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Svar på remiss - Reviderad riktlinje för höjd 
beredskap inklusive Göteborgs Stads 
krigsorganisation 
Förslag till beslut 
I Trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta utredningen kring stadens krigsorganisation 
med inriktningen krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur. 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2022 att remittera stadsledningskontorets förslag 
till samtliga nämnder och styrelser i staden ned svar senast 4 november 2022 

Förslag utgörs av en reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, 
inklusive bilaga om Göteborgs Stads krigsorganisation. Krigsorganisationen föreslås 
bestå av ordinarie nämnders och styrelsers krigsorganisationer med tillhörande 
beredskapsplaner, samt ett antal tillkommande resursfunktioner. Resursfunktionerna ska 
säkerställa att operativt samarbete över förvaltnings- och bolagsgränser snabbt kan 
komma till stånd vid krigsfara och krig, men också vid hybridkrigföring i gråzonen 
mellan krig och fred. Syftet är att använda Göteborgs Stads samlade resurser på bästa sätt 
och stärka Stadens förmåga att värna liv och hälsa samt upprätthålla samhällets 
funktionalitet. 

Trafikkontoret är positiv till den föreslagna revideringen av Göteborgs Stads riktlinje för 
höjd beredskap och införandet av resursfunktioner. En förberedd struktur för hur resurser 
ska prioriteras över förvaltnings- och bolagsgränser och hur operativt samarbete ska ske 
ser trafikkontoret som nödvändigt för att hantera händelser vid höjd beredskap. 
Trafikkontoret anser att stadsledningskontoret behöver ha en tydlig bild av hur 
nämndernas och styrelsernas beredskapsplaner är utformade för att effektivt kunna leda 
Göteborgs Stads krigsorganisation utifrån ett hela-staden-perspektiv. Av denna anledning 
behöver stadsledningskontoret ha en aktiv roll i det förberedande arbetet med samordning 
och kvalitetssäkring av beredskapsplaner. Om inte denna samordning och kvalitetssäkring 
kommer till stånd är risken att stadens nämnder och styrelser inte är tillräckligt förberedda 
för de omständigheter som kan ske under höjd beredskap.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-06 
Diarienummer 03941/22 
 

Handläggare 
Petra Fridstedt 
Telefon: 031-368 28 08  
E-post: petra.fridstedt@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap revideras enligt förslaget kommer 
trafiknämndens uppdrag att utökas. I den reviderade riktlinjen bedöms trafiknämnden 
vara resursfunktion för inom området reparationer tillsammans med Park- och 
naturnämnden. Utöver detta ska trafiknämnden bidra till ett flertal övriga resursfunktioner 
utifrån dess grunduppdrag. I fredstid innebär det utökade uppdraget planering, analys och 
utbildning. Om resursfunktionen aktiveras kommer det att kunna generera betydande 
kostnader. 

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. 

 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande stadsledningskontoret 2022-05-16, Remittering av förslag till 

riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation  

2. Förslag till reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, 
inklusive bilaga 1 Göteborgs Stads krigsorganisation 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-18 §576 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
fortsätta utredningen kring stadens krigsorganisation med inriktningen krigsorganisation 
med i huvudsak ordinarie nämndstruktur. Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2022 
att remittera stadsledningskontorets förslag till samtliga nämnder och styrelser i staden. 

Svar ska ha inkommit senast 4 november 2022 till stadsledningskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Under höjd beredskap bedöms behovet av att dela och samordna resurser inom Göteborgs 
Stad att öka kraftigt. Stadsledningskontoret gör bedömningen att enbart krigsorganisation 
och beredskapsplaner i varje förvaltning och bolag inte är tillräckligt för att skapa den 
förmåga som behövs för att i värsta fall hantera omfattande, långvariga, allvarliga och 
parallella samhällsstörningar i Göteborgssamhället till följd av krig. Stadens 
krigsorganisation behöver, enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, kompletteras 
med en förberedd struktur för ökad operativ förmåga att samordna och prioritera resurser 
över förvaltnings- och bolagsgränser. Denna struktur föreslås i förslaget till reviderad 
riktlinje för höjd beredskap organiseras i form av resursfunktioner.  

 

 

Bild 1: Göteborgs Stads krigsorganisation består av ordinarie nämnders och bolags krigsorganisation och 
beredskapsplaner samt resursfunktioner. 

