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Redovisning av projektet civilt försvar 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Yrkande från M, L, C och S den 18 augusti 2021 med förslag till beslut av 
kommunstyrelsen för egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 18 augusti 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP och V den 13 augusti 2021 och 
avslag på yrkande från SD den 11 juni 2021 och yrkande från M, L, C och S  
den 18 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 11 juni 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L, C och S  
den 18 augusti 2021 och avslag på yrkande från SD den 11 juni 2021 och yrkande  
från MP och V den 13 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla ordföranden Axel Josefsons 
yrkande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

 
Göteborg den 18 augusti 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

Axel Josefson 

Lina Isaksson  
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Kommunstyrelsen  

 

Yrkande    M, L, C, S 
Särskilt Yttrande   KD  
 
2021-08-18   2.1.16  
 

Yrkande angående – Redovisning av projektet civilt 
försvar  

Förslag till beslut  

I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-08-22 § 668 till stadsledningskontoret att genomföra 
projektet civilt försvar förklaras fullgjort. 
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsätta utredningen kring stadens krigsorganisation 
med en inriktning enligt nedanstående alternativ: 

a. Krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur 
 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda inrättandet av en beredskapshandläggare med 
kansli placerad direkt under krisledningsnämnden.  

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas.  
 
 
Yrkandet 
 
Arbetet med civilt försvar i Göteborgs Stad kommer att pågå i många år framöver. För att skapa en 
ändamålsenlig, robust och långsiktigt fungerande krigsorganisation föreslår vi – en majoritet av 
partierna alternativ A som en inriktning för den fortsatta utredningen. Göteborg är ett strategisk viktigt 
område att försvara, i såväl militär som civil bemärkelse. Göteborgs hamn är av helt central betydelse 
inte bara för Göteborg utan även försvaret av hela Sverige. Hamnen är ett nav som tillgodoser införsel 
av gods och bränsle till hela Sverige samt till Norge och Finland. Det är viktigt att hamnens betydelse 
genomsyrar arbetet med civilt försvar i staden. Vi anser att inrättandet av en beredskapshandläggare 
med kansli placerad direkt under krisledningsnämnden skulle bidra till att tydliggöra 
krisledningsarbetet, och föreslår därför att detta utreds noggrant. Det är angeläget att arbetet med civilt 
försvar i Göteborgs Stad intensifieras och trappas upp.  
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2021-08-13 

Yrkande angående redovisning civilt försvar  

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-08-22 § 668 till stadsledningskontoret att 
genomföra projektet civilt försvar förklaras fullgjort.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsätta utredningen kring stadens 
krigsorganisation med en inriktning enligt alternativ A. Krigsorganisation 
med i huvudsak ordinarie nämndstruktur.  

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

 

Yrkande 
Projektet civilt försvar har ökat kommunens medvetenhet och beredskap inför 
kommande kriser och eventuella krig, men mycket arbete kvarstår. Exempel 
på detta är arbetet med att ta fram beredskapsplaner enligt riktlinjen för höjd 
beredskap. När det gäller stadens organisation ser vi rödgrönrosa störst 
fördelar med en krigsorganisation inom befintlig nämndsorganisation och vill 
därför se fortsatt arbete enligt alternativ A i tjänsteutlåtandet. 
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Yrkande – Redovisning av projektet civilt 
försvar 
Förslag till beslut 
 

I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-08-22 § 668 till stadsledningskontoret att genomföra 
projektet civilt försvar förklaras fullgjort.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsätta utredningen kring stadens 
krigsorganisation med inriktning: Anpassad krigsorganisation med sammanslagning av 
nämnder (krigsnämnder) 

3) Berörda nämnder och bolag gör en inventering av befintliga skyddsrum i stadens 
fastigheter samt upprättar en plan för att återställa dessa i operativt skick. 

 

Yrkandet  
 

Det är bekymmersamt att hotbilden mot Sverige har ökat den sista tiden. Förvaret 
kommer att förstärkas och medel är avsatta till detta. 

Var som är anmärkningsvärt är att man nu avvaktar en nationell utredning om skyddsrum 
istället för att ta problemet på allvar och återställa våra skyddsrum för att skydda våra 
medborgare. Det måste vara prioriterat att värna om liv framför organisationsutveckling. 

Om en fientligt sinnad nation vill angripa Sverige, så är det första målet att slå ut 
infrastruktur och industri. Eftersom Göteborg är Sveriges näst största stad med Nordens 
största hamn så är Göteborg ett primärt mål. 

Hamnen, broar, raffinaderier, elförsörjning, vattenrening, vattenverk, IT-infrastruktur, 
vägar, järnvägar och stadens fordonsfabriker riskerar att slås ut i ett angrepp, och då 
kommer civila att drabbas. Vad händer om larmet går, men det finns inga skyddsrum att 
gå till? Tusentals civila riskerar att bli offer på grund av att vi inte prioriterat vikten av att 
skydda civilbefolkningen. 

En fientlig nation kommer inte att ”avvakta en nationell utredning”. SD anser att staden 
omgående ska inventera stadens skyddsrum och återställa dessa i operativt skick. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-06-11 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.6 
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Redovisning av projektet civilt försvar  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-08-22 § 668 till stadsledningskontoret att 
genomföra projektet civilt försvar förklaras fullgjort.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsätta utredningen kring stadens 
krigsorganisation med en inriktning enligt ett av nedanstående alternativ: 
a. Krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur 
b. Anpassad krigsorganisation med sammanslagning av nämnder (krigsnämnder) 

 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 § 668, att tillsätta projektet civilt försvar. 
Utgångspunkten är Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–
2020 (förlängt under 2021) mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Alla kommuner i Sverige ska under 
perioden fokusera på kompetenshöjning kring civilt försvar, arbete med säkerhetsskydd 
samt påbörja planeringen för en krigsorganisation och dess bemanning. 

Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på en riktlinje för höjd beredskap, som 
tydliggör ansvar och övergripande krav såväl inför som under höjd beredskap. Riktlinjen 
föreslår att beredskapsplaner ska upprättas i alla nämnder och styrelser samt lämnar 
förslag på hur planeringsverktyget krigsplacering ska användas inom staden. Riktlinjen 
får dock full effekt först när det finns en krigsorganisation som är beslutad av 
kommunfullmäktige.  

I detta tjänsteutlåtande lämnar stadsledningskontoret förslag på två alternativa modeller 
för en krigsorganisation i Göteborgs Stad samt förslag på att utreda vidare hur 
samordningsfunktioner för kris och krig kan inrättas. Stadsledningskontoret redogör även 
för hur arbetet med civilt försvar ska fortsätta efter att projektet avslutats.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
När kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har fattat beslut om en krigsorganisation 
kommer den föreslagna riktlinjen att medföra ett utökat uppdrag för nämnder och 
styrelser i staden. På kort sikt, närmaste året, bedöms arbetet med beredskapsplaner och 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-07 
Diarienummer 0475/19 
 

Handläggare  
Margareta Romare, Patrik Lindberg 
Telefon:031-368 02 47 
E-post: margareta.romare@stadshuset.goteborg.se  
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krigsplacering i huvudsak handla om planering, analys och utbildning. Vilka 
förberedelser och åtgärder som behöver vidtas varierar beroende på omfattningen på 
samhällsviktig verksamhet i respektive organisation och på nuläget inom arbetet med 
krisberedskap.  

En situation med krigsfara eller krig kommer med största sannolikhet leda till flera 
mycket allvarliga parallella samhällsstörningar. För att öka motståndskraften räcker det 
inte med planering utan på längre sikt krävs även faktiska investeringar. Exempel på 
sådana investeringar kan vara åtgärder kopplade till ledningsplatser, IT-säkerhet, 
reservkraft, trygghetspunkter, nödvatten, nöddrivmedel, ökad lagerhållning, 
kriskommunikation och skyddsrum. På sikt, men med början under perioden 2022–2024, 
bedömer stadsledningskontoret att behovet av större investeringar successivt ökar för att 
stärka motståndskraften. Verksamheternas respektive risk- och sårbarhetsanalyser och 
kontinuitetsplanering utgör grunden för att identifiera kritiska resurser och 
investeringsbehov. Investeringar av denna karaktär kommer även, åtminstone till delar, 
att vara användbara vid krissituationer kopplat till klimatförändringar eller andra 
jämförbara scenarier. 

