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Yttrande angående – Delrapport - Projekt civilt försvar 

Yttrandet 
 

Kommunens förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda förhållanden i 
samband med krigsfara och krig är av grundläggande betydelse. Detta gäller 
även vid ett eventuellt utbrott av en pandemi.  

Göteborg Stad bör samordna riktlinjer och policyer beträffande pandemier* med 
Folkhälsomyndighetens handläggningsrekommendationer och näringslivet 
policyer. Det är viktigt att kommunen ger de anställda samma budskap som 
näringslivet och de stora arbetsgivarna i staden ger sina medarbetare. 

De senaste dagarnas spridning av virus i Europa belyser vikten av att staden ger 
ett samordnat budskap.  

*Coronaviruset 2019-nCoV klassas sedan 30 januari 2020 av WHO som 
internationellt hot mot människors hälsa, så kallad PHEIC (Public Health 
Emergency of International Concern). Den 1 februari 2020 beslutade 
regeringen att sjukdomen ska klassificeras som allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). 

Världshälsoorganisationen WHO oroas av den snabba ökningen av antal 
smittade. Rädslan för en global pandemi ökar efter utbrott av coronaviruset i 
bland annat Italien, Iran, Sydkorea, Tyskland och Frankrike. 
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Delrapport - Projekt civilt försvar 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Delrapport kring projektet Civilt försvar i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

Sammanfattning 
Projektet civilt försvar beslutades av kommunstyrelsen 2018-08-22 (§ 668, 1846/16). 
Arbetet bedrivs i projektform under perioden 1 jan 2019 - 31 dec 2020. Fokus för arbetet 
under våren 2019 var att strukturera arbetet och komma igång med kompetenshöjande 
insatser. Under hösten 2019 har bland annat följande arbete gjorts: 

• Samtliga förvaltningar och bolag har deltagit i kunskapshöjande utbildningspass. 
• Riktlinje för säkerhetsskydd har tagits fram, inklusive metod för hur 

säkerhetsskyddsanalyser ska genomföras. 
• Planering inför Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020, har pågått under hösten. 

Övningen genomförs under första kvartalet 2020. 

Under 2020 kommer arbetet med krigsorganisation och krigsplacering att intensifieras. 
Ett samarbete med Försvarshögskolan ska inledas. Utöver det ska ett pilotprojekt kring 
krigsplacering genomföras. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projektet civilt försvar i Göteborgs Stad medför inga direkt ekonomiska konsekvenser. 
Huvuddelen av projektet finansieras via statliga krisberedskapspengar, så kallade 2:4-
medel. Under 2020 kommer förvaltningar och bolag aktiveras i projektet, vilket kräver att 
planeringstid avsätts för detta. 

På sikt har arbetet med civilt försvar och stärkt krisberedskap sannolikt ekonomiska 
konsekvenser för samtliga kommuner i Sverige. Det kan komma att handla om kostnader 
för exempelvis reservkraft, trygghetspunkter, skyddsrum, viss lagerhållning av 
nödvändiga varor med mera. 

Hur landets kommuner ska finansiera detta är inte klarlagt. Den militära delen av 
totalförsvaret har fått ökade statsanslag. En liknande politisk överenskommelse om 
statsanslag till det civila försvaret finns ännu inte. I försvarsberedningens rapport 
Motståndskraft (Ds 2017:66) beräknas finansieringsbehovet för det civila försvaret mot 
slutet av försvarsbeslutsperioden 2021–2025 uppgå till 4,2 miljarder kronor årligen. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-08 
Diarienummer 0475/19 
 

Handläggare  
Margareta Romare 
Telefon: 031-3680247 
E-post: margareta.romare@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Projektet civilt försvar i Göteborgs Stad medför inga ekologiska konsekvenser. På sikt 
kan en situation med krig få konsekvenser för ekologi och klimat. 

• Klimatsatsningar i olika former kan tvingas prioriteras ner eller till och med bort om 
en situation med krigsfara eller till och med krig uppstår. Samhällets totala fokus blir 
på att rädda liv och hälsa samt upprätta samhällets övergripande funktionalitet. 

• En antal målkonflikter befaras uppstå. Exempelvis kräver militärfordon, militärflyg, 
militära fartyg, räddningsfordon och driften av skyddsrum stor tillgång till drivmedel 
(diesel) som orsakar koldioxidutsläpp. 

• Lokala klimatrisker som exempelvis översvämningar, kan förvärra läget ytterligare 
om en situation med krig skulle inträffa. Flera parallella kriser, inklusive krig, skulle 
förvärra en redan svår och skapa än mer lidande och nöd. 

• Globalt riskerar klimatförändringar leda till ökade spänningar mellan länder, regioner 
och folk. Kamp om knappa resurser och landområden, fattigdom, omfattande globala 
flyktingströmmar är faktorer som ytterligare försämrar säkerhetsläget i världen och i 
sig ökar risken för konflikter och krig. 

Bedömning ur social dimension 
Projektet civilt försvar i Göteborgs Stad medför inga sociala konsekvenser. En situation 
med krig får dock stora sociala konsekvenser. Alla – kvinnor, män, barn – riskerar att på 
olika sätt drabbas hårt, exempelvis: 

• Sociala satsningar i offentlig regi kan tvingas prioriteras ner eller till och med bort om 
en situation med krigsfara eller krig uppstår. Samhällets totala fokus blir på att rädda 
liv och hälsa samt upprätta samhällets övergripande funktionalitet. Enskilda individer 
- inte minst redan utsatta, svaga och sjuka - riskerar att hamna i en än värre situation. 
Möjligheterna att upprätthålla kvaliteten inom skola, vård och omsorg kan komma att 
minska. 

• En situation med krig väntas ge ett stort antal skadade personer och tvinga 
akutsjukhusen att fokusera på traumavård. Ett stort antal sjuka personer kan därmed 
inte räkna med att få samma vård som i fredstid. 

• Krigsfara och krig kan sannolikt leda till å ena sida ökad sammanhållning då 
människor blir tvungna att i ökad utsträckning själva ge och ta emot hjälp. Å andra 
sidan kan också revirtänkande, misstänksamhet och avoghet öka då resurser inte 
räcker till alla. 

• Generellt kommer vikten av frivilliga insatser öka. Även individens eget ansvar för 
en god hemberedskap kommer att öka. 

• Krig väntas leda till ökad brottslighet, så som plundring, stölder, dödligt våld. Detta 
antas åtminstone ske i de större städerna (Rätt person på rätt plats – kommuner 
Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, MSB 2019). 

Samverkan 
De fackliga organisationerna har fått information om projektet civilt försvar. Centrala 
samverkansgruppen (CSG) fick information 7 november 2019 och Koncernfackliga rådet 
11 december 2019. 
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Bilagor 
1. Projektplan civilt försvar, Göteborgs Stad 

2. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 2018–2020 

3.  Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019–2021 

4. Bilaga 1 Aktivitetsplan, Regional grundsyn 2019–2021 
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Ärendet  
Projektet civilt försvar har varit igång i cirka ett år, det vill säga halva projekttiden. 
Projektet drivs av avdelningen Samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret. 
Det här tjänsteutlåtandet beskriver hur arbetet fortskrider. Dels redogörs för vad som har 
gjorts under 2019, dels för vad som planeras för 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunernas förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda förhållanden och 
ytterst i samband med krigsfara och krig är av grundläggande betydelse för Sveriges 
samlade förmåga att motstå yttre hot. I 3 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH) föreskrivs därför att kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap, det vill säga krigsfara och krig. Dessa förberedelser 
är i fredstid kommunens bidrag till det samlade civila försvaret. I krig är det civila 
försvaret i kommunen liktydigt med all den verksamhet som kommunen då ska bedriva. 

Försvarspolitisk inriktning 
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020 ska totalförsvaret 
återuppbyggas, det vill säga både det militära försvaret och det civila försvaret. 
Återuppbyggnaden av det civila försvaret är en omfattande uppgift som omfattar alla i 
samhället. Så långt det är möjligt ska arbetet bygga på de strukturer och processer som 
används inom krisberedskapen. Utgångspunkten är att förmågan att hantera fredstida 
kriser ska ge grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018 - 2020 
Den 19 juni 2018 undertecknades Överenskommelse om kommuners arbete med civilt 
försvar 2018–2020 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
dåvarande Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

I överenskommelsen framgår målen för det civila försvaret: 

• Värna civilbefolkningen 

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 

Överenskommelsen pekar ut tre prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden: 

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

• Säkerhetsskydd 

• Krigsorganisation och krigsplacering (påbörja arbetet) 

Överenskommelsen anger även ett antal övriga uppgifter som landets kommuner, 
däribland Göteborgs Stad, förväntas göra: 

• Utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara för 
kommunens ledning. 

• Medverka i utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i 
övning anordnad av annan statlig myndighet. 

• Informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och 
möjligheter till samverkan på lokal nivå. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (9) 
   
   

• Medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte. 
• I samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för 

lägesbilder. 

Typfall 4 och 5 
Utgångspunkten i arbetet med civilt försvar är två olika scenarier; FOI:s typfall 4 och 
typfall 5 (Totalförsvarets forskningsinstitut). Med typfall 4 avses väpnat angrepp mot 
Sverige, det vill säga krig. Med typfall 5 avses eskalerande gråzonsproblematik. Med 
gråzonsproblematik menas antagonistiska aktiviteter så som dataintrång, sabotage, 
terrorism, informationspåverkan med mera. Det är icke-militära aktiviteter som avser att 
skada befolkningen och landet, en form av krigföring. Vem som ligger bakom sådana 
attacker kan vara otydligt. Gråzonsattacker kommer till stor del äga rum under fredstid, 
vilket innebär att det är stadens ordinarie krisberedskap som behöver kunna hantera de 
samhällsstörningar som uppstår. Först om och när regeringen beslutar om höjd beredskap 
(skärpt eller högsta beredskap) kan verktygen krigsorganisation, krigsplacering och 
allmän tjänsteplikt bli aktuella att tillämpa för Göteborgs Stad. 

Stadsledningskontorets projekt civilt försvar 
Projektets mål är att utifrån överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 
2018–2020 identifiera, tydliggöra, samordna samt ge styrning och stöd för berörda 
verksamheters arbete. 

