildade förvaltningarna i ny organisation 
stadsutveckling kommer ta fram egna beredskapsplaner under första halvåret 2023.  

Den beredskapsplan som tas fram under 2022 är att betrakta som en första version och 
kommer vidareutvecklas under kommande år. Samordning inom staden och med andra 
väsentliga aktörer behöver etableras och vidareutvecklas. Mot bakgrund av ny 
organisation stadsutveckling har vi valt att avvakta med en djupare analys, exempelvis 
om krigsplacering och mer detaljerad krigsorganisation.  

Trafikkontoret ser att arbetet med beredskapsplanen kommer vara värdefullt även i andra 
situationer med extraordinära händelser där prioritering av verksamhet kommer krävas.  

Mot bakgrund av att beredskapsplanen kommer behöva vidareutvecklas (och beslutas) 
kontinuerligt de kommande åren och att planen innehåller uppgifter med sekretess 
föreslår trafikkontoret att trafiknämnden delegerar beslutet att fastställa Beredskapsplanen 
för höjd beredskap till trafikdirektören. 
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Maria Hagberg 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
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