I vilken omfattning kommunerna kommer att tillföras statliga pengar för planering och 
investeringar kopplat till civilt försvar är fortfarande inte klarlagt. I budgetpropositionen 
för 2021 avsattes totalt 4,2 miljarder kronor fram till 2025 till det civila försvaret. Det 
finns dock ännu inga besked om när eller hur kommunerna kommer att få del av dessa 
pengar. Under 2021 tillförs inga nya pengar till kommunerna för arbetet med civilt 
försvar. Diskussioner om att kommunerna skulle kunna söka investeringsbidrag för 
åtgärder inom dricksvatten och hälso- och sjukvård pågår, men inga sådana bidrag är 
aktuella för 2021 enligt Sveriges kommuner och regioner. 

Sveriges kommuner och regioner anser att finansieringen till kommunerna är otillräcklig 
gällande arbetet med civilt försvar. SKR har informerat justitiedepartementet om detta. 
Stadsledningskontorets bedömning är att den statliga finansieringen i dagsläget inte 
räcker för att täcka de kostnader som uppstår inom staden för att minska sårbarheter och 
öka förmågan att hantera en situation med höjd beredskap vid krigsfara eller krig. Det 
gäller såväl arbetet med planering som nödvändiga investeringar.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension 
när det gäller stadens arbete med civilt försvar (beredskapsförberedelser i fredstid). På 
sikt kan en situation med krigsfara eller krig få konsekvenser för ekologi och klimat. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension 
när det gäller stadens arbete med civilt försvar (beredskapsförberedelser i fredstid). En 
situation med krigsfara eller krig kan dock medföra sociala konsekvenser och påverka 
jämställdhet och mänskliga rättigheter negativt. Enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) och Försvarsmaktens gemensamma grundsyn ska 
genderperspektivet och barnperspektivet alltid vara en integrerad del i all 
totalförsvarsplanering.  
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Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-08-22 § 668  
2. Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap 
3. Civilt försvar i Göteborgs Stad – redovisning av projektet civilt försvar 

(rapport) 
4. Stöd till Göteborgs stad med utveckling i planering för civilt försvar, 

Försvarshögskolan 2021, Ö 765/2019 
5. Förlängd och justerad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 

försvar 2021 
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Ärendet  
I föreliggande tjänsteutlåtande redogör stadsledningskontoret för arbetet som genomförts 
inom ramen för projektet civilt försvar. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag 
till riktlinje för höjd beredskap. Vidare redogör stadsledningskontoret för två möjliga 
modeller för stadens krigsorganisation samt lämnar förslag på samordningsfunktioner, 
som skulle kunna aktiveras såväl vid kris som krig.  

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 
Det försämrade säkerhetspolitiska läget globalt och i Sveriges närområde ledde till att 
regeringen i december 2015 beslutade att totalförsvaret skulle återuppbyggas, det vill 
säga både det militära försvaret och det civila försvaret. I december 2020 beslutade 
riksdagen om Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30). Propositionen, som anger 
den försvarspolitiska inriktningen fram till och med 2025, skriver att det 
säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa över tid har försämrats. Ett 
väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det betonas att totalförsvarsresurser ska 
utformas så att de även kan stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 
påfrestningar på samhället. Krisberedskapen och det civila försvaret bör ses som 
ömsesidigt förstärkande. 

Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret är att under minst tre månader kunna 
hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde, vilket innebär 
allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid.  

Totalförsvaret 2021–2025 anger sju mål för det civila försvaret. Målen ska vara att ha 
förmåga att:  

• värna civilbefolkningen 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
• upprätthålla en nödvändig försörjning 
• bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att 

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

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

och humanitära insatser. 
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Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018 – 2020 
I 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 pekas tre mål ut 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. 

 
I december 2020 undertecknade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en förlängd och justerad överenskommelse 
för 2021 om kommunernas arbete med civilt försvar (bilaga 5). Den innehåller endast 
smärre justeringar jämfört med den tidigare överenskommelsen. Bland annat har uttrycket 
”krigsorganisation och krigsplacering” genomgående ersatts med ”krigsorganisation och 
dess bemanning”.   

Utgångspunkten för kommunernas arbete med civilt försvar är två olika scenarier; typfall 
4 och typfall 5 som har tagits fram av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Typfall 4 
avser väpnat angrepp mot Sverige, det vill säga krig. Typfall 5 avser eskalerande 
gråzonsproblematik, det vill säga antagonistiska aktiviteter så som dataintrång, sabotage, 
terrorism, informationspåverkan med mera. 

Projektet civilt försvar 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 § 668, att tillsätta projektet civilt försvar. 
Projektets mål är att utifrån överenskommelsen om kommuners arbete med civilt försvar 
2018–2020 identifiera, tydliggöra, samordna samt ge styrning och stöd för berörda 
verksamheters arbete. Värt att notera är att projektet civilt försvar endast utgör starten på 
stadens långsiktiga arbete med att åter bygga upp det civila försvaret. 

Projektet startade den 1 januari 2019 och skulle ha avslutats vid utgången av 2020. 
Coronapandemin har medfört att arbetet försenats ett halvår. En utförlig redogörelse för 
arbetet i projektet civilt försvar har sammanställts i en rapport, Civilt försvar i Göteborgs 
Stad – redovisning av projektet civilt försvar (bilaga 3). I rapporten redogörs även 
övergripande för de juridiska och nationella utgångspunkter som Göteborgs Stad har att 
förhålla sig till i arbetet med civilt försvar. I detta tjänsteutlåtande återges endast 
kortfattat vissa delar av rapporten. För en fördjupning och för en heltäckande beskrivning 
av arbetet i projektet civilt försvar hänvisas till rapporten.  Projektet har även samarbetat 
med Försvarshögskolan, som lämnat över en rapport som redogör för lagstiftningen under 
höjd beredskap (bilaga 4).  
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Höjd beredskap 
Höjd beredskap är ett samlingsbegrepp för två beredskapsnivåer, skärpt beredskap 
(krigsfara) och högsta beredskap (krig). Det är regeringen som fattar beslut om höjd 
beredskap för hela eller delar av landet, eller viss verksamhet. Beslutet tillkännages 
genom radio, tv samt på sedvanliga sätt som annan lagstiftning. 

Enligt lag1 ska kommuner vid högsta beredskap övergå till sin krigsorganisation. 
Krigsorganisationen behöver därmed planeras och förberedas i fredstid. Enligt lag2 ska 
kommuner även ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. En 
kommuns uppgifter under skärpt respektive högsta beredskap kan sammanfattas så här: 

Vid skärpt beredskap ska kommuner så långt möjligt upprätthålla ordinarie verksamhet. 
Det kan omfatta stegvis beredskapshöjning inom ramen för ordinarie organisation med 
fokus på samhällsviktig verksamhet. Vid högsta beredskap är totalförsvar all 
verksamhet som ska bedrivas. Det betyder att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. 
Kommunen ska övergå till krigsorganisation.  

Med samhällsviktig verksamhet avses ”verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet” (MSB). 

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av det civila försvaret3 i 
Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen får under höjd beredskap i vissa brådskande ärenden 
fatta beslut istället för kommunfullmäktige.  

Krisberedskapens grundprinciper i form av ansvar, närhet och likhet tillämpas dock 
fortsatt under höjd beredskap. Det betyder att den som i fred ansvarar för en verksamhet 
också ansvarar för verksamheten i krig, så långt det är möjligt. 

Arbetet med krigsorganisation 
Arbetet med stadens krigsorganisation har involverat en rad olika aktiviteter med syfte att 
inhämta kunskap kring vad en kommunal krigsorganisation förväntas kunna leverera och 
hur de legala förutsättningarna ser ut. Bland annat har följande kartläggningar gjorts: 

• Kommunstyrelsens mandat under höjd beredskap 
• De kommunala bolagens roll under höjd beredskap 
• Tillkommande arbetsuppgifter under höjd beredskap 
• Arbetsuppgifter som sannolikt ökar i omfattning i händelse av krigsfara eller krig 
• Förvaltningar, bolag och förbund har efter genomförd workshop med 

Försvarshögskolan gjort en analys av den egna verksamheten under höjd beredskap 
och lämnat in svar till projektet civilt försvar 

• Länsstyrelsens roll och mandat under höjd beredskap. 