Förväntade resultat vid projektets utgång: 

1. Genomförd analys och redovisning gällande vilka verksamheter i staden som berörs 
av civilt försvar. 

2. Genomförd analys och redovisning av förslag gällande ansvarsfördelning och 
organisering av civilt försvar i staden samt inom stadsledningskontoret. 

3. Genomförd inventering, analys och redovisning gällande ändrings- och 
kompletteringsbehov av styr- och stöddokument. 

4. Utarbetade förslag till (och om möjligt beslutade) nya/ändrade styr- och 
stöddokument. 

5. Utarbetade förslag till (och om möjligt beslutade) gemensamma processer och 
rutiner. 

6. Genomförda informations- och utbildningsinsatser (enligt ”utbilda utbildaren”-
metoden) riktade till nyckelpersoner i berörda verksamheter. 

Förändrad projektorganisation 
Under hösten 2019 justerades projektorganisationen något för att uppnå full effekt. 
Projektledningen består nu av en projektledare, en biträdande projektledare samt en 
projektadministratör. Dessutom finns en arbetsgrupp/referensgrupp på 
stadsledningskontoret, med bred representation från alla områden. 

Aktiviteter genomförda under 2019 
Följande aktiviteter har hittills genomförts i projektet: 

• Projektplan 

• Kommunikationsplan 
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• Budgetunderlag till politiken 

• Legala förutsättningar, kommunens ansvar (PM till förvaltnings- och bolagschefer) 

• Typfall 5 (gråzon), Göteborgskontext 

• Analys av ny säkerhetsskyddslag 

• Webbutbildning i säkerhetsskydd för projektdeltagarna 

• Kontaktpersoner för civilt försvar har utsetts i samtliga förvaltningar/bolag/förbund 

• Svar från samtliga förvaltningar, bolag och förbund har inkommit gällande 
lagreglerade verksamhet och samhällsviktig verksamhet 

• Framställt utbildningsmaterial och genomfört utbildningar 

• Informationsbrev skickas löpande ut till kontaktpersoner 

• Temasida om civilt försvar på intranätet. 

Utbildningsinsatser under 2019, inom ramen för deluppdraget 
”kompetenshöjning” 

• Kommunstyrelsen 

• SLK ledningsgrupp 

• Förvaltnings- och bolagschefer (FoB-möte) 

• 54 förvaltningar, bolag och förbund deltog med närmare hundra personer under 
utbildningspass (tre timmar) i november. Inbjudan gick ut till kontaktpersonerna för 
civilt försvar. Totalt utbildades ett 100-tal personer inom ramen för denna satsning. 

• Säkerhetschefer/samordnare 

• Kommunikationschefer 

• HR-chefer 

• Centrala samverkansgruppen, CSG 

• Koncernfackligt rådet 

• Näringslivets säkerhetsdelegation (NSD) - nätverk för krisberedskap och säkerhet 
som Göteborgs Stad deltar i. 

Arbete med utbildningsinsatser 2020, inom deluppdraget ”kompetenshöjning” 
• Utbildningsdag 10 januari, totalförsvarsövning TFÖ 2020 

• Utbildning säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsanalyser 

• Information om Göteborgs Stads arbete med civilt försvar i krisberedskaps- och 
säkerhetsnätverk (privat-offentlig samverkan) 

Arbete med deluppdraget ”säkerhetsskydd” 
Ett förslag till styr- och stöddokument för Göteborgs Stads arbete med säkerhetsskydd 
togs fram under hösten. Kommunstyrelsen godkände förslaget 15 januari 2020 (0606/18). 

För att kunna fördjupa arbetet kring krigsorganisation och krigsplacering behöver 
merparten av stadens förvaltningar och bolag analysera sitt krav på säkerhetsskydd, detta 
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sker i den så kallade säkerhetsskyddsanalysen och kommer påbörjas under 2020. I 
analysen är det viktigt att samtliga bolag och förvaltningar överväger i vilken omfattning 
de kommer arbeta med totalförsvarsplanering särskilt avseende krigsorganisation och 
krigsplacering. 

Totalförsvarsövning, TFÖ 2020 – inom deluppdraget ”medverka i utbildningar 
och övningar” 

Syftet med TFÖ 2020 är att utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga. Central, 
regional och operativ samverkan ska övas. Scenario är höjd beredskap och väpnat 
angrepp mot Sverige. 

Göteborgs Stad är en av kommunerna som ska öva. En första utbildningsdag/temadag 
ägde rum i januari. Denna följs av två övningsdagar (skrivbordövningar) i februari och i 
början av mars. Inbjudan att delta gick ut till förvaltnings- och bolagschefer inom staden. 
TFÖ 2020 kommer även övas regionalt och utvärderas på nationell nivå. 

Övningsresultatet förväntas kunna ge underlag till Göteborgs Stads vidare arbete med att 
skapa en krigsorganisation och börja krigsplacera. 

Arbete med deluppdraget ”krigsorganisation” 

Under höjd beredskap - skärpt och högsta beredskap - ansvarar kommunstyrelsen för 
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva (enligt Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap). Vid högsta beredskap ska berörda kommuner övergå till 
krigsorganisation (enligt Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 12 
§).  

Under många år låg arbetet med krigsorganisation och krigsplacering nere i alla 
kommuner i Sverige. Det speglade i sin tur tidens uppfattning om en så kallad ”evig 
fred”. Göteborgs Stad har inte haft en krigsorganisation sedan 1986. 

En krigsorganisation är en annorlunda organisation än den fredstida. Vissa verksamheter 
kan behöva slås samman, vissa verksamheter ska utföras i större utsträckning än idag, 
andra verksamheter ska minska eller kanske bli helt vilande. Helt nya arbetsuppgifter 
tillkommer. En kommuns uppgifter i krig styrs av ett omfattande och komplext lagrum 
som kräver fördjupning i hur en kommuns olika verksamheter berörs. 

Stadsledningskontoret har slutit ett samarbetsavtal med Försvarshögskolan. 
Försvarshögskolan är en institution som bedrivs forskningsbaserat och utan vinstintresse, 
vilket gör den till en lämplig samarbetspartner för Göteborg Stad. Syftet med samarbetet 
är ett ömsesidigt utbyte kring totalförsvarsplaneringen. Försvarshögskolan ska bidra till 
stadens kompetensuppbyggnad och planering inom området civilt försvar. Samtidigt ska 
samarbetet bidra till Försvarshögskolans forskning inom civilt försvar med koppling till 
den lokala nivån. Bland annat är frågor kring myndigheters ansvar och 
ledningsförhållanden vid höjd beredskap ett kunskapsområde som behöver stärkas. 

Samarbetet med Försvarshögskolan kommer att ske i form av workshops, som i huvudsak 
ska äga rum under våren 2020. Syftet är att fördjupa dialogen kring vilken verksamhet 
som Göteborgs Stad fortsatt måste bedriva under höjd beredskap, alltså vid krigsfara eller 
krig. Även tillkommande uppdrag under höjd beredskap behöver kartläggas. Samarbetet 
med Försvarshögskolan och de planerade workshops ingår som en del i uppdraget att 
skapa en krigsorganisation. Göteborgs Stad kommer dels att behöva ta fram en 
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övergripande krigsorganisation, dels kommer varje förvaltning och bolag behöva ta fram 
en egen krigsorganisation och egna beredskapsplaner. 

Arbetet med att skapa en krigsorganisation i Göteborgs Stad kommer inte att vara slutfört 
under 2020, vilket är helt i linje med hur uppdraget är formulerat i överenskommelsen 
mellan MSB och SKL. En målsättning i projektet är dock att kunna leverera en första 
version till en stadenövergripande krigsorganisationsskiss efter projektperiodens slut. 

Arbete med deluppdraget ”krigsplacering” 

Ett pilotprojekt inom staden med syfte att skaffa mer kunskap om krigsplacering startade 
i början av 2020. Projektet civilt försvar leder pilotprojektet. HR centralt deltar samt 
förvaltningen Kretslopp och vatten. Målet är att testa arbetsprocessen kring krigsplacering 
i en begränsad omfattning. Pilotprojektet ska ge viktig kunskap om juridiken kopplad till 
krigsplacering samt hur verktygen krigsplacering och allmän tjänsteplikt kan komplettera 
varandra. Vidare ska pilotprojektet ta fram förslag till rutiner och arbetssätt gällande 
krigsplacering. 

Struktur för styrande, stödjande och planerande dokument 

Projektet har hittills identifierat att följande behöver tas fram: 

• Styrande dokument för Göteborgs Stads arbete med krigsberedskap 

• Styrande dokument för krigsplacering i Göteborgs Stad 

• Beredskapsplaner i alla förvaltningar och bolag, kopplade till en beslutad 
krigsorganisation. 

Informationsutbyte 

Enligt Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar ska kommunerna 
medverka vid införandet av säkra kommunikationer. Detta sker genom att stadens 
tilldelas ett system med högt tekniskt skydd för informationsutbyte. Arbetet ska pågå 
under 2020.  

Skyddsrum, ledningsplats och övriga civilförsvarsanläggningar 

Räddningstjänsten och fastighetskontoret med flera har lyft frågor som har med 
befolkningsskyddet att göra. Hit räknas bland annat skyddsrum, 
civilförsvarsanläggningar, evakuering/inkvartering och räddningstjänst under höjd 
beredskap. 

Dialog pågår med berörda förvaltningar och förbund kring utarbetande av en 
handlingsplan. Befolkningsskyddet är inte utpekat som en prioriterad arbetsuppgift i den 
nu gällande Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Men 
arbetsuppgiften är angelägen och pekas tydligt ut i den regionala grundsynen för Västra 
Götalands län. Grundsynen är framtagen för att vara ett stöd för kommunerna och ska 
främja en sammanhängande totalförsvarsplaneringen i länet. För Göteborgs Stads del 
skulle det exempelvis handla om att påbörja en kunskapsuppbyggnad kring de skyddsrum 
som ligger i fastigheter ägda av staden, säkerställa tillgång till skyddsrummen och se över 
renovering- och investeringsbehov. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att projektet civilt försvar kommer att kunna leverera 
målsättningen i projektplanen. En förutsättning är att de planerade workshops 
tillsammans med Försvarshögskolan samt pilotprojektet kring krigsplacering prioriteras 
av berörda förvaltningar, bolag och förbund. Stadsledningskontoret bedömer att arbetat 
med att bygga upp det civila försvaret i Göteborgs Stad är ett arbete som kommer att pågå 
under många år framöver, kanske under 10–20 år ytterligare. Nya överenskommelser 
mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om kommunernas arbete med 
civilt försvar väntas och dessa kommer att peka ut omfattningen och takten i det 
övergripande arbetet med att bygga upp det civila försvaret. Projektet civilt försvar, som 
pågår fram till och med 31 december 2020, är därför endast ett första inledande projekt 
som lägger grunden för det fortsatta arbetet med civilt försvar i Göteborgs Stad. 