Stadsledningskontoret föreslår att krigsorganisation och beredskapsplaner i stadens 
samtliga förvaltningar och bolag tillsammans med resursfunktioner utgör Göteborgs 
Stads samlade krigsorganisation. Till sin hjälp under höjd beredskap har 
kommunstyrelsen en krigsledningsorganisation på stadsledningskontoret. 
Krigsledningsorganisationen har i sin tur ett stöd i form av en krigsstab. Denna struktur 
bygger på den fredstida krisorganisationen som beskrivs i stadsledningskontorets 
krisledningsplan. Ambitionen är att så långt det är möjligt använda liknande arbetssätt 
såväl vid extraordinär händelse som under höjd beredskap. 
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Ambitionen har varit att involvera så många förvaltningar och bolag som möjligt för att 
bäst utnyttja stadens samlade resurser och för att fördela ansvar och skyldigheter i 
händelse av allvarliga extraordinära händelser och vid krigsfara och krig (höjd 
beredskap). Det är särskilt angeläget att förvaltningar och bolag som inte alls eller endast 
i ringa omfattning bedriver samhällsviktig verksamhet förbereder sig för att och helt eller 
delvis utföra nya arbetsuppgifter inom ramen för stadens krigsorganisation. Att peka ut 
ansvar i förväg är också avgörande för att i fredstid kunna öva stadens krigsorganisation. 

Även andra situationer skulle kunna leda till mycket omfattande samhällsstörningar, 
exempelvis klimatkatastrofer, terrorism, kemiska utsläpp, pandemier med mera. Därför 
anser stadsledningskontoret att det är en fördel om resursfunktioner skulle kunna nyttjas 
och aktiveras såväl under höjd beredskap som vid extraordinära händelser. Stadens 
krisberedskap och arbete med civilt försvar blir därmed ömsesidigt förstärkande, vilket är 
i linje med nationella direktiv.  

Resursfunktionerna ansvarar för att ett operativt samarbete över förvaltnings- och 
bolagsgränser snabbt kommer till stånd vid höjd beredskap och ytterst krig. De nämnder 
och styrelser som föreslås leda arbetet i en resursfunktion ska, inom sitt utpekade område, 
på en operativ nivå ansvara för att samordna, prioritera och fördela stadens resurser i 
enlighet med övergripande inriktningsbeslut och enligt målen för det civila försvaret samt 
samhällets skyddsvärden. Konkreta uppdrag till resursfunktionerna då höjd beredskap 
råder ges av kommunstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret är positiv till den föreslagna revideringen av Göteborgs Stads riktlinje för 
höjd beredskap och införandet av resursfunktioner. En förberedd struktur för hur resurser 
ska prioriteras över förvaltnings- och bolagsgränser och hur operativt samarbete ska ske 
ser trafikkontoret som nödvändigt för att hantera händelser vid höjd beredskap. 

Enligt reviderad riktlinje för höjd beredskap föreslås Göteborgs Stads krigsorganisation 
bestå av ordinarie nämnder och styrelsers krigsorganisation med tillhörande 
beredskapsplaner, samt ett antal tillkommande resursfunktioner. Detta innebär att i 
fredstid kommer analys, planering och utbildning till största del att ske inom respektive 
förvaltning och bolag. I händelse av höjd beredskap krävs en tydlig ledning och styrning 
för att den decentraliserade krigsorganisationen ska fungera och arbeta tillsammans. 

Trafikkontoret anser att stadsledningskontoret behöver ha en tydlig bild av hur 
nämndernas och styrelsernas beredskapsplaner är utformade för att effektivt kunna leda 
Göteborgs Stads krigsorganisation utifrån ett hela-staden-perspektiv. Av denna anledning 
behöver stadsledningskontoret ha en aktiv roll i det förberedande arbetet med samordning 
och kvalitetssäkring av beredskapsplaner. Om inte denna samordning och kvalitetssäkring 
kommer till stånd är risken att stadens nämnder och styrelser inte är tillräckligt förberedda 
för de omständigheter som kan ske under höjd beredskap.  