I rapporten om projektet civilt försvar redogörs utförligt för ovanstående aktiviteter. 
Nedan följer endast några korta kommentarer. 

 
1 12 § Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
2 4 § Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
3 3 kap. 2 § Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
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De kommunala bolagens roll under höjd beredskap 
Begreppet ”kommunal myndighet” används ofta i totalförsvarslagstiftningen. Enligt 
Försvarshögskolans juridiska rapport (bilaga 4) utgör dock inte ett kommunalägt bolag en 
kommunal myndighet likt kommunstyrelsen, kommunala nämnder och dess tillhörande 
förvaltningar. Speciella totalförsvarsuppgifter som ska utföras av kommunala bolag 
behöver därför styras genom skrivningar i exempelvis bolagsordning, ägardirektiv samt 
andra styrande och inriktande dokument som fullmäktige och kommunstyrelsen 
fastställer. Dessa direktiv får dock aldrig stå i strid med tvingande bestämmelser i 
aktiebolagslagen eller annan lag som rör bolagens verksamhet. Dialog mellan Göteborgs 
Stadshus AB och projektet civilt försvar pågår kring de kommunala bolagens roll under 
höjd beredskap.  

Tillkommande arbetsuppgifter under höjd beredskap 
Under höjd beredskap får samtliga kommuner i Sverige ett antal tillkommande 
arbetsuppgifter till följd av lagstiftning som träder i kraft eller andra tvingande 
omständigheter. Ansvar för dessa tillkommande arbetsuppgifter behöver fördelas till 
relevant nämnd eller styrelse, eventuellt flera nämnder och styrelser, inom Göteborgs 
Stad. Det handlar om arbetsuppgifter som i fredstid inte alls utförs i Göteborgs Stad eller 
som är sällsynta i fredstid, exempelvis planerad storskalig utrymning. 

På en övergripande nivå har projektet civilt försvar identifierat ett antal tillkommande 
arbetsuppgifter. En utförligare beskrivning finns i rapporten (bilaga 3). 

• Kristidsverksamhet 
• Lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer  
• Underlätta brådskande begravningar, inbegripet massbegravningar 
• Skydd av kulturföremål och undanförsel 
• Skydd av civilbefolkningen/ befolkningsskydd (brukar avse räddningstjänst, 

varningssystem, skyddsrum samt utrymning och inkvartering). 
• Stöd till Försvarsmakten (upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt vid behov 

kunna ge riktat stöd i exempelvis form av mat, vatten, logi och dylikt under vissa 
perioder). 

• Övriga nya eller utökade uppdrag som kan tillkomma som ett resultat av nationella 
utredningar och lagöversyner. 

Arbetsuppgifter som sannolikt ökar i omfattning i händelse av krigsfara eller krig 
I händelse av krigsfara eller krig kommer Göteborgs Stad behöva bedriva vissa 
arbetsuppgifter i ökad omfattning, medan andra arbetsuppgifter blir vilande eller 
prioriteras ner. Bland annat behöver följande övergripande arbetsuppgifter sannolikt 
utföras i ökad omfattning: 

• Nödbespisning 
• Bevakning 
• Nödvatten  
• Sanitet  
• Skydd mot smitta  
• Reparationer  
• Kommunikation 
• Krisstöd 

• Förskola 
• Sjukvård/äldreomsorg/hemtjänst 
• Transporter 
• Utrymning/ inkvartering  
• Ledning och samband 
• Skydd och bevakning 
• Iordningsställa skyddsrum. 
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Workshop med förvaltningar, bolag och förbund  
Generellt efterlyser förvaltningar och bolag tydliga uppdrag och styrning kopplat till höjd 
beredskap. Förståelsen för att staden kan behöva organiseras på ett annorlunda sätt och 
arbeta än mer flexibelt i händelse av krig förefaller stor. Flera påpekar även att det 
sannolikt krävs centrala beslut när det gäller att på en övergripande nivå prioritera och 
fördela resurser för stadens och befolkningens bästa. 

Förslag på krigsorganisation 
En krigsorganisation har till uppgift att säkerställa att Göteborgs Stad kan fokusera sina 
resurser på att värna människors liv och hälsa, upprätthålla samhällets funktionalitet och 
stödja Försvarsmakten. Göteborgs Stad är en stor organisation med mycket resurser. En 
rimlig utgångspunkt för stadens krigsorganisation är att hela stadens samlade resurser ska 
kunna nyttjas för att lösa uppgifterna under höjd beredskap och i värsta fall krig. 

Projektet civilt försvar har på en övergripande nivå identifierat två olika typer av möjliga 
krigsorganisationer för staden när det gäller förvaltningarna: 

• Krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur - alternativ A 
• Anpassad krigsorganisation med sammanslagning av nämnder (krigsnämnder) - 

alternativ B. 

I båda alternativen behöver tillkommande arbetsuppgifter under höjd beredskap fördelas 
till relevanta nämnder (ordinarie nämnder eller krigsnämnder) samt styrelser, sannolikt 
via kompletteringar i reglementen och ägardirektiv. 

Alternativ A: ordinarie nämndstruktur 
I detta alternativ behålls alla eller flertalet nämnder. Om det finns synnerliga skäl att i 
fredstid planera för en sammanslagning av några få nämnder vid högsta beredskap kan 
detta göras.  

Samtliga nämnder får i modell A i uppdrag att ta fram beredskapsplaner som beskriver 
hur verksamheten ska bedrivas under höjd beredskap. Beredskapsplanerna ska avse såväl 
beredskapshöjningar efter hand som omedelbar övergång till högsta beredskap (krig). I 
detta alternativ kvarstår de fredstida politiska beslutsprocesserna så långt som möjligt 
intakta. Krigsorganisationen enligt modell A handlar om att alla förvaltningar och bolag 
förbereder en anpassad krigsorganisation på operativ verksamhetsnivå, vilket ska 
beskrivas i förvaltningarnas och bolagens beredskapsplaner.  

Vid brådskande och akuta lägen har kommunstyrelsen mandat att under höjd beredskap 
fatta övergripande beslut för hela stadens räkning, vilket även vid behov skulle kunna 
inkludera beslut att i ett akut läge överföra en nämnds verksamhet till en annan nämnd. 

Argument för alternativ A: 

• Ansvarsprincipen består, enklaste modellen för alla att förstå och komma ihåg över 
tid. Den fredstida organisation och krigsorganisation följs åt. 

• Kris och krig kan vara en glidande skala. Först kan gråzonsproblematik i fredstid 
(=kris) inträffa, därefter eskalering till väpnat angrepp och höjd beredskap 
(=krigsfara/krig). Det kan vara en fördel om det är samma organisation som hanterar 
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samtliga lägen. Risk att övergång från en organisation till en annan medför 
effektivitetstapp i ett mycket ansträngt läge. 

• Underlättar utbildning och övning i fredstid. Svårare att öva nämnder som inte 
existerar i fredstid. 

• Vissa delar av beredskapsplanerna, som ytterst syftar till att hantera höjd beredskap, 
kan även nyttjas i en förvaltnings eller bolags hantering av fredstida kriser. 
Prioritering av samhällsviktig verksamhet, reservplaner, planering av bemanningen 
och kommunikationsinsatser är exempel på planering som kan användas såväl i kris 
som krig.  

• Underlättar samverkan med externa aktörer (andra myndigheter, näringslivet, 
frivilliga med flera) om kontaktytor i hög grad är densamma vid fredstida kriser som 
vid krigsfara eller krig. 

Argument mot alternativ A: 
• Många beslutsnivåer i staden riskerar att sinka arbetet under höjd beredskap. 
• Svårigheter att bemanna nämnderna, som kan komma att leda till fler 

ordförandebeslut eller att kommunstyrelsen måste ta över beslutsfattandet då 
nämnder inte är beslutsföra. 

• Trögheter i att omfördela resurser. Varje nämnd har ett snävare perspektiv än en 
större nämnd med utökat uppdrag. 

• Samordningsfunktioner behöver skapas inom flera områden. 
• Om kommunstyrelsen skulle behöva minska antalet nämnder är det svårare att göra 

det under stress, i en krigssituation. 
 