Det är också viktigt att betona att arbetet med civilt försvar och krisberedskap är starkt 
sammanlänkat. Allt arbete som görs för att stärka krisberedskapen, det vill säga minska 
risker och öka förmågan att hantera samhällsstörningar, kommer även att stärka det civila 
försvaret i staden. Det är därför angeläget att arbetet med att stärka krisberedskapen 
prioriteras inom förvaltningar, bolag och förbund inom Göteborgs Stad. Till grund för 
arbetet ligger resultatet i den senaste risk- och sårbarhetsanalysen (2019 -2022). Ytterst 
handlar det om att Göteborgs Stad ska bygga upp sin förmåga att fortsätta leverera 
samhällsviktig verksamhet såväl under samhällsstörningar i fredstid som under krig. 
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Projektplan 

1 Syfte med dokumentet 
Syftet med dokumentet är att tydliggöra projektets förutsättningar, omfattning 
samt hur projektet planeras att genomföras. Projektplanen uppdateras under 
arbetets gång vid behov. 

2 Mål  

2.1 Definitioner 
Stadens verksamheter 

Avser Göteborgs Stads samtliga nämnder samt styrelser i sådan organisation där 
Göteborgs Stad har det rättsliga bestämmande inflytandet. 

SLK 

Avser stadsledningskontoret i Göteborg Stad 

SoB 

Avser avdelningen Samhällsskydd och beredskap vid SLK 

MSB 

Avser Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

SKL 

Avser arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Extern aktör 

Avser en sådan organisation som inte ryms inom begreppet Verksamheten 

2.2 Verksamhetsmål - effekter 
Civilt försvar kommer beröra de flesta av stadens verksamheter och genom 
projektet kommer kunskapen i dessa verksamheter att öka och också underlätta 
det långsiktiga kommande arbetet med civilt försvar.  

Effekter 

1. Underlätta för berörda verksamheter i Staden att ta sitt ansvar 
gällande civilt försvar 
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2. Minimera administrationen genom framtagande av för Staden 
gemensamma vägledningar som stöd för berörda verksamheters 
egna utvecklings- och implementeringsarbete 

  

2.3 Projektmål 
Projektets mål är att utifrån överenskommelse om kommuners arbete med civilt 

försvar 2018–2020 mellan MSB och SKL identifiera, tydliggöra, samordna 
samt ge styrning och stöd för berörda verksamheters arbete. 

2.4 Projektets förväntade resultat 
Förväntat resultat vid projektets utgång. 

1. Genomförd analys och redovisning gällande vilka verksamheter i 
Staden som berörs av civilt försvar. 

2. Genomförd analys och redovisning av förslag gällande 
ansvarsfördelning och organisering av civilt försvar i Staden samt 
inom SLK. 

3. Genomförd inventering, analys och redovisning gällande 
ändrings- och kompletteringsbehov av styr- och stöddokument. 

4. Utarbetade förslag till (och om möjligt beslutade) nya/ändrade 
styr- och stöddokument. 

5. Utarbetade förslag till (och om möjligt beslutade) gemensamma 
processer och rutiner. 

6. Genomförda informations- och utbildningsinsatser (enligt ”utbilda 
utbildaren”-metoden) riktade till nyckelpersoner i berörda 
verksamheter. 

3 Intressenter 

3.1 Målgrupp och intressenter 
Målgruppen är de som idag har ansvar för verksamheter som berörs utifrån 
överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018–2020 mellan 
MSB och SKL samt de nyckelpersoner som kommer att utveckla och 
implementera arbetet med civilt försvar i dessa verksamheter.  

En fördjupad intressentanalys genomförs initialt i projektet och bilägges 
projektplanen. Intressentanalysen revideras vid behov.  
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4 Förutsättningar för projektet 

4.1 Omfattning och avgränsningar 
Projektet omfattar berörda verksamheter i Staden. Kartläggning av vilka 
förvaltningar, bolag och förbund som berörs och i vilken omfattning skall 
genomföras. Framtagen lista skall innehålla kontaktpersoner. Listan bilägges 
projektplanen.  

Verksamheterna kommer beröras i olika grad, i deltagande med att nå projektets 
förväntade resultat eller att nå de slutliga effektmålen.   

Detta projekt kommer vara vägledande och styrande gentemot stadens 
verksamheter avgränsat till främst de arbetsuppgifterna som pekats ut i 
överenskommelsen mellan SKL och MSB. Respektive verksamhet inom 
Göteborgs Stad ska själva tillsätta de resurser och nyckelpersoner som krävs för 
utveckling och implementering.  

4.2 Tidsram 
Projektstart 2019-01-01 

Projektslut 2020-12-31 

Projektet följer tiden för Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar som tecknats mellan SKL och MSB som löper t.o.m. 31 dec 2020. 
Överenskommelsen har en möjlighet att förlängas men detta bedöms inte 
påverka projektets löptid. 

4.3 Resurser 
Resurser redovisas under 6 Projektorganisation.  

För genomförandet av projektet har följande kompetensområden 
identifierats: 

1. Totalförsvarsspecialister 

2. Juridik 

3. Informationssäkerhet 

4. Signalskydd 

5. Säkerhetsskydd 

6. Arkiv/diarier 

7. HR 

8. Kommunikation 

9. Projektledning 
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10. Ev. specialistkompetenser utifrån arbetets gång som 
exempelvis IT. 

11. Resurser och nyckelpersoner från berörda verksamheter 

 

4.4 Finansiering och kostnader 
Projektet finansieras med de särskilda medel staden fått av staten för arbete med 
civilt försvar. Beslut kring vilka projektkostnader som ryms inom ramen för de 
statliga medlen tas slutligen av avdelningschefen för Samhällsskydd och 
beredskap som tillsammans med projektledaren planerar och följer upp budget. 

Projektets kostnader för exempelvis processledning, utbildning, möten, 
kommunikation och vissa personalkostnader för arbetsgruppen finansieras inom 
ramen för de särskilda ekonomiska medel staten tilldelat Staden för arbete med 
civilt försvar.  

Verksamheterna ska anpassa sig i den omfattning som är nödvändig och själva 
ansvara för sin utveckling och implementering. 

Övrigt deltagande från stadens verksamheter i projektets definierade styr-, 
referens- och arbetsgrupper förväntas inte debitera någon kostnad. 

 

4.5 Projektets prioritering 
Riktlinjer för uppdragets prioritering inför eventuella vägval är att kvalité och 
tid går före kostnad/resurs.  

 

 

Kvalitet 

  

 

 

Kostnad/resurser  Tid 

 

4.6 Övriga förutsättningar 
1. En viktig förutsättning för att Stadens arbete med civilt försvar ska 

lyckas är att berörda verksamheter tillsätter nödvändiga resurser och 
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nyckelpersoner för utveckling och implementering samt anpassar sig i 
den omfattning som är nödvändig.  

2. att berörda verksamheter engagerar sig och möter upp med de resurser 
som är nödvändiga. 

3. Projektet är i starkt beroende till externa aktörer (Regionala och 
nationella) vilket också kan påverka genomförandetakten och 
resursbehovet. Detta gäller såväl tillsättandet av nationella utredare som 
MSB och Länsstyrelsens framtagande av vägledningar. 

5 Relationer till andra projekt 
och aktiviteter 
Arbete med civilt försvar ska ses som en del av Stadens säkerhetsarbete med 
utgångspunkt i arbete med krisberedskapen. Säkerhetsarbetet och civilt försvar 
inkluderar även arbetet med säkerhetsskydd. Det civila försvaret skapar behov 
av ett utökat och stärkt arbete med Stadens säkerhetsskydd. 

6 Projektorganisation 

6.1 Roller  
Projektets roller konkretiseras närmare i projektdirektivet vad avser ansvar och 
mandat. Eftersom deltagandet i styrgrupp och projektgrupp är säkerhetsklassat i 
nivå 3 krävs en godkänd säkerhetsprövning av de personer som kommer att 
bemanna upp dessa grupperingar. 

6.1.1 Beställare 

Chef Trygghet  och Säkerhet, SLK  Gabriella Nässén 

6.1.2 Projektägare 

Avdelningschef Samhällsskydd och beredskap, SLK Filip Lundgren 

6.1.3 Styrgrupp 

Projektägaren och Säkerhetsskyddschef – Ordförande Filip Lundgren 

Projektledaren – adjungerad och sammankallande Margareta Romare 

Informationssäkerhetschef, SLK  Jan Svensson 

Stadsjurist, SLK   Erica Farberger 

Planeringsledare HR, SLK 
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Representanter utifrån (annan förvaltning/bolag/förbund)  

- Göteborgs hamn  Lisbeth Billstedt 

- Kretslopp och vatten  Helena Hallagård 

- RSG   Svante Carlsson 

- SDF   Britt Färdig Lindahl 

 

6.1.4 Projektledare 

Margareta Romare Planeringsledare, SLK, SoB 

6.1.5 Projektgrupp 

Projektgruppens projektledare är Margareta Romare. Det finns även en 
biträdande projektledare samt en projektadministratör.  
Utöver dessa roller finns representanter från SoB, juridik, 
kommunikation, välfärd och utbildning samt stadsutveckling.     

6.1.6 Referensgrupp 

Fackförvaltningar 

Kretslopp och vatten 

Stadsbyggnadskontoret 

Trafikkontoret 

Intraservice 

SDF 

SDF Västra Hisingen 

SDF Centrum 

SDF Östra Göteborg 

Bolag 

Göteborg Energi 

Göteborgs Hamn 

Gryaab 

Framtiden AB 

Förbund 

RSG 
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7 Projektprocesser 

7.1 Rapportering inom projektet 
Projektledaren rapporterar till projektägaren löpande vid behov och vid 
avvikelser. Minst en gång per månad sker ekonomisk uppföljning av utfall i 
förhållande till budget. 