Trafikkontoret anser att de resursfunktioner som föreslås av stadsledningskontoret är ett 
steg i rätt riktning för att säkerställa Stadens krigsorganisation. I riktlinjen finns en kort 
beskrivning av respektive resursfunktions uppdrag och ansvar. Vidare skrivs att 
uppdraget kommer tydliggöras av kommunstyrelsen vid höjd beredskap. Riktlinjen 
beskriver inte tydligt vilket mandat resursfunktionerna har eller hur samverkan ska ske 
mellan resursfunktionerna. Om varje resursfunktion ska tolka uppdragsbeskrivningen 
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finns risken att det kommer bli stora skillnader mellan stadens resursfunktioner om hur de 
tolkar sina uppdrag. Det kan leda till att stadens förmåga att hantera komplexa 
samhällsstörningar inte ökar i den utsträckningen som önskas.  

Trafikkontoret anser att uppdrag och ansvar behöver utvecklas och förtydligas i riktlinjen 
så att det är tydligt för resursfunktionerna vilket uppdrag och ansvar de har att analysera, 
planera och utbilda för i fredstid såväl som vid högsta beredskap. 

De flesta resursfunktionerna leds av nämnder och styrelser som bedriver samhällsviktig 
verksamhet. Vid högsta beredskap kommer det bli särskilt viktigt för dessa nämnder och 
styrelser att hushålla med de resurser som finns. Det kommer därför krävas tydlig ledning 
och styrning från de resursansvariga för att samverkan ska kunna ske mellan nämnderna 
och styrelserna under höjd beredskap och att stadsledningskontoret är delaktiga.  

Krigsorganisationen i staden är komplicerad med över 40 beredskapsplaner som ska 
fungera ihop med varandra. Då uppgifterna i många fall omfattas av säkerhetsskydd 
försvåras också möjligheterna till samverkan. Därför är det viktigt att 
stadsledningskontoret tar ett tydligt ansvar att säkerställa att det sker samverkan mellan 
stadens nämnder och styrelser.  

För att ge skapa en gemensam grund i arbetet med beredskapsplaner bör 
stadsledningskontoret ta fram mer material så alla förvaltningar och bolag utgår från 
samma tankesätt och förutsättningar vid deras planering för höjd beredskap. Förslagsvis 
kan Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) typfall anpassas till Göteborg eller 
Göteborgsregionen. En gemensam grund i det förberedande arbetet bedöms förbättra 
förberedelserna då de som är involverade i krigsorganisationerna i olika delar av Staden 
har liknande tänk kring vad som skulle kunna ske vid höjd beredskap.   

Trafikkontoret anser det är bra att stadsledningskontorets krigsstab knyts till samtliga 
resursfunktionerna då de har ett hela-staden-perspektiv som är viktigt vid extra ordinära 
händelser och vid höjd beredskap. Dock behövs det förtydligas vad stabsfunktionen har 
för ansvar och vad de bidrar med i resursfunktionen samt om de har möjlighet att delta i 
samtliga resursfunktioner samtidigt. 

Riktlinjen möjliggör även att resursfunktionen ska kunna aktiveras vid extraordinära 
händelser så som kris. Trafikkontoret ser detta som positivt då det ger Göteborgs Stad en 
möjlighet att förbereda sig och i fredstid öva på förmågan att hantera omfattande, 
komplexa och parallella samhällsstörningar. Dessutom är det viktigt i en decentraliserad 
organisation att säkerställa att stadens resurser nyttjas på rätt sätt under svåra 
omständigheter. 

I riktlinjen föreslås trafiknämnden tillsammans med Park- och naturnämnden bli 
funktionsansvariga för resursfunktionen Reparationer. Detta anser trafikkontoret är rätt. I 
övrigt anser trafikkontoret att det är svårt att uttala sig kring resursfunktioner, vilka 
nämnder och styrelser som föreslås bli funktionsansvariga samt vilka som föreslås delta 
då det saknas tydlig uppdrags- och rollbeskrivning. 

Trafikkontoret ser en risk i hur bolag som samägs av flera kommuner i Göteborgs närhet, 
exempelvis Renova och Gryaab, ska hanteras vid händelse av höjd beredskap. 
Trafikkontoret anser att stadsledningskontoret behöver utreda vilka resurser som kommer 
finnas tillgängliga för resursfunktionerna i Göteborgs Stad och vilka planeras användas 
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av andra kommuner vid högsta beredskap. Om ansvaret för detta läggs på stadens 
resursansvariga finns risken att frågan faller mellan stolarna eller att det inte finns någon 
tydlighet kring vem som ska ta kontakt med berörda aktörer.  

 

 

 

Jan Rinman 
 
Biträdande trafikdirektör 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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