Alternativ B: anpassad organisation med sammanslagning av nämnder 
(krigsnämnder) 
I detta alternativ förbereds en krigsorganisation som är markant annorlunda jämfört med 
Göteborgs Stads fredstida organisation. Här slås nämnder ihop i lämpliga kluster utifrån 
verksamhetens karaktär. Närbesläktade nämnder bildar större nämnder, vilket kan ske på 
två olika sätt. Antingen bildas helt nya nämnder med uppgift att fungera vid högsta 
beredskap (krig) eller så får en nuvarande nämnd i uppdrag att ta över övriga nämnders 
verksamheter vid övergång till krigsorganisation.  

De nämnder som ska vara verksamma vid högsta beredskap måste i fredstid förbereda sin 
krigsorganisation och beskriva detta i sina beredskapsplaner. De nämnder som ska 
sorteras in under annan nämnd behöver i sina beredskapsplaner beskriva hur denna 
övergång ska gå till. 

Även om nya krigsnämnder bildas har kommunstyrelsen mandat att vid brådskande lägen 
under höjd beredskap fatta övergripande beslut för hela stadens räkning, vilket fortsatt 
skulle inkludera möjligheten att vid behov överföra uppgifter även mellan dessa så 
kallade krigsnämnder. 

En krigsorganisation enligt alternativ B ska bestå av färre nämnder. Det finns flera olika 
alternativa nämndindelningar. Några tänkbara kluster skulle kunna vara följande: 

Krigsnämnder Förvaltningar  
Skolnämnd Grundskoleförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen, 
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Krigsnämnder Förvaltningar  
förskoleförvaltningen, 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

Omsorgsnämnd Äldre samt vård -och 
omsorgsförvaltningen och 
förvaltningen för funktionsstöd 

Socialnämnd Socialförvaltningarna Hisingen, 
Nordost, Centrum, Sydväst 

Samhällsplaneringsnämnd (fr o m 
2023) 

Förvaltningarna med ansvar för: 
fysisk planering, exploatering, 
genomförande och förvaltning 
kopplat till mark samt genomförande 
och förvaltning kopplat till 
byggnader 

Kultur- och fritidsnämnd Kulturförvaltningen och idrotts- och 
föreningsförvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden, 
arkivnämnden, valnämnden, 
stadsrevisionen, 
överförmyndarnämnden 

Kommentar: Nämnder som bör 
kvarstå i dess nuvarande form, på 
grund av lagkrav eller jäv. 

Nämnderna för konsument- och 
medborgarservice, intraservice, 
inköp och upphandling, kretslopp 
och vatten 

Kommentar: Nämnder som kan 
kvarstå oförändrade eller tas över av 
kommunstyrelsen. 

Tabell 1: Exempel på krigsnämnder som skulle kunna ingå i stadens krigs- 
organisation. 
 
Argument för alternativ B: 

• Färre beslutsnivåer i staden under höjd beredskap skapar effektivare 
beslutsprocesser. 

• Lättare att bemanna färre nämnder. Värt att beakta är att det under krigsfara och 
krig kan bli svårt att bemanna nämnderna. Fritidspolitiker kan vara 
krigsplacerade eller behöva tas i anspråk i utökad omfattning på ordinarie 
arbetsplatser. Det kan också vara svårt att fysiskt förflytta sig eller koppla upp sig 
på elektroniska möten i händelse av störningar i transporter och i elnätet. 

• Underlättar arbetet med att omfördela resurser. De särskilda krigsnämnderna har 
ett utökat uppdrag, vilket ökar möjligheten till överblick och helhetsförståelse. 

• Ökad samordning kommer att ske inom de nya krigsnämnderna, vilket kan leda 
till att färre speciella samordningsfunktioner behöver skapas. 
 

Argument mot alternativ B: 

• Ansvarsprincipen åsidosätt, olika arbetssätt och ansvar i fred och krig. Kan vara 
svårt att förstå och komma ihåg krigsorganisation då den skiljer sig från den 
fredstida organisationen. 
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• Kris och krig kan vara en glidande skala. Först kan gråzonsproblematik i fredstid 
(=kris) inträffa, därefter eskalering till väpnat angrepp och höjd beredskap 
(=krigsfara/krig). Risk att övergång från en organisation till en annan medför 
effektivitetstapp i ett mycket akut läge. 

• Försvårar utbildning och övning i fredstid. Svårare att öva nämnder som inte 
existerar i fredstid. 

• Svårigheter för oprövade nämnder med eventuellt sämre ämneskunskaper att 
klara sitt uppdrag under höjd beredskap.  

• Kan bli svårare att dra nytta av beredskapsplanerna vid samhällsstörningar i 
fredstid. Beredskapsplanerna enligt modell B bygger på en tillfällig krigsnämnds 
uppdrag, inte på ordinarie nämnduppdrag. 

• Arbetskrävande att skriva särskilda reglementen för krigsnämnder.  
• Kan vara onödigt arbete att i förväg besluta om organisationsförändringar som i 

ett skarpt läge inte visar sig vara absolut nödvändiga, då det är svårt att förutse 
exakt vad som kommer att hända vid ett väpnat angrepp. 

• Riskerar att försvåra samverkan med externa aktörer (andra myndigheter, 
näringslivet, frivilliga med flera). Detta eftersom stadens kontaktytor och  
blir annorlunda vid krigsfara och krig jämfört med ordinarie organisation vid 
fredstida kriser.  

Förslag på samordningsfunktioner 
Ett rimligt antagande är att en situation med krigsfara eller krig kraftigt kommer att öka 
behovet av samordning och prioritering av knappa resurser inom staden. Om sådana 
samordningsfunktioner kan förberedas i fredstid kan startsträckan minska och en effektiv 
krigsorganisation snabbare uppnås i ett skarpt läge. 

Projektet civilt försvar har identifierat ett behov av att skapa samordningsfunktioner som 
skulle kunna öka stadens operativa förmåga under höjd beredskap. Detta oavsett vilken 
nämndstruktur som stadens krigsorganisation kommer att få; ordinarie nämndstruktur 
eller en anpassad organisation med sammanslagna nämnder.  

I huvudsak är det lärdomar från arbetet med coronapandemin som ligger till grund för 
denna bedömning, inte minst det stora behovet av stadenövergripande samordning kring 
skyddsutrustning. Samordningsfunktionerna bör sannolikt placeras hierarkiskt under 
kommunstyrelsen och motsvaras av en funktion inom den centrala kris- eller krigsstaben 
på stadsledningskontoret. Själva samordningsuppdraget skulle dock kunna fördelas ut till 
förvaltningar och bolag med relevant specialistkompetens och förmåga. Uppdraget skulle 
innebära att leda samordningsarbetet inom en viss funktion och prioritera resurser på 
operativ nivå, i enlighet med politiska inriktningsbeslut. 

Ett sådant samordningsansvar bör utses i fredstid, så att aktuell förvaltning eller bolag kan 
planera för uppdraget i förväg och inkludera arbetssättet i sin beredskapsplan för höjd 
beredskap. Flera andra förvaltningar och bolag behöver bidra till varje funktion utifrån 
kompetens och resurser. En möjlig väg kan vara att reglementen och ägardirektiv 
kompletteras med formuleringar gällande samordningsuppdraget liksom uppdraget att 
ingå i och bidra till samordningsfunktioner. 

Stadens samlade förmåga att möta samhällsstörningar över hela hotskalan skulle 
sannolikt öka om dessa samordningsfunktioner också kunde konstrueras på ett sådant sätt 
att de, efter behov och situation, kan aktiveras såväl under fredstida kriser som under höjd 
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beredskap. Det skulle också rimma bra med den nationella ambitionen att krisberedskap 
och civilt försvar ska vara ömsesidigt förstärkande. 

Tabellen nedan visar möjliga samordningsfunktioner som projektet civilt försvar har 
identifierat. Fler kan tillkomma efter hand. En fördjupad analys kring vilka förvaltningar 
och bolag som lämpligen kan ingå behöver göras. Nedan uppräknade aktörer ska endast 
ses som exempel. 