I övrigt redovisar projektledaren löpande i de olika arbets- och 
referensgrupperna alternativt delprojekt, status på projektet utifrån aktuell 
detaljtidsplan samt svarar upp på direkta förfrågningar från projektägare eller 
projektbeställare. 

7.1.1 Styrgruppsmöten 

Till varje styrgruppsmöte ska en statusrapport överlämnas i enlighet med vad 
som beslutas vid närmast föregående möte  

Nya frågor som kräver förberedelser av deltagande ledamöter ska delges minst 
3-5 arbetsdagar innan mötet. Den längre tiden gäller om material/underlag 
behöver läsas inför annonserad beslutspunkt på mötet. 

7.1.2 Projektavstämningsmöten 

Avstämningsmöten inom projektet (Projektgruppen) hålls minst en gång per 
månad och tätare vid behov. Kvartal 1 och 2 2019 kommer veckovisa 
avstämning/arbetsmöten planeras. 

7.2 Övergripande tidplan 
Övergripande milstolpeplan samt underliggande aktiviteter/delprojekt beskrivs 
och dokumenteras i projektdatabasen 

7.3 Inköps- och fakturarutiner 
Inköp stäms av och attesteras av projektägaren 

7.4 Projektstyrningsmodell 
Projektstyrningsmodell GPS används till viss del, men inte fullt ut. Projektet 
använder en projektdatabas för hantering av projektets dokumentation i den 
mån detta är förenligt med beslutade säkerhetsrutiner. Rutiner kring hantering 
av information i projektet beskrivs separat. 
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7.5 Riskanalys 
Riskanalysen finns dokumenterad i projektdatabasen. 

Riskanalys görs tillsammans med representanter hos ägaren och projektgruppen. 
Riskerna kommer att styra planeringen av arbetet i projektet och ajourhålls 
sedan löpande under projektets gång.  

Metoden som används kallas för Minirisk och innebär att varje risk får ett 
riskvärde samt planerade åtgärder för att förmildra eller eliminera risken. Dessa 
åtgärder följs sedan löpande upp inom projektet. 

7.6 Dokumentation 
Dokumentationen kommer att finnas i projektdatabasen samt på enheter såsom 
fristående datorer med USB-minnen som förvaras i godkända säkerhetsskåp. 

7.7 Ändringshantering 
I första hand tas kontakt med beställaren för en dialog/avstämning kring 
den uppkomna situationen. Gemensamt tas sedan beslut om avvikelsen 
har större påverkan på projektet eller kan hanteras fortlöpande inom 
projektets ramar. Om större avvikelse skall den dokumenteras för 
prioritering och beslut. Avvikelserapporten skall i sådana fall innehålla: 

1. kort beskrivning av problemet/avvikelsen 

2. påverkan på tidplan 

3. konsekvensbeskrivning på ekonomi och/eller risk/påverkan på 
verksamheter och funktioner i Staden  

4. förslag på åtgärd/lösning inkl. eventuellt behov av prioritering 
och beslut. 

Om en förändring beslutas att genomföras, så dokumenteras detta i 
projektdatabasens logg samt övriga av förändringen berörd dokumentation. 

7.8 Projektavslut och överlämning 
Kommer att definieras som en del av detaljplanen och i samarbete med 
angivna arbets- och referensgrupper. 

8 Bilagor och referenser 
Kapitel Dokumentnamn / referens 

 2018-06-19 Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 

 Riskanalys  
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Kapitel Dokumentnamn / referens 

 2019-05-14 Kommunikationsplan inklusive intressentanalys. 
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1. Överenskommelse 

Denna överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar ersättning och 

uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med civilt försvar 

under perioden 2018-2020. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall genomföras 

under perioden 2018 fram till 31 december 2020. 

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 

samhällets robusthet och beredskap på lokal nivå. En god beredskapsutveckling 

ska bygga på ett nära samarbete mellan staten,  SKL samt kommunerna.  

Uppgifterna utgår från: 

 lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  

 förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)  

 säkerhetskyddslagen (1996:627) och den kommande 
säkerhetsskyddslagen (2018:585)  

Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar är ett 

komplement till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 

diarienummer SKL 12/6159 och MSB 2012–5541. 

Överenskommelsen utesluter inte arbete med andra åtgärder avseende 

förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap (civilt försvar) enligt 

LEH. Denna överenskommelse reglerar de förberedelser som kommunen ska 

vidta inför höjd beredskap. Överenskommelsen reglerar inte förhållanden 

mellan stat och kommun vid höjd beredskap. Detta förhållande regleras enligt 

lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  

Denna överenskommelse gäller från och med undertecknat datum och tillsvidare 

men kan justeras eller sägas upp, dock tidigast fr.o.m. 2021. Justering och 

uppsägning kan även ske om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH 

eller FEH. Vid uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i 

samordning med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning.  

 

Stockholm den 19 juni 2018  Stockholm den 19 juni 2018 

 

MSB   SKL 

 

 

 

Dan Eliasson   Vesna Jovic 
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1.1 Målbild för perioden 2018 till 2020 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för 

civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera 

vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för 

verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, landsting, 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  

 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld 

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för 

verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt 

kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.  

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

 Säkerhetsskydd  

 Krigsorganisation och krigsplacering  

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 

totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 2020-

12-31. Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av 

personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31. 

Statens förväntningar på kommunens arbete ska stå i paritet med den ersättning 

som kommunen erhåller. 

1.2 Ersättning  

De ekonomiska medlen fördelas på ett sådant sätt att alla kommuner kan komma 

igång med arbetet med beredskapsförberedelser. En del av de ekonomiska 

medlen styrs till kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt 

viktiga områden. 

Kommunerna är placerade i två kategorier: 

Kategori 1: Kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt 

viktiga geografiska områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig 

Kategori 2: Övriga kommuner 

Kommuner i kategori 1, som erhåller en högre ersättning, ska hålla ett högre 

tempo i arbetet med beredskapsförberedelser utifrån de prioriterade 
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uppgifterna. Kommunerna i kategori 1 bör också under perioden kunna inleda 

arbete med övriga uppgifter – d.v.s. ledningsansvar, geografiskt områdesansvar 

och rapportering.  

 

Den del av ersättningen som baseras på invånarantal ska för år 2018 till 2020 

utgå från invånarantalet i respektive kommun den 31 december 2017. 

Ersättningen betalas ut senast den 30 juni respektive år. Inför första 

utbetalningen får kommunen reda på storleken på sin årliga ersättning. 

Principer för beräkning av ersättning finns i bilaga 1. Bilaga 1 omfattas av 

försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). 

 

1.3  Myndigheternas stöd till kommunerna 

Enligt denna överenskommelse ska MSB och andra myndigheter stödja 

kommunernas arbete med civilt försvar. Stödet ska kopplas direkt till de 

åtgärder som beskrivs i överenskommelsen. Stödet till kommunerna kommer, i 

samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och myndigheter, att utvecklas 

under perioden. Kommunerna ska involveras och bidra i arbetet. 

Beredskapsförberedelserna i kommunerna bör sedan genomföras i takt med att 

stöd i form av bl.a. vägledningar och utbildningar finns på plats.  

För de tre prioriterade uppgifterna lämnas följande inriktning för stödet: 

(1) Kompetenshöjning gällande totalförsvar: De regionala 

totalförsvarskonferenserna genomförs under 2018. Kartläggning av 

lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för 

kunskapsspridning beräknas vara klart i början av 2019. Kommunen kan 

påbörja arbetet med uppgifterna under 2018 och genomföra dem 2019.  

(2) Säkerhetsskydd: De regionala utbildningarna i säkerhetsskydd 

genomförs under 2018. Vägledningarna väntas vara klara i början av 

2019. Kommunerna kan påbörja uppgifterna under 2018 och genomföra 

dem under 2019 och 2020.  

(3) Krigsorganisation och krigsplacering: Vägledning och 

planeringsförutsättningar ska vara klara från andra halvan av 2019. 

Kommunerna kan påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och 

under 2020.   

MSB kommer på sin webbplats med start hösten 2018 att publicera arbetsläget i 

utvecklingen av stöd, samt befintliga vägledningar m.m. 

1.4 Kristidsverksamhet 

Uppgifter enligt LEH 3 kap. 3 § avseende kristidsverksamhet finns inte med i 

denna överenskommelse för perioden 2018-2020. Kristidsverksamheten 

kommer att lyftas in i arbetet med civilt försvar när förutsättningarna för detta 

finns på plats.  
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2. Prioriterade uppgifter 

Nedan följer en beskrivning av de för perioden 2018 till 2020 prioriterade 

uppgifterna som kommunerna särskilt ska arbeta med avseende civilt försvar. 

 

2.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande 

kunskaper om de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, 

krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar. 

Kommunens uppgift:  

 Nyckelpersoner1 i kommunens organisation ska under perioden genom 

utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.  

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör genomföra regionala utbildningar och konferenser för 

att höja kompetensen gällande totalförsvar. 

- MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare 

ta fram ett koncept för systematisk kunskapsspridning om totalförsvaret 

och planeringen inför höjd beredskap. I konceptet kan ingå seminarier, 

webb-utbildningar, kurser samt utbildningsmaterial. 

- MSB ska göra en sammanställning och ta fram grundläggande 

utbildning avseende det regelverk som gäller för kommuner inför och vid 

höjd beredskap.  

 

  

                   
1 Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledningen. 
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2.2 Säkerhetsskydd 

Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av 

ett utökat och stärkt arbete med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att 

skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, 

sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. 

Uppgifter enligt lag: 

Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med 

beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera 

frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (1996:627) 

och den kommande säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska kunna 

tillämpas i erforderlig omfattning. 

Kommunens uppgifter: 

 Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.  

 Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att 

kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges 

säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. 

 Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för 

säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens 

verksamhet. 

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd. 

- MSB ska med stöd av Säkerhetspolisen ta fram en vägledning för 

kommuners arbete med säkerhetsskyddsanalys. 