 

Samordningsfunktioner Möjliga aktörer Kommentar 
Transport, logistik & 
ordonnans 

Göteborgs Stads 
Leasing, Trafikkontoret 
m fl 

Samordna och prioritera 
stadens resurser 

Lokaler, fastighetsdrift Lokalförvaltningen, 
Higab m fl 

Samordna och prioritera 
stadens resurser 

Utrymning & inkvartering Socialförvaltningarna 
Hisingen, Nordost, 
Centrum, Sydväst, 
Framtiden, Boplats m fl 

Säkerställa hantering och 
samordning 

Infrastruktur för IT Intraservice m fl 
förvaltningar och bolag 

Säkerställa, samordna 
och prioritera stadens IT-
drift 

Personalförsörjning/bemanning Område HR, BRG, 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildning m fl 

Inklusive kontakt med 
frivilliga och privata 
näringsliv 

Inköp Inköp och upphandling 
m fl 

Säkerställa inköp av 
nödvändiga varor 

Kristidsverksamhet Stadsledningskontoret, 
socialförvaltningarna 
Hisingen, Nordost, 
Centrum, Sydväst m fl 

Inkluderar 
prisreglering/ransonering/ 
nödvändig försörjning - 
nationella direktiv väntas 

Krisstöd Socialförvaltningarna 
Hisingen, Nordost, 
Centrum, Sydväst m fl 

Samordna och prioritera 
stadens resurser 

Kommunikation Stadsledningskontoret, 
konsument och 
medborgarservice m fl 

Säkerställa 
kommunikation internt 
och externt 

Samband och ledningsplatser Stadsledningskontoret, 
Göteborgs Spårvägar m 
fl 

Förmåga att upprätthålla 
ledningsförmåga och 
kontakt inom och utom 
staden 

Skydd och bevakning Förvaltningar och bolag 
med relevant kompetens, 
ex Lokalförvaltningen, 
Got Event m fl 

Bevakning och skydd av 
byggnader, platser och 
områden. 
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Samordningsfunktioner Möjliga aktörer Kommentar 
Skyddsrum och övriga 
totalförsvarsanläggningar 

Förvaltningar och bolag 
som äger totalförsvars- 
anläggningar, RSG mfl 

Avvaktar nationell 
utredning 

Stöd till Försvarsmakten Stadsledningskontoret m 
fl 

Säkerställa mat, logi, 
vatten, mm 

Tabell 2: Exempel på samordningsfunktioner som staden skulle kunna nyttja såväl vid 
fredstida kriser som under krigsfara/krig. 

Arbetet med bemanning av krigsorganisationen  
Personalförsörjningen i händelse av krigsfara eller krig kan enligt MSB:s vägledning4 
antas bli mycket ansträngd, med ett stort personalbortfall. Medarbetare som är 
krigsplacerade i Försvarsmakten kommer exempelvis helt att lämna sina ordinarie arbeten 
i stadens förvaltningar och bolag. Många medarbetare kommer sannolikt få svårt att ta sig 
till arbetsplatsen, exempelvis till följd av brist på drivmedel, raserade vägar eller stopp i 
kollektivtrafiken. Utöver det kan det vara farligt att förflytta sig.  

En utgångspunkt när det gäller att bemanna stadens krigsorganisation bör vara att 
medarbetare i stadens förvaltningar och bolag, med rimliga hänsyn till förmåga och 
hälsotillstånd hos den enskilda, vid akuta lägen kan omplaceras inom staden med syfte att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Ytterst handlar det om att värna liv och hälsa och 
samhällets funktionalitet inklusive grundläggande värden. 

Projektet civilt försvar har utrett vilka möjligheter som finns att bemanna 
krigsorganisationen samt hur de legala förutsättningarna ser ut. Bland annat har följande 
aktiviteter och kartläggningar gjorts: 

• Hur Göteborgs Stad berörs av totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt  
• Arbetstid och arbetsrätt under höjd beredskap 
• Delprojekt krigsplacering på förvaltningen kretslopp och vatten 
• Kontakter med Plikt- och prövningsverket gällande registrering av krigsplacerad 

personal 
• Möjligheten att engagera frivilliga resurser i stadens krigsorganisation. 

I rapporten om projektet civilt försvar (bilaga 3) redogörs utförligare för ovanstående 
aktiviteter. Nedan följer endast några korta kommentarer. 

Totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt 
Allmän tjänsteplikt är en del av totalförsvarsplikten och omfattar dem som inte är värn- 
eller civilpliktiga. Värnplikten i Sverige är återaktiverad sedan 2014, medan civilplikten 
är vilande.  

Under höjd beredskap kan regeringen besluta om allmän tjänsteplikt. Det kan gälla en 
viss verksamhet eller en viss del av landet. Allmän tjänsteplikt gäller för svenska 
medborgare eller personer som är stadigvarande boende i Sverige och som är mellan 16 
och 70 år. Allmän tjänsteplikt fullgörs vanligen genom att personen kvarstår i sin 
anställning och går till sin arbetsplats som vanligt. Den allmänna tjänsteplikten utgör 

 
4 Rätt person på rätt plats – kommuner. Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, 
MSB1400 – augusti 2019 
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därmed grunden för att bemanna Göteborgs Stads krigsorganisation. Utöver detta finns 
möjlighet till krigsplacering av anställda (se mer längre fram). 

Arbetstid och arbetsrätt 
I arbetstidslagen och tillhörande förordning finns särskilda bestämmelser avseende krig 
och krigsfara. Regeringen kan bland annat föreskriva att: 

• Den ordinarie arbetstiden utökas till max 60 timmar/vecka. 
• Bestämmelserna om mertid sätts ur spel. 
• Veckovilan ska vara minst 24 timmar (36 timmar är ordinarie). 

Regeringen kan även fatta beslut om att aktivera arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 
under höjd beredskap (en fullmaktslag). Lagen syftar främst till att säkra 
personalförsörjningen i händelse av krigsfara och krig. Arbetsrättslig beredskapslag 
reglerar bland annat bestämmelser om arbetstid, semester, lön, förhandlingsordningar i 
rättstvister samt hur anställda kan omplaceras till annan anställning i kommunen eller till 
annan kommun eller behörig myndighet. Vidare finns 1988 års kollektivavtal för krigs- 
och beredskapstillstånd, KB-avtalet, som antogs av Göteborgs stads personalnämnd 1989. 
KB-avtalet gäller idag i stadens förvaltningar. 

Krigsplacering 
Enligt MSB:s tolkning kan en kommun krigsplacera med anställningsavtalet som grund 
och inom ramen för allmän tjänsteplikt. Det betyder att en kommun i dagsläget endast 
kan krigsplacera sin egen personal. Utöver det finns även möjlighet att krigsplacera 
frivilliga genom särskilda avtal.  

Krigsplacering innebär bland annat: 

• Arbetsgivaren bedömer i fredstid vilka funktioner som måste vara bemannade vid 
krigsfara eller krig. 

• Arbetsgivaren gör en så kallad disponibilitetskontroll hos Plikt- och prövningsverket, 
det vill säga kontrollerar om medarbetaren ifråga är fri att krigsplacera eller om 
personen redan är krigsplacerad någon annanstans (vanligen Försvarsmakten eller en 
frivilligorganisation). 

• Om medarbetaren redan är krigsplacerad behöver dialog föras om var personen gör 
störst nytta för totalförsvaret. 

Förslag på modell för krigsplacering 
Krigsplacering är ett planeringsverktyg i fredstid, som syftar till att säkerställa att 
anställda med viss kompetens eller specialiserade arbetsuppgifter verkligen är tillgängliga 
för staden under höjd beredskap (krigsfara eller krig). Krigsplacering, via registrering hos 
Plikt- och prövningsverket, säkerställer att sådana nyckelfunktioner inte är krigsplacerade 
någon annanstans. 

Projektet civilt försvar förordar att krigsplacering ska tillämpas endast för 
nyckelfunktioner inom staden. Vad en nyckelfunktion är varierar beroende på 
verksamhet. Generellt kan ledningsfunktioner och någon form av specialister sägas höra 
till gruppen nyckelfunktioner. Det kan handla om personer som besitter en särskild 
kompetens eller utför specialiserade arbetsuppgifter på alla nivåer och som svårligen kan 
ersättas, i alla fall på kort sikt och i ett akut läge. 
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I enlighet med ansvar-, närhet- och likhetsprincipen förordar projektet civilt försvar att 
stadens förvaltningar och bolag så långt som möjligt själva sköter hanteringen kring 
krigsplaceringar. Även säkerhetsskyddsskäl talar för en delegering av hanteringen kring 
krigsplaceringar. Uppgifter om vilka personer inom en organisation som är krigsplacerade 
är generellt en skyddsvärd information, vilket gör att sådan information bör delas med så 
få utomstående som möjligt.  