- MSB ska ta fram en vägledning i praktiskt arbete med säkerhetsskydd 

och signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler m.m.). 

- MSB ska genomföra regionala utbildningar avseende säkerhetsskydd.  

- MSB ska tillhandahålla en grundläggande interaktiv utbildning i 

säkerhetsskydd. 

Förtydliganden: 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner ha en 

säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt denna 

överenskommelse ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta 

är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen 

och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor. 

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Uppgifterna 

i överenskommelsen är formulerade utifrån den terminologi som används i den 

nya lagen.   
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2.3 Krigsorganisation och krigsplacering 

Uppgifter enligt lag: 

Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403) 

om totalförsvar och höjd beredskap, vidta de särskilda åtgärder i fråga om 

planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal 

samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de 

rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.  

Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna 

upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla 

uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med 

information om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i 

organisationen.  

Kommunens uppgifter: 

 Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter 

inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som 

kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess 

krigsorganisation och krigsplaceringar. 

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör genomföra utbildning i metod kring 

beredskapsplanläggning och krigsplacering samt stödja kommunen i 

planeringen. 

- MSB ska tillsammans med företrädare för länsstyrelserna och för 

kommunerna ta fram en vägledning för krigsorganisation och 

krigsplacering i kommun. 

- MSB ska tillsammans med Försvarsmakten och företrädare för 

kommunerna ta fram övergripande planeringsförutsättningar för den 

planering för det civila försvaret som kommunerna ska genomföra enligt 

överenskommelsen.  

Förtydligande: 

Kommuner i kategori 1 ska delta i länsstyrelsens analysarbete avseende stöd till 

Försvarsmakten vid höjd beredskap samt bör delta i arbetsgrupper anordnade 

av MSB och Försvarsmakten. 
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3. Övriga uppgifter 

3.1 Ledningsansvar 

Uppgifter enligt lag: 

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för 

ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  

Kommunens uppgifter: 

 Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under 

höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.  

 Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i 

utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i 

övning anordnad av annan statlig myndighet.  

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör stödja kommunen bl.a. med övningar och 

utbildningar för ledning av verksamhet under höjd beredskap. 

- Länsstyrelsen ges möjlighet att söka medel från anslag 2:4 

Krisberedskap för kommunens förberedelser och deltagande i större 

övningar (t.ex. TFÖ 2020) där extra ersättning till kommunen är 

motiverad. 

- MSB ska utveckla sitt koncept för samverkan och ledning för höjd 

beredskap/civilt försvar. 

- MSB ska ta fram färdiga övningar för att öva kommunstyrelsen att leda 

verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”. 

Förtydligande: 

Rådgivning och vägledning angående ledningsplatser samt ekonomiskt bidrag 

för tekniska åtgärder för ledningsplats ingår inte i överenskommelsen, utan 

hanteras vid behov i en egen process hos MSB. 
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3.2 Geografiskt områdesansvar  

I det geografiska områdesansvaret finns en förberedande del som är nödvändig 

för att såväl fredstida krishantering som den verksamhet som ska bedrivas under 

höjd beredskap ska fungera. Många kommuner har ett samverkansorgan för 

krisberedskap, som används för den förberedande delen av det geografiska 

områdesansvaret.  

Formerna för hur det geografiska områdesansvaret ska tillämpas inför och vid 

höjd beredskap kommer att utvecklas under de kommande åren. 

Uppgifter enligt lag: 

Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär 

att kommunstyrelsen under höjd beredskap ska 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.  

Kommunens uppgifter: 

 Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med 

beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå. 

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör stödja kommunen i utvecklingen av geografiskt 

områdesansvar inför och vid höjd beredskap. 

- MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare 

ta fram ett informationsmaterial som är anpassat till ovanstående 

åtgärd.  
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3.3 Rapportering 

Uppgifter enligt lag: 

Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den myndighet 

som regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om beredskapsläget och 

de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. 

Kommunens uppgifter: 

 Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system 

för informationsutbyte.  

 Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 

rapportering och för lägesbilder.  

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen och MSB ska utveckla och implementera en etablerad 

lösning som omhändertar kraven såväl tekniskt, fysiskt som 

administrativt för att kommunen ska kunna utbyta information som rör 

Sveriges säkerhet med respektive länsstyrelse och inom länet med 

kommuner och privata aktörer.  

- Länsstyrelsen och MSB ska återföra information från andra statliga 

myndigheter till kommunerna i de frågor som har påverkan på 

kommunernas beredskapsplanering. 

Förtydligande: 

Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 

informationsutbyte, under förutsättning att införandet inte medför några större 

kostnader för kommunen. 
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Bilaga 1 – Ersättning 

Bilaga 1 omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och 

sekresslagen 2009:400). 
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Bilaga 2 - Uppföljning 

Uppföljningen ska ske gentemot de uppgifter som kommunerna har enligt LEH 

och särskilt de prioriterade uppgifter som anges i denna överenskommelse. 

Fokus i uppföljningen ska ligga på att kommunen har påbörjat uppgifter. 

Uppföljning av kommunens arbete med civilt försvar ska samordnas med 

uppföljning av Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.  

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i denna överenskommelse. Det 

är möjligt att inom överenskommelsens period spara en större del av 

ersättningen till kommande år i syfte att genomföra denna överenskommelses 

uppgifter. Kommunen ska då ha en plan för hur ersättningen ska användas 

kommande år. Däremot är det inte möjligt att spara denna periods ersättning 

till efter perioden. I enlighet med de principer som gäller för när ersättningen 

kan reduceras eller falla bort, kan MSB besluta om en lägre ersättning för en 

kommun som inte har en plan för hur oförbrukade medel ska användas. 

MSB kommer att ta fram och distribuera anvisningar för den ekonomiska 

hanteringen i kommunerna i anslutning till överenskommelsen. MSB kommer 

vidare komplettera befintlig processbeskrivning för uppföljning av 

kommunernas krisberedskap med vad som gäller för arbetet med civilt försvar. 

Principer för när ersättningen kan reduceras eller falla bort 

Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av 

ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad 

ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras 

eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktion av den ersättning som 

kommunen får för utförandet av uppgifter enligt LEH ska ske i proportion till 

hur stor del av arbetet som utförts.   

Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen 

för uppgifterna ska reduceras eller falla bort:  

 om en kommun inte påbörjat arbetet med de prioriterade uppgifterna i 

denna överenskommelse  

 om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är 

beskriven som ersättningsgill i lagen eller denna överenskommelse  

 om en kommun 12 månader efter periodens slut har oförbrukade medel 

ska dessa återbetalas 

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 § 

LEH. För formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av 

överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).  

Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i 

uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en 

åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.    
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1. Regional grundsyn för Västra  
Götalands län 

En sammanhängande totalförsvarsplanering kräver inte bara djup förståelse och re-
spekt för varandras olika förutsättningar och ansvarsområden, utan också långsik-
tighet och gemensamma mål. Det är just i detta syfte – att få till stånd en enhetlig 
inriktning av totalförsvarsplaneringen i länet – som vi har tagit fram en regional 
grundsyn för Västra Götaland län. 

Grundsynen har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den ska vara ett 
stöd för aktörernas totalförsvarsplanering och ge en riktning för var vi bör vara vid 
utgången av 2021. Dokumentet bidrar till att konkretisera arbetet, inrikta Länssty-
relsens stödverksamhet och ska underlätta för aktörerna att ta stöd av varandra i 
planeringen. En gemensam inriktning ger bra förutsättningar för nationella och reg-
ionala aktörer att samarbeta med kommuner och Länsstyrelsen i totalförsvarsplane-
ringen. 

Regional grundsyn för Västra Götalands län kompletterar och är en anpassning av 
den nationella grundsyn som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Försvarsmakten (FM) undertecknat, den högre regionala grundsynen 
som tagits fram för Västra militärregionen (MRV) och MSBs och SKLs överens-
kommelse om civilt försvar för kommuner och landsting. Den regionala grundsy-
nen främjar inte bara planeringen inom länet utan bidrar också till en sammanhäng-
ande totalförsvarsplanering från nationell till lokal nivå.  

Totalförsvar är det som görs för att förbereda Sverige för krig. Myndigheter, kom-
muner och landsting, enskilda organisationer och företetag som behövs för att för-
bereda Sverige för krig ska delta i arbetet. 

Det är i sammanhanget värt att påminna om att regional grundsyn för Västra Göta-
lands län inte är ett bindande dokument eller ett avtal. Dokumentet ska ses som 
stöd för respektive aktörs planering inom civilt försvar. Grundsynen tar avstamp i 
gällande lagar, överenskommelser och föreskrifter. I vissa delar har vi satt en högre 
ambition i såväl specifika mål som tidpunkt då målen ska vara uppnådda. Vid 
eventuella målkonflikter med andra styrande inriktningar har dessa företräde fram-
för grundsynen. Totalförsvarsplaneringen i Västra Götalands län ska, så långt det är 
möjligt, ta hänsyn till regionala förutsättningar och ske med utgångpunkt i den för-
svarspolitiska inriktningen för Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109) 
samt regeringens planeringsansvisningar för det civila försvaret 
(Ju2015/09669/SSK). Den regionala grundsynen sträcker sig dock ett år in på nästa 
försvarsbeslutsperiod. 
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1.1. Revidering och uppföljning av arbetet med civilt försvar 
Det sker en snabb utveckling inom totalförsvarsplaneringen. Såväl lagstiftning som 
allmänna riktlinjer kommer sannolikhet att förändras. Detta dokument behöver upp-
dateras i takt med nationella beslut. Länsstyrelsen ansvarar för att omvärldsbevaka 
och följa utvecklingen inom totalförsvaret och kommer vid behov uppdatera grund-
synen i samråd med länets regionala arbetsgrupp för civilt försvar. 
 

1.2. Övergripande mål för totalförsvarsplanering i Västra Göta-
lands län 

På nationell nivå har regeringen fastställt tre mål för civilt försvar: 
• värna civilbefolkningen, 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår om-
värld. 
 
I de anvisningar som getts ut framgår att strukturer och processer som används 
inom krisberedskapen så långt som möjligt bör användas i planeringen av det civila 
försvaret. En totalförsvarsplanering för krig kommer att förbättra möjligheten att 
förebygga och hantera kriser och gråzonsproblematik i fredstid. Regeringen fram-
håller behovet av en helhetssyn som inkluderar hela hotskalan och att planeringen 
för höjd beredskap samordnas med planeringen för fredstida krissituationer.  
 