Riktlinje för höjd beredskap 
En av projektets uppgifter var att identifiera behov av och om möjligt föreslå nya 
styrande och stödjande dokument. Projektet civilt försvar har tagit fram ett förslag till 
riktlinje för Göteborgs Stad, som syftar till att skapa en gemensam inriktning och 
ansvarsfördelning inför och under höjd beredskap. Göteborgs Stads riktlinje för höjd 
beredskap (bilaga 2) syftar också till att tydliggöra ansvar och övergripande krav kring 
arbetet med krigsplacering. 

Enligt riktlinjens förslag ska samtliga nämnder (de nämnder som ska ingå i 
krigsorganisationen) och bolagsstyrelser i fredstid upprätta beredskapsplaner, som 
beskriver verksamheten under höjd beredskap. En beredskapsplan ska bland annat 
innehålla uppgifter om krigsorganisation, prioriterade arbetsuppgifter, bemanningsplan 
samt ledning och styrning under höjd beredskap. Riktlinjen föreslår även att varje nämnd 
och styrelse i fredstid aktivt ska ta ställning till om planeringsverktyget krigsplacering ska 
tillämpas och vilka tjänster som i så fall ska omfattas. Krigsplacering ska, enligt förslaget, 
ske i den omfattning som krävs för att verksamheten ska fungera under höjd beredskap. 

Föreslagen riktlinje redogör för principer gällande övergripande ansvarsfördelning inom 
staden under höjd beredskap samt krav på tillhörande planering i fredstid. Viktigt att 
notera är att riktlinjen får full effekt först när det finns en krigsorganisation som är 
beslutad av kommunfullmäktige. Såväl arbetet med att upprätta beredskapsplaner som 
arbetet med bemanning och krigsplacering är beroende av vilken krigsorganisation staden 
ska ha. Detta gäller i första hand nämnderna, som behöver avvakta beslut om 
nämndstrukturen i krigsorganisationen. Bolagen kan, om riktlinjen antas, däremot påbörja 
arbetet direkt och efter hand komplettera sina beredskapsplaner med eventuellt 
tillkommande eller utökade arbetsuppgifter under höjd beredskap. 

Om Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap antas, behöver överenskommelser med 
Plikt- och prövningsverket tecknas. Bolagen tecknar egna överenskommelser, medan 
staden behöver teckna en gemensam central överenskommelse med Plikt- och 
prövningsverket för stadens förvaltningar.  

Arbetet med civilt försvar i Göteborgs Stad efter projektet 
Nedan följer en beskrivning av de arbetsuppgifter som stadsledningskontoret avser att 
fortsätta arbeta med när det gäller stadens krigsorganisation och dess bemanning. 
Aktiviteterna sker inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag att ha det övergripande 
ansvaret för stadens samordning, analys, planering och beredskapsförberedelser enligt lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

• Fortsätta arbetet med att forma stadens krigsorganisation, utifrån den modell som 
kommunstyrelsen beslutar. 
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• Ta fram ett förslag kring att inrätta operativa samordningsfunktioner, som vid behov 
kan aktiveras i staden under såväl kris som krig. 

• Se över behovet av och genomföra nödvändiga uppdateringar av reglementen och 
ägardirektiv för att skapa Göteborgs Stads krigsorganisation och 
samordningsfunktioner. 

• Teckna överenskommelser med Plikt- och prövningsverket, varje bolagsstyrelse för 
sig samt en gemensam överenskommelse för nämnderna. 

• Ta fram en rutin för nämnders arbete med att registrera medarbetare hos Plikt- och 
prövningsverket. 

• Ta fram en mall och stödjande dokument kring arbete med beredskapsplaner i 
förvaltningar och bolag. Beredskapsplanerna bör innehålla analys av hur olika 
grupper i samhället kan antas drabbas av krigets verkningar.  

• Anpassa stadens gemensamma HR-processer samt ta fram stödjande dokument 
gällande krigsplacering. 

• Utreda de kommunala bolagens roll under höjd beredskap och deras möjligheter att 
bidra med resurser till stadens krigsorganisation. 

Förmågehöjande åtgärder 
Inom en rad områden är det extra viktigt att bygga ett robust och motståndskraftigt 
samhälle i händelse av krigsfara eller krig. Följande aktiviteter/åtgärder kommer att 
påbörjas under innevarande mandatperiod, i enlighet med Göteborgs Stads plan för 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023. Fokus är i första hand på att klara 
av att hantera extraordinära händelser i fredstid. Projektet civilt försvar bedömer att det är 
nödvändigt att även inkludera risken för krigsfara och krig för att kunna dimensionera 
åtgärderna på rätt nivå. 

Aktiviteter /åtgärder 
Behovsanalys och investeringsförslag gällande reservkraft i samhällsviktiga 
verksamheter. 
Riktlinje för nödvattenförsörjning samt nödvattenrutiner i berörda 
verksamheter. 
Planering för nödbränsleförsörjning, i samverkan med länsstyrelsen. 
Utreda behov av och kostnader för att etablera trygghetspunkter i staden. 
Planering för storskalig utrymning och inkvartering. 
Planering kring ledningsplatser och alternativa ledningsplatser. 
Säkerställa att information och kommunikation till allmänheten samordnas 
vid extraordinära händelser.  

Tabell 3: Förmågehöjande åtgärder som pekas ut i Göteborgs Stads plan för arbetet med kris- 
beredskap och civilt försvar. Risken för krigsfara och krig behöver inkluderas i arbetet. 

Projektet civilt försvar har även identifierat att följande, ännu inte utpekade, 
aktiviteter/åtgärder är nödvändiga för att bygga verklig motståndskraft inför och under 
krigsfara och krig. Dessa aktiviteter/åtgärder behöver inkluderas i kommande planer för 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar. 

Aktiviteter /åtgärder 
Utreda vilka cyberförsvarsförmågor Göteborgs Stad behöver för att minimera 
effekterna av cyberangrepp mot stadens samhällsviktiga funktioner och 
kritiska IT-system, under kris och krig. 
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Aktiviteter /åtgärder 
Implementera systematiskt arbete med kontinuitetsplanering inom stadens 
samhällsviktiga verksamhet för att klara kris och krig. 
Säkerställa att information och kommunikation till allmänheten samordnas 
vid krigsfara och krig. 
Kartlägga stadens skyddsrum och andra totalförsvarsanläggningar (ex 
framskjutna enheter, bergrum, krigsbranddammar) – antal, status och samlad 
kostnad för att klara av att driftsätta dessa inom lagstadgad tid och vid behov 
Ta fram vägledning kring upphandlingar och avtal för att säkerställa 
försörjningen av nödvändiga varor och tjänster i staden inför och under höjd 
beredskap. 
Utreda vidare om det finns ett behov av att säkerställa stadens 
personalförsörjning under höjd beredskap med hjälp av frivilliga resurser 
samt ta fram vägledning för hur det kan förberedas i fredstid. 
Ta fram planer för att öva och utbilda förmågan att under höjd beredskap 
övergå till krigsorganisation. 

Tabell 4: Förmågehöjande åtgärder av synnerligen vikt för att staden ska kunna lösa sina  
uppgifter i händelse av krigsfara och krig. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret kan konstatera att arbetet med civilt försvar i Göteborgs Stad 
kommer att pågå under många år framöver och att arbetet behöver intensifieras. I såväl ett 
nationellt som nordiskt perspektiv är Göteborg och västkusten ett strategiskt viktigt 
område att försvara. Göteborgs Hamn är Nordens största hamn och utgör ett europeiskt 
logistiknav, med betydande införsel av livsmedel och bränsle till hela Sverige samt till 
Norge och Finland.  

Stadsledningskontoret bedömning är att projektet i civilt försvar genom sitt arbete lagt 
grunden till stadens fortsatta arbete med civilt försvar. Föreslagen riktlinje för höjd 
beredskap kommer att fungera som ett grundläggande ramverk och tydliggöra 
ansvarsfördelning inom staden såväl inför som under höjd beredskap. Riktlinjen tydliggör 
även krav på nämnders och styrelsers fredstida arbete med krigsplacering. Att 
krigsplacera medarbetare med nyckelfunktioner ska ses som en möjlighet att säkra 
bemanningen i verksamheten under höjd beredskap. Om det värsta skulle hända, krig, blir 
utmaningen att klara personalförsörjningen än större. Därför är det viktigt att i fredstid 
förbereda bemanningen i stadens krigsorganisation. Där kan även frivilliga komma att 
spela en viktig roll. 

När det gäller krigsorganisationen är stadsledningskontorets bedömning att en 
krigsorganisation i huvudsak baserad på den fredstida nämndorganisationen sannolikt är 
enklare att skapa. Men stadsledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen bör ta 
ställning och ange inriktning för det fortsatta arbetet då det handlar om en politisk 
organisering. 

Mot bakgrund av coronapandemin och behovet av den omfattande samordning inom 
staden som krävts bedömer stadsledningskontoret att förslaget med 
samordningsfunktioner bör utredas vidare. Det är även angeläget att fördjupat utreda de 
kommunala bolagens roll under höjd beredskap och bolagens möjligheter att bidra med 
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resurser till stadens krigsorganisation. Stadsledningskontoret avser att gå vidare med 
dessa utredningar inom ramen för det fortsatta arbetet. 

Stadsledningskontoret bedömer vidare att projektet generellt har höjt kunskapsnivån om 
civilt förvar i staden. Förvaltningar, bolag och förbund har genomfört en första analys av 
verksamheten under höjd beredskap, vilket utgör en bra grund att stå på inför kommande 
arbeta med beredskapsplaner. 

Mycket arbete återstår inom staden för att uppnå faktisk förmåga att klara av att hantera 
en så allvarlig situation som krig. Behovet under kommande år är stort av såväl 
planerings- och analysarbete som faktiska förmågehöjande åtgärder, bland annat krävs 
investeringar i reservkraft, trygghetspunkter, lagerhållning, skyddsrum med mera. Det är 
även av största vikt att övning och utbildning kopplat till höjd beredskap genomförs 
kontinuerligt. 

I takt med att arbetet fortskrider inom stadens förvaltningar, bolag och förbund blir 
arbetet snabbt allt mer resurskrävande. När detaljeringsgraden ökar kan ordinarie digitala 
arbetssätt bara tillämpas i begränsad omfattning, vilket kräver fysiska möten, ordonnans, 
ökad manuell hantering av dokument samt kompetens inom signalskydd. I dagsläget 
bedömer stadsledningskontoret att de statliga bidragen inte räcker för att återuppbygga 
det civila försvaret i Göteborgs Stad. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

tf Direktör för utveckling av stadens 
verksamheter 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Stadens arbete med civilt försvar  
§ 668, 1846/16 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från MP, S och V samt 
yrkande från S: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta med civilt försvar i enligt med vad som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med civilt försvar 
inkludera beredskap för effekter av klimatförändringarna. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med civilt försvar 
inkludera hot mot demokratin i framtagandet av säkerhetsskyddsanalyser.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juni 2018. 
Yrkande från MP, S och V den 22 augusti 2018. 
Yrkande från S den 22 augusti 2018. 
Tilläggsyrkande från M, L och KD den 16 augusti 2018. 
Yttrande från S, MP och V den 22 augusti 2018. 

Yrkanden 
Jonas Ransgård (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande från 
M, L och KD den 16 augusti 2018, yrkande från MP, S och V den 22 augusti 2018 och 
yrkande från S den 22 augusti 2018. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på tilläggsyrkande från M, L och KD den 16 augusti 
2018. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på bifall respektive 
avslag på tilläggsyrkande från M, L och KD den 16 augusti 2018 och finner att det 
avslagits. 

Kommunstyrelsen beslutar slutligen att bifalla yrkande från MP, S och V den 22 augusti 
2018 och yrkande från S den 22 augusti 2018. 

  

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-08-22 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Protokollsanteckning 
Representanterna från S, MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 
augusti 2018. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret  

 

Dag för justering 
2018-09-11 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 
Jonas Ransgård 

 



 

Göteborgs Stads riktlinje för 
höjd beredskap 
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna riktlinje 

Denna riktlinje syftar till att skapa en gemensam inriktning och samsyn i Göteborgs Stad 

vid höjd beredskap. Riktlinjen tydliggör ansvar och övergripande krav gällande 

beredskapsplanering i fredstid, vilket inkluderar arbete med krigsplacering. 

Vem omfattas av riktlinjen 

Denna riktlinje gäller för Göteborgs Stads nämnder och styrelser tillsvidare. 

Bakgrund 

Höjd beredskap är samlingsbegreppet för skärpt- och högsta beredskap. Regeringen fattar 

beslut om höjd beredskap för hela eller delar av landet, eller viss verksamhet. Beslutet 

tillkännages genom radio, tv samt på sedvanliga sätt som annan lagstiftning. 

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av det civila försvaret i 

Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen får under höjd beredskap i vissa brådskande ärenden 

fatta beslut istället för kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen ska inom ramen för det geografiska områdesansvaret verka för att den 

verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan 

kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. Kommunen ska under höjd 

beredskap hålla länsstyrelsen informerad om beredskapsläget.  

 

Kommunens del av totalförsvaret utgörs av det civila försvaret. Målen för det civila 

försvaret är:  

• värna civilbefolkningen 

• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

• upprätthålla en nödvändig försörjning 

• bidra till det Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 

• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att 

stärka försvarsviljan 

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

på samhället i fred  

• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på ansvarsprincipen. Den innebär att den 

nämnd eller styrelse som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, också 

har ansvaret för verksamheten vid kris och vid höjd beredskap, så långt det är möjligt. 

Beredskapen innebär att ordinarie verksamhet ska vara leveranssäker, uthållig och robust. 

Det innebär även att verksamheten vet vilka andra aktörer som verksamheten kan behöva 

samverka med. 

Kommuner ska, enligt Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, i fredstid planera för 
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den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. I planerna ska det bland 

annat framgå vilken personal som ska tjänstgöra i krigsorganisationen. 

Under höjd beredskap kan regeringen besluta om allmän tjänsteplikt. Det kan gälla en 

viss verksamhet eller en viss del av landet. Svenska medborgare eller personer som är 

stadigvarande boende i Sverige och som är mellan 16 och 70 år kan komma att omfattas 

av allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap. Allmän tjänsteplikt fullgörs vanligen genom att 

personen kvarstår i sin anställning och går till sin arbetsplats som vanligt. Enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kan alla kommuner i Sverige i sin 

fredstida planering utgå från att allmän tjänsteplikt kommer att omfatta samtliga anställda 

i kommunens organisation. 

Det betyder att tillsvidareanställda och visstidsanställda i Göteborgs Stad omfattas av 

allmän tjänsteplikt när regeringen beslutar att denna plikt gäller inom kommunens 

ansvarsområde eller vid beredskapslarm. Anställda i Göteborgs Stad, som inte är 

krigsplacerade, kvarstår i ett sådant läge i sin anställning och är skyldig att inställa sig på 

sin ordinarie arbetsplats enligt arbetsgivarens direktiv. För anställda som är 

krigsplacerade inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, via registrering hos Plikt- 

och prövningsverket, innebär beslut om aktivering av allmän tjänsteplikt att dessa 

personer ska inställa sig till tjänstgöring i enlighet med informationen i det 

krigsplaceringsbrev som arbetsgivaren tidigare skickat ut. 

När allmän tjänsteplikt är aktiverad kan anställda, om det råder särskilda skäl, anvisas 

andra tjänsteställen än hos sin ordinarie arbetsgivare om beslut fattas av regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer (Arbetsförmedlingen). Länsstyrelsen, i 

egenskap av länets högsta civila totalförsvarsmyndighet, kan under höjd beredskap 

besluta om att omfördela personal mellan myndigheter med representation i länet. 

Under höjd beredskap kan regeringen fatta beslut om att Arbetsrättslig beredskapslag 

(1987:1262) ska börja gälla. Vid beredskapslarm, som meddelar att högsta beredskap 

råder i hela Sverige, aktiveras såväl allmän tjänsteplikt som arbetsrättslig beredskapslag 

per automatik. 

För Göteborgs Stads nämnder träder kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd 

(KB-avtal) i kraft när arbetsrättslig beredskapslag aktiverats. Centrala parterna kan 

komma överens om annan tidpunkt. 