I den regionala grundsynen har vi tagit hänsyn till anvisningarna, vilket resulterat i 
en uppdelning i sex sakområden: regional och lokal ledningsförmåga, kompetens-
höjning, beredskapsplanering, säkerhetsskydd, befolkningsskydd och kommunikat-
ion. Tillsammans bidrar områdena till två övergripande mål för totalförsvarsplane-
ringen i Västra Götalands län:  
 
 Länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet har i samverkan 

med länets aktörer skapat en beredskap och förmåga till ledning och sam-
ordning under höjd beredskap 

 Inom länet har vi en aktörsgemensam och väl förankrad planering och vi 
har säkerställt en långsiktig kompetenshöjning och hög säkerhetsmedve-
tenhet som genomsyrar alla berörda aktörer 

 
 
I kapitel 2, ”Länets målbild för totalförsvarsplaneringen”, bryts de övergripande 
målen ner i generella delmål. Delmålen bryts i sin tur ned i aktiviteter i bilaga 1. 
Aktiviteterna gäller perioden 2019–2021. 
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2. Länets målbild för totalförsvars- 
planeringen 

Arbetet med att ta fram målbilder för länets aktörer inom totalförsvarsplanering har 
utgått från gällande inriktningar, överenskommelser och lagstiftning. Dessa är re-
dan idag en grund för länets aktörer att arbeta utifrån. Där vi sett att det är lämpligt 
förespråkar vi även en ambitionshöjning i förhållande till nationella mål. Aktörer-
nas olika förutsättningar, såväl organisatoriskt som ekonomiskt, kommer att på-
verka i vilken grad dessa mål nås. Länsstyrelsen har en stödjande roll.  
 

2.1. Lokal och regional ledningsförmåga 
Planeringen av totalförsvaret tar, så långt det är möjligt, sin utgångspunkt i den 
fredstida krisberedskapen. Förmågan att leda under störda förhållanden behöver sä-
kerställas både inför och under höjd beredskap och ytterst i krig. Till exempel ska 
aktörer inom krisberedskapssystemet kunna utföra sina uppdrag trots mycket all-
varliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när IT- och telekommunikation 
är ur funktion. 
 
Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet vilket innebär att sam-
verka med kommuner, Västra Militärregionen, myndigheter och andra civila aktö-
rer i länet i planering och förberedelser. Det kan till exempel handla om samverkan 
kring aktuell planläggning, beroenden och aktuell hot- och riskbild. Samverkan 
måste kunna ske kontinuerligt, med kort varsel och genom säkra kommunikations-
vägar. Under höjd beredskap leder Länsstyrelsen arbetet med civila försvaret i syfte 
att samordna försvarsansträngningarna tillsammans med Västra Militärregionen. 
 
Under fredstid ska kommunerna, utifrån sitt geografiska områdesansvar, verka för 
att olika aktörer samverkar. Under höjd beredskap ska kommunstyrelsen leda och 
verka för att verksamheten samordnas och att samverkan kommer till stånd mellan 
dem som då bedriver verksamhet. 
 

2.1.1. Ledningsplats 
Många aktörer har redan idag krav på sig att kunna hantera extraordinära händelser 
från robusta ledningsplatser. För kommuner ska det till exempel finnas lokaler med 
nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan vid samhällsstörningar. 
Detta ger goda förutsättningar att kunna leda även vid störda förhållanden. Vi bör 
utveckla våra ledningsplatser så att de har uthållighet i ledningsförmåga, bland an-
nat när det gäller säker IT-kommunikation, elförsörjning och färskvatten.  
 

2.1.2. Säkerhetsskydd 
För att totalförsvarsplaneringen i Västra Götaland ska kunna inriktas och genomfö-
ras enhetligt på ett effektivt och säkert sätt krävs ett utökat arbete med säkerhets-
skydd. Vi ska lägga särskild vikt vid verksamheter som om de faller bort kan leda 
till allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Genom en säkerhetsskyddsanalys 
identifierar vi verksamheter och vidtar lämpliga säkerhetsskyddsåtgärder. Sådana 
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åtgärder kan till exempel vara att säkerhetspröva personer med insyn i verksam-
heten, att begränsa tillträdet till platser där känslig eller hemlig information förva-
ras och att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att förebygga att hemliga uppgifter 
röjs, ändras eller förstörs. Alla kommuner och andra berörda aktörer ska ha en sä-
kerhetsskyddschef i den egna organisationen.  
 

2.1.3. Informationssäkerhet 
Alla aktörer med en roll i totalförsvaret ska arbeta systematiskt med informationssä-
kerhet, något som ska genomsyra hela organisationen. Informationssäkerhet innebär 
att skydda information utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och 
spårbarhet. Ett första steg är att identifiera vilken viktig information som finns i or-
ganisationen och därefter ta fram handlingsplaner för att säkerställa kritiska inform-
ationssystem och korrekt hantering av känslig information. Detta steg kan ofta be-
höva föregås av insatser för att höja kompetensen hos användarna i organisationen 
för att de ska bli medvetna om sårbarheter och hotbilder mot informationstillgångar. 
 

2.1.4. Signalskydd 
Till skillnad från det bredare begreppet informationssäkerhet handlar signalskydd 
om åtgärder som förhindrar att obehöriga får insyn i och kan påverka telekommuni-
kations- och IT-system, Det kan till exempel vara att ta hjälp av kryptografiska me-
toder. Signalskydd handlar främst om tekniska åtgärder, där utrustning och olika 
system utformas på ett sätt som gör att obehöriga stängs ute. Landets länsstyrelser 
har genom projektet ”Säkra kommunikationer” börjat arbetet med att stärka robust-
heten och arbetsformerna. Kommunerna förses med utrustning och tekniska system 
för att inledningsvis kunna hantera lägsta graden av sekretess (begränsat hemlig). 
Detta kommer att följas upp med länsgemensamma utbildningar och implemente-
ring hos länets aktörer. Längre fram bör aktörernas förmåga utvecklas för att kunna 
hantera högre grader av sekretess (upp till hemlig). 
 

2.1.5. Krigsorganisation 
Krigsorganisering innebär att kunna ställa om sin verksamhet från fredstida inrikt-
ning, reglering och organisering till uppgifter som har betydelse för totalförsvaret 
under höjd beredskap. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av 
samhällets verksamhet än vid fredstid. Bland annat träder vissa författningar i kraft, 
verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras. Kom-
muner och landsting ska under åren 2018–2020 bland annat börja planera för sina 
uppgifter inom totalförsvaret, enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL om 
kommuners och landstings uppgifter inom civilt försvar. Planeringen ska även in-
kludera krigsorganisering och krigsplacering. 
 

2.1.6. Regional samverkan 
Samverkan och samordning ska ske på sådant sätt att det skapar en helhetssyn i 
arbetet. Samverkan ska kunna bedrivas i fredstid, under störda förhållanden och 
under höjd beredskap. I första hand ska samverkan och samordning kunna ske 
med länets aktörer, i andra hand mellan Länsstyrelsen och andra civila och mi-
litära aktörer. Därutöver, om behov föreligger, med internationella aktörer inom 
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eget geografiska ansvarsområde. För att likrikta arbetssätten inom Västra Göta-
lands län finns policy och riktlinjer för länet ”Samverkan vid samhällsstör-
ningar – aktörsgemensamt ramverk för aktörerna i Västra Götalands län” och 
som tar sin utgångspunkt i MSBs ”Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning”. Under de kommande åren är en viktig del att få till stånd en samver-
kan med såväl privata aktörer som frivilliga försvarsorganisationer. 
 

2.2. Kompetenshöjning 
En förutsättning för totalförsvarsplaneringen är att involverade aktörer har kunskap 
om sina egna uppgifter och det egna ansvaret inför och under höjd beredskap. Ak-
törerna behöver även ha kunskap om andra aktörer och deras uppgifter och ansvar 
inom totalförsvaret. De senaste decenniernas fokus på fredstida krishantering är en 
grund. Därutöver behövs kompetenshöjning i alla led när det gäller relevant lag-
stiftning, hotbilden och samhällsviktig verksamhet som genomförs i egen organi-
sation och av andra. Kompetenshöjning bör ske genom utbildning och lärande och 
på sikt även genom prövande övningar för att stärka den regionala förmågan att 
verka under höjd beredskap. 
 
Utöver att de enskilda aktörerna ansvarar för att hålla beslutsfattare och andra 
nyckelpersoner utbildade och välinformerade genomför Länsstyrelsen regionala ut-
bildningar och konferenser för att höja kompetensen om totalförsvaret. 
 

2.3. Beredskapsplanering 
Redan idag har kommuner och landsting till uppgift att minska sårbarheter i sin 
egen verksamhet och vidta de förberedelser som behövs för att ha grundläggande 
förmåga under höjd beredskap. De risk- och sårbarhetsanalyser som länets aktörer 
tar fram har främst fokus på fredstida kriser. Till det så kallade allriskperspektivet, 
som genomsyrar arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, bör även sårbarhetsana-
lys kopplat till åtgärder inför och under höjd beredskap implementeras. Finns det 
redan idag generella slutsatser som stärker förmågan att bedriva verksamhet även 
inför och under höjd beredskap ska dessa tas tillvara.   
 
Den regionala grundsynen är ett stöd i att börja med den egna organisations bered-
skapsplanering. Länsstyrelsen ansvarar för att, tillsammans med andra myndigheter 
i länet och prioriterade kommuner, ta fram en beredskapsplan för länet. 
 

2.4. Samhällsviktig verksamhet 
Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa förmågan att fö-
rebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksam-
heter och funktioner som är viktiga för befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet och våra grundläggande värden. Under de kommande åren behö-
ver vi, inom egen organisation, kartlägga samhällsviktig verksamhet och bygga 
upp vår förmåga att skydda denna. 
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2.5. Geografiskt områdesansvar 
Länsstyrelsen och kommunerna har enligt lag verksamhetsansvar och geogra-
fiskt områdesansvar. De lagar som gäller för totalförsvaret har i delar lämnats 
orörda under de senaste trettio åren. Samhällsförändringar och organisationsför-
ändringar inom staten har skett inom flera områden, vilket i vissa fall påverkar 
tolkningen och möjligheten att tillämpa gällande lagstiftning för totalförsvaret. 
Därför pågår det ett arbete med att analysera och uppdatera lagstiftningen till 
dagens samhälle. 
 
Det är inte ovanligt att de resurser det offentliga är i behov av för sin verksam-
het ägs av näringslivet.  Vi behöver stärka den Privat-offentliga samverkan 
mellan aktörer som har betydelse för totalförsvaret. Det innebär att såväl före-
tag som frivilliga försvarsorganisationer ges möjlighet att delta i planeringsar-
betet. Detta gäller framförallt aktörer som är verksamma i något av de sju områ-
den (sektorer) som är prioriterade och av särskild betydelse för totalförsvarspla-
neringen: energi, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård, kommunikation, 
finansiella system och skydd och säkerhet. Länsstyrelsen har rätt att begära 
upplysningar eller medverkan från bland annat näringsidkare och kan på så sätt 
stödja kommuner och Västra Götalandsregionen. 
 

2.6. Förstärkningsresurser 
I Västra Götaland finns flera frivilliga försvarsorganisationer med engagerade 
medlemmar. Länsstyrelsen bör tillsammans med dem, och i samverkan med 
andra myndigheter i länet och länets kommuner, ta ett samlat grepp om var och 
hur de frivilliga försvarsorganisationerna kan bli framtida förstärkningar. Både 
inom den fredstida krisberedskapen och i respektive aktörs krigsorganisation.  
 

2.7. Befolkningsskydd och räddningstjänst 
En grundsten i ett starkt totalförsvar och ett uttalat mål för det civila försvaret 
är förmågan att skydda civilbefolkningen och lindra krigets verkningar. Att 
kunna skydda civilbefolkningen och lindra krigets verkningar vid ett väpnat an-
grepp är också viktigt för totalförsvarets trovärdighet och därigenom också för 
försvarsviljan hos befolkningen. 
 
I MSBs redovisning till regeringen om befolkningsskyddets förmåga och an-
passning till nutida förhållanden kvarstår frågan om kommuner och landsting, 
enligt ansvarsprincipen, kommer att bli huvudaktörer i ett modernt befolknings-
skydd och räddningstjänst. Detta med stöd av olika förstärkningsresurser. Stora 
delar av förmågan inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten utvecklas 
och förvaltas av kommunerna. Exempelvis räddningstjänst, socialtjänst, psyko-
socialt omhändertagande, nödutspisning, pandemiplanering, inkvartering och 
evakuering.  
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2.7.1. Skyddsrum 
Skyddsrum är en central del av befolkningsskyddet. Det finns i nuläget behov 
av information till såväl fastighetsägare som befolkningen om vad som gäller 
för skyddsrum och var och hur man uppsöker skyddsrum. Det måste också fin-
nas en beredskap för att med kort varsel ställa i ordning skyddsrummen i länet. 
 
Det övergripande ansvaret för skyddsrummen ligger hos MSB som kontrollerar 
att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en nivå som innebär att 
skyddsförmågan inte försämras. Ansvaret för underhåll ligger hos ägaren av 
fastigheten där skyddsrummet finns. I befolkningstäta områden inom mili-
tärstrategiskt viktiga delar av Sverige är skyddsrum en viktig angelägenhet. 
 

2.7.2. Planering för utrymning 
Vid faktiska eller förväntade krigshandlingar mot befolkningscentra i Sverige 
kommer det att finnas akuta behov av att evakuera människor i stor skala. En 
sammanhängande totalförsvarsplanering med ökat fokus på befolkningsskydd 
innefattar planering för storskalig utrymning inom militärt strategiskt viktiga 
områden. 
 
Länsstyrelsen kommer tillsammans med relevanta myndigheter att ha en sam-
ordnande roll i denna planering. Övriga aktörers engagemang är avgörande för 
en sammanhängande och effektiv planering för utrymning. Planeringen ska ta 
utgångspunkt i dimensionerade scenarier som omfattar såväl spontanutrymning 
och större befolkningsrörelser som storskalig evakuering av befolkningscentra. 
 
Kommunerna bör tillsammans med Västra Götalandsregionen inventera lämp-
liga platser och byggnader för inkvartering och utspisning. 
 

2.8. Information till allmänheten 
 
Välinformerade och engagerade invånare är en förutsättning för att klara en allvar-
lig samhällsstörning, höjd beredskap och krig. När en samhällsstörning inträffar 
blir tiden knapp och det gäller att snabbt kunna informera, vägleda och svara på 
frågor från både privatpersoner och medier. Därför behöver fokus ligga på såväl 
riskkommunikation som kriskommunikation och att med enkla medel kunna nå ut 
till invånarna.  
 

2.8.1. Kunskapshöjande informationsinsatser 
MSB har sedan 2017 tagit initiativ till Krisberedskapsveckan vars syfte är att 
belysa individens eget ansvar för att kunna hantera olika former av samhälls-
störningar. Inom totalförsvarsplaneringen blir det särskilt viktigt att kommuni-
cera det offentligas ansvar vid höjd beredskap och vilka verksamheter som 
kommer att behöva prioriteras, och nedprioriteras, när målet för det civila för-
svaret ställs i centrum. Att stärka individers egen förmåga till uthållighet vid 
längre och mer omfattande och allvarliga samhällsstörningar är av yttersta vikt 
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för att det offentliga ska kunna fokusera på att exempelvis skydda särskilt ut-
satta grupper eller stödja Försvarsmakten.  
 

2.8.2. Information till allmänheten inför och under höjd beredskap 
Det behövs en omfattande planering för hur kommunikationsarbetet ska bedri-
vas under höjd beredskap. Planeringen ska också omfatta kommunikation när 
de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till. Det är avgörande att länets 
aktörer redan i förväg upprättat en kriskommunikationsplan för höjd beredskap 
där ansvar och roller är uttalade. En samordning av kriskommunikation kan 
vara svår vid en inträffad händelse där till exempel ordinarie kommunikations-
system kan vara utslagna. Behovet av kompetenser inom kriskommunikation 
kan förväntas vara stort under höjd beredskap. 
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Bilaga 1 
 

 

 

Aktiviteter 2019–2021 
 

 





2019 2020 2021 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
LOKAL OCH REGIONAL 
LEDNINGSFÖRMÅGA

Säkerhetsskydd

Berörda aktörer har en säkerhetsskyddschef och har påbörjat en 
säkerhetsskyddsanalys över sin verksamhet.  

Aktörerna har påbörjat kartläggning av krav på eget säkerhetsskydd och 
påbörjat identifiering av nyckelpersoner för inplacering i säkerhetsklass 
med stöd av SÄPO:s riktlinjer.

Relevanta individer har genomgått säkerhetsskyddsutbildning med stöd 
av Länsstyrelsen.  Säkerhetsskyddsanalys är genomförd och identifierade 
nyckelpersoner är säkerhetsklassade.

Brister som framkommit i säkerhetsskyddsanalysen har i möjligaste mån 
åtgärdats. Berörda aktörer kan internt hantera hemligt material upp till 
säkerhetsskyddsklass begränsat hemlig.

Signalskydd

Aktörerna har påbörjat kunskapshöjning avseende signalskydd. 

Berörda aktörer har deltagit vid en länsgemensam utbildning i 
lagstiftning inom signalskydd. 

Relevanta aktörer påbörjar att ta fram rutiner för att hantera hemligt 
material upp till säkerhetsskyddsklass begränsat hemlig och påbörjar 
införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte.

Relevanta aktörer har, med stöd av Länsstyrelsen, utbildade och 
behöriga användare för befintliga kryptolösningar.

Aktörerna har  god förmåga att kommunicera säkert och på olika nivåer 
beroende på informationen som ska utbytas.

Informationssäkerhet

Aktörerna har påbörjat kunskapshöjning avseende informationssäkerhet. 
Aktörerna har, i samråd med Länsstyrelsen, påbörjat arbetet med att 
implementera rutiner för rapportering och lägesbilder innehållande 
känslig information.

Aktörerna har etablerat  medvetenhet kring behovet av god 
informationssäkerhet bland sina medarbetare.  
Aktörerna har påbörjat arbetet med att ta fram 
organisationsövergripande riktlinjer för informationssäkerhet enligt 
nationella föreskrifter.    Relevanta aktörer har rutiner för att hantera 
hemlig information upp till säkerhetsskyddsklass begränsat hemlig.

 Berörda aktörer har implementerat riktlinjer för informationssäkerhet inom 
relevanta delar av organisationen. Länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet 

har i samverkan med länets aktörer skapat en beredskap 
och förmåga till ledning och samordning under höjd 
beredskap

Ledningsplats

Länsstyrelsen har påbörjat behovsanalys och inventering av egen 
alternativ och/eller skyddad ledningsplats eller samlokalisering av  
alternativ och/eller skyddad ledningsplats tillsammans med andra. 

Kommuner har påbörjat behovsanalys och inventering av egen alternativ 
och/eller skyddad ledningsplats eller samlokalisering av  alternativ och/
eller skyddad ledningsplats tillsammans med andra.

Länsstyrelsen har genomfört behovsanalys och inventering av egen 
alternativ och/eller skyddad ledningsplats eller samlokalisering av  
alternativ och/eller skyddad ledningsplats tillsammans med andra och 
påbörjat förmågehöjande insatser efter behov. 

Kommunerna har genomfört behovsanalys och inventering av egen 
alternativ och/eller skyddad ledningsplats eller samlokalisering av  
alternativ och/eller skyddad ledningsplats tillsammans med andra och 
påbörjat förmågehöjande insatser efter behov

Berörda aktörer kan leda från en på förhand definierad skyddad och/eller 
alternativ ledningsplats med viss uthållighet och robusthet i tekniska system.

Krigsorganisation Berörda aktörer har identifierat nyckelpersoner och befattningar med 
betydande roll för ledning under höjd beredskap.

Aktörerna har påbörjat arbetet med att utforma en organisation för den 
verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Aktörerna har utformat en organisation för den verksamhet som ska bedrivas 
under höjd beredskap och upprättat en plan för personalförsörjning till denna 
organisation med stöd av krigsplaceringar.

Regional samverkan

Aktörerna har förståelse för ansvar, uppgifter, metod, mandat och 
regelverk för egen organisation. 

Aktörerna har kännedom om Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning och de förhållningsätt och arbetssätt som beskrivs i ”Samverkan 
vid samhällsstörningar – Aktörsgemensamt ramverk för aktörerna i Västra 
Götalands län” samt påbörjat implementering av dessa i sina 
krishanteringsplaner. 

Aktörerna har förmåga att med egen organisation kunna verka avseende 
ansvar, uppgifter, metod, mandat och prioriteringar. 

Aktörerna kan upprätta och dela lägesbilder i syfte att bidra till en för 
länet samlad lägesuppfattning.  
Aktörerna kan delta i en inriktnings- och samordningsfunktion på 
regional nivå. Länsstyrelsen och kommunerna kan upprätta och leda  en 
Inriktnings- och samordningsfunktion på regional respektive lokal nivå. 

Aktörerna har förmåga att tillsamman med utvalda aktörer begära och ta 
emot stöd inom ramen för totalförsvaret. 

Aktörerna har implementerat Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning samt de förhållningsätt och arbetssätt som beskrivs i ”Samverkan vid 
samhällsstörningar – Aktörsgemensamt ramverk för aktörerna i Västra 
Götalands län”  och prövat dessa rutiner vid övning. Viss samverkan har 
påbörjats med prioriterade privata aktörer inom totalförsvarsplaneringen.

KOMPETENSHÖJNING

Utbildningar

Aktörerna har påbörjat utbildning av ledningen avseende aktörens ansvar 
och roll under höjd beredskap utifrån gällande författning och arbetssätt. 

Berörda aktörers nyckelpersoner har utbildats och lärdomar från 
regionala övningen RLTÖ19  har lett till åtgärdsförslag för fortsatt 
kompetenshöjning.

Berörda aktörers nyckelpersoner har utbildats och lärdomar från 
Totalförsvarsövning (TFÖ2020) leder till åtgärdsförslag för fortsatt 
kompetenshöjning.

Respektive aktör har hos ledningen etablerat  god medvetenhet och 
förståelse för totalförsvarsplaneringen  och god medvetenhet och förståelse 
för respektive aktörs ansvar under höjd beredskap. Inom länet ha en aktörsgemensam och väl förankrad 

planering och säkerställa en långsiktig kompetenshöjning 
och hög säkerhetsmedvetenhet som genomsyrar alla 
berörda aktörer

Övningar

Prioriterade aktörer har deltagit vid regional övning RLTÖ19 med fokus på 
lokala och regionala aktörers roller inför och under höjd beredskap 

Kommunerna i länet har, med stöd av Länsstyrelsen, påbörjat planering 
inför och deltagande vid Totalförsvarsövningen (TFÖ2020).

Prioriterade aktörer har dragit lärdomar från regional övning (RLTÖ19) 
med fokus på lokala och regionala aktörers roller inför och under höjd 
beredskap och dessa har omhändertagits inför TFÖ2020.  

Kommunerna i länet har, i den mån det varit möjligt, deltagit vid   
Totalförsvarsövningen (TFÖ2020) och tagit del av de åtgärdsförslag som 
presenterats efter övningen.

Lärdomar från TFÖ2020 leder till åtgärdsförslag som implementeras för 
fortsatt kompetenshöjning och förmågeutveckling inom civilt försvar i länet.
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BEREDSKAPSPLANERING

Samhällsviktig verksamhet

Berörda aktörer har påbörjat arbete med egen beredskapsplanering för 
att kunna bedriva egen verksamhet under höjd beredskap.  

Kommunerna påbörjat planering för sina uppgifter inom totalförsvaret, 
avseende den verksamhet kommunens ka bedriva under höjd beredskap.

Aktörerna har inom egen organisation identifierat samhällskritisk 
verksamhet, identifierat beroenden och påbörjat kontinuitetsplanering.

Aktörerna genomför kontinuitetsplanering  inom  egen organisationen och 
kartlägger kritiska beroenden av samhällskritisk verksamhet.

Geografiskt områdesansvar

Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att tolka beredskapslagstiftning 
och analyserat innebörden av Länsstyrelsens geografiska områdesansvar 
vid höjd beredskap 

Kommunerna har påbörjat ett arbete med att tolka 
beredskapslagstiftning och analyserat innebörden av kommunens 
geografiska områdesansvar vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen och kommunerna har påbörjat samverkan med relevanta 
aktörer, inklusive näringsliv, som bedriver samhällsviktig verksamhet 
inom det egna geografiska området.

Kommunerna har etablerat lokala näringslivsråd med relevanta aktörer och 
ingår i Länsstyrelsens regionala näringslivsråd i syfte att stärka privat-
offentlig samverkan. 

Kommunerna ska informera berörda lokala aktörer om arbetet med 
beredskapsförberedelser och möjlighet till samverkan på lokal nivå. 

Förstärkningsresurser
Länsstyrelsen har, med stöd av relevanta aktörer, påbörjat regional 
inventering avseende förstärkningsresurser, frivilliga 
försvarsorganisationer, andra frivilligresurser och befintliga samarbeten.

Länsstyrelsen har genomfört regional inventering avseende 
förstärkningsresurser, frivilliga försvarsorganisationer, andra 
frivilligresurser och befintliga samarbeten och påbörjat 
behovsinventering av  materiella förstärkningsresurser.

Länsstyrelsen har, tillsammans med relevanta kommuner, påbörjat arbetet 
med att formera ett regionalt nätverk av frivilliga försvarsorganisationer och 
andra frivilligorganisationer. Kommuner har påbörjat samarbeten med 
frivilliga försvarsorganisationer och lokala frivilligorganisationer och 
involverar dessa i övningar och utbildningar.

BEFOLKNINGSSKYDD OCH 
RÄDDNINGNTJÄNST

Skyddsrum Berörda aktörer har påbörjat en kunskapsuppbyggnad om status på 
befintliga skyddsrum. 

Berörda aktörer har säkerställt tillgång till befintliga skyddsrum. Berörda aktörer påbörjar inventering av behov om skyddsrum.

Evakuering/inkvartering
Länsstyrelsen har, med stöd av kommuner och centrala myndigheter har 
påbörjat arbetet med att kartlägga befintliga evakuerings- och 
inkvarteringsplaner, ansvarsområden och identifierat samverkansbehov.

Aktörerna har deltagit vid utbildning om gällande lagstiftning kring olika 
ansvarsområden för evakuering och inkvartering och vid behov, bidragit 
till en påbörjad planering för storskalig utrymning. 

Kommuner och Västra Götalandsregionen har inventerat lämpliga 
platser/lokaler för inkvartering och utspisning.

Aktörerna har påbörjat en gemensam planering för storskalig evakuering och 
inkvartering, under ledning av Länsstyrelsen, utifrån olika dimensionerande 
scenarier.

Inom länet ha en aktörsgemensam och väl förankrad 
planering och säkerställa en långsiktig kompetenshöjning 
och hög säkerhetsmedvetenhet som genomsyrar alla 
berörda aktörer

Räddningstjänst under höjd beredskap

Länsstyrelsen och Räddningstjänster har påbörjat översyn av 
ledningsförmåga och påbörjat  kontinuitetsplanering. 

Räddningstjänsten påbörjar utarbetande av egen krigsorganisation 
inklusive behov av förstärkningsresurser. 

Räddningstjänsterna har tagit upp dialog med uppdragsgivaren angående 
Räddningstjänstens uppgifter enligt LSO under höjd beredskap. 

 Räddningstjänster har deltagit vid Länsstyrelsens kunskapshöjande 
aktivitet kring ansvar under höjd beredskap. 

Räddningstjänsterna har genomfört  disponibilitetskontroll över personal 
som ska krigsplaceras. 

Räddningstjänsterna har kartlagt  behovet av personella och materiella 
resurser som behöver disponeras enligt LSO under höjd beredskap. 

Räddningstjänsterna har dialog med uppdragsgivaren angående 
Räddningstjänstens uppgifter enligt LSO under höjd beredskap.

Utifrån ett, av Länsstyrelsen kommunicerat dimensionerande scenario, har 
berörda aktörer utformat en krigsorganisation och krigsplacerat relevant 
personal och materiel och förstärkningsresurser. 

KOMMUNIKATION MED ALLMÄNHETEN

Kunskapshöjande informationsinsatser 

Länsstyrelsen stöder kommunerna inför Krisberedskapsveckan. 

Kommunerna deltar efter egen beslutad omfattning i 
Krisberedskapsveckan. 

Kommunerna har gett allmänheten möjlighet att inkomma med frågor om 
individens och det offentligas ansvar under höjd beredskap.

Utifrån den plan för kommunikation med allmänheten om totalförsvar, 
som tas fram nationellt inom TFÖ 2020, arbetar kommuner och 
Länsstyrelse med kunskapshöjande aktiviteter, lokalt och regionalt. 
Aktörerna deltar också i Krisberedskapsveckan.

Kommunerna har, med stöd av Länsstyrelsen, genomfört riktade insatser till 
vissa målgrupper i syfte att stärka egenförmågan att klara en 
samhällsstörning och medverkat i nationella kunskapshöjande aktiviteter.  

Information till allmänheten inför och 
under höjd beredskap

Länsstyrelsen har, tillsammans med berörda aktörer, upprättat mål och 
tidsplan för att ta fram en aktörsgemensam kriskommunikationsplan inför 
och under höjd beredskap för Västra Götaland. Arbetet samordnas med 
Försvarsmakten och övriga länsstyrelser inom Västra Militärregionen.

Länsstyrelsen har, tillsammans med berörda aktörer, upprättat en 
kriskommunikationsplan inför och under höjd beredskap för Västra 
Götaland och Västra Militärregionen och påbörjat förankring av denna 
hos berörda aktörer. 

De delar av kriskommunikationsplanen som är på plats, prövas under 
TFÖ2020.

En aktörsgemensam kriskommunikationsplan inför och under höjd beredskap 
för Västra Götaland och Västra Militärregionen har implementerats i berörda 
aktörers organisationer. Ett arbete med fördjupning av områden som 
samverkan med Public Service samt kommunikation när de ordinarie 
kanalerna inte fungerar, har påbörjats.
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