Lagbestämmelser 

Primära bestämmelser som riktar sig mot denna riktlinje: 

▪ Regeringsformen 

▪ Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap.  

▪ Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

▪ Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

▪ Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 

▪ Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 

▪ Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt.  
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▪ Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 

domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

▪ Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 

och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

▪ Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)  

▪ Arbetstidslag (1982:673), Arbetstidsförordning (1982:901) 

▪ Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30), riksdagsbeslut 15 december 2020 

▪ Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet 

▪ Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 

Koppling till andra styrande dokument 

Dokumenten nedan är ett urval av de styrande dokument i staden med en primär koppling 

till denna riktlinje. 

▪ Göteborgs Stads säkerhetspolicy 

▪ Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023 

▪ Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd 

En rutin som reglerar nämndernas arbetssätt med krigsplacering kommer att behöva tas 

fram. Det behöver ske i nära anslutning till att en central överenskommelse (avseende 

nämnderna) tecknas med Plikt- och prövningsverket. Bolagen kommer att teckna egna 

överenskommelser med Plikt- och prövningsverket. 

Stödjande dokument 

Flera stöddokument behöver tas fram, bland annat: 

▪ Mall för beredskapsplaner. 

▪ Brevmall för krigsplaceringsorder samt brevmall för att avsluta krigsplacering. 

▪ Vägledning samt mall för samråd med externa aktörer om var en medarbetare ska 

vara krigsplacerad. 

▪ Checklista för genomförande av disponibilitetskontroll. 
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Riktlinje 
Höjd beredskap  

Varje nämnd och styrelse ska ha en uppdaterad beredskapsplan som ska aktiveras när 

regeringen beslutar om höjd beredskap. 

• Skärpt beredskap – Göteborgs Stad ska upprätthålla normal verksamhet så långt det 

är möjligt. Nämnder och styrelser ansvarar för att vid behov göra nödvändiga 

anpassningar samt vidta de särskilda åtgärder avseende planering, inriktning av 

verksamheten, personalfrågor och övriga resurser som anges i respektive nämnds och 

styrelses beredskapsplan. Kommunstyrelsen kan besluta att Göteborgs Stad ska 

övergå från ordinarie organisation till krigsorganisation. 

 

• Högsta beredskap – Göteborgs Stad ska övergå till krigsorganisation och samtliga 

beredskapsplaner aktiveras. Totalförsvar är all samhällsverksamhet som ska bedrivas. 

Göteborgs Stad ska då fokusera samtliga resurser på att klara målen för det civila 

försvaret, bland annat värna civilbefolkningen, upprätthålla samhällets funktionalitet 

och stödja Försvarsmakten. Nämnder och styrelser har alltjämt sitt 

verksamhetsansvar, så långt det är möjligt. 

Beredskapsplanering   

En beredskapsplan ska tas fram av respektive nämnd eller styrelse som en del i 

beredskapsarbetet i fredstid. Beredskapsplanen ska: 

• omfatta samtliga relevanta aspekter på den egna verksamheten och fungera som ett 

stöd när det gäller prioriteringar samt ge konkret vägledning till hur arbetet ska 

bedrivas, 

• utgå från den stadenövergripande krigsorganisationen och fördjupat beskriva den 

egna verksamhetens krigsorganisation, såväl i text som i ett organisationsschema 

samt innehålla en bemanningsplan, 

• avse såväl beredskapshöjningar efter hand som omedelbar övergång till högsta 

beredskap, 

• minst omfatta följande områden: 

o Beredskapshöjning efter hand samt omedelbar övergång till högsta beredskap 

o Ledning och samband 

o Prioritering och minimikrav gällande samhällsviktig verksamhet och 

lagreglerad verksamhet 

o Krigsorganisation 

o Bemanningsplan 

o Samverkan 

o Information/kommunikation externt och internt 

o Utbildning och övning. 

• Beredskapsplanen ska uppdateras vid varje förändring i den ordinarie organisationen 

samt aktualitetsprövas en gång per år. 

 

Respektive nämnd och styrelse i Göteborgs Stads krigsorganisation fattar vid varje givet 

tillfälle beslut om prioriteringar, ambitionsnivå och genomförande i den egna 

verksamheten. Samhällsviktig verksamhet är prioriterat. Kommunstyrelsen ansvarar för 
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ledningen av det civila försvaret och fattar övergripande strategiska och ekonomiska 

inriktningsbeslut. 

Varje nämnd och styrelse ska delta i arbetet med den stadenövergripande 

beredskapsplaneringen som inkluderar att under höjd beredskap vid behov bidra till att 

bemanna Göteborgs Stads totala krigsorganisation. 

Arbete med krigsplacering i fredstid 

Krigsplacering i denna riktlinje avser så kallad krigsplacering av anställda via 

anställningsavtalet1 och kan avse såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda. Syftet 

med krigsplacering är att säkerställa personalförsörjningen under höjd beredskap och 

bemanna den beslutade krigsorganisationen. 

 

• Krigsplacering är ett planeringsverktyg som i Göteborgs Stad ska tillämpas för 

nyckelfunktioner som svårligen kan ersättas på annat sätt vid höjd beredskap. 

• Varje nämnd och styrelse ska i fredstid aktivt ta ställning till om planeringsverktyget 

krigsplacering ska tillämpas och vilka tjänster som då ska omfattas. 

• Krigsplacering ska ske i den omfattning som krävs för att verksamheten ska fungera 

under höjd beredskap och för att kunna fullgöra uppgifterna inom totalförsvaret. En 

årlig översyn av behovet att krigsplacera ska göras. 

• Vid konstaterat behov av krigsplacering ska varje nämnd och styrelse ha en 

dokumenterad arbetsprocess som reglerar det interna arbetet med krigsplacering. 

• Krigsplacerade medarbetare i Göteborgs Stad ska av sin arbetsgivare ges skriftligt 

besked om sin krigsplacering via brev till folkbokföringsadressen. Beskedet ska 

innehålla uppgift om inställelseplats. 

• Medarbetarens krigsplacering ska avslutas om anställningen upphör eller vid byte av 

tjänst. 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
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1 Projekt civilt försvar 
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta projektet civilt försvar i augusti 2018 

(1846/16). Utgångpunkten för projektet är den överenskommelse om 

kommunernas arbete med civilt försvar som Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tecknade i 

juni 2018. Uppdraget till Sveriges kommuner är bland annat att påbörja arbetet 

med krigsorganisation och krigsplacering, läs mer under kapitel 2.1. 

Projektets mål1 är att identifiera, tydliggöra, samordna samt ge styrning och stöd 

för berörda verksamheters arbete. Civilt försvar berör de flesta av stadens 

verksamheter och genom projektet ska kunskapen i dessa verksamheter öka och 

projektet ska underlätta det långsiktiga arbetet med civilt försvar. Projektet ska: 

• Underlätta för berörda verksamheter i staden att ta sitt ansvar gällande civilt 

försvar 

• Minimera administrationen genom framtagande av för staden gemensamma 

vägledningar som stöd för berörda verksamheters egna utvecklings- och 

implementeringsarbete. 

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. 

 

Projektet civilt förvar har genomförts inom ramen för en projektorganisation. 

Från hösten 2019 har projektledningen bestått av en projektledare, en biträdande 

projektledare samt en projektadministratör. Dessutom har det funnits en 

arbetsgrupp/referensgrupp på stadsledningskontoret. Styrgruppen har bestått av 

representanter från stadsledningskontoret, förvaltningen kretslopp och vatten, 

stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen/förvaltningen för funktionsstöd, 

Göteborgs Hamn samt Räddningstjänsten Storgöteborg. Projektägare är stadens 

säkerhetschef. Projektet skulle ha avslutats vid utgången av 2020. 

Coronapandemin har medfört att arbetet försenats ett halvår. 

Värt att notera är att projektet civilt försvar endast utgör starten på stadens 

långsiktiga arbete med att åter bygga upp det civila försvaret. 

Stadsledningskontoret avser att fortsätta arbetet med att ta fram vägledningar 

 
1 Projektplan - Civilt försvar i Göteborgs Stad, 2019-11-05 (version 4) 
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och fler styrande samt stödjande dokument när kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige fattat beslut kring krigsorganisation och krigsplacering, läs 

mer i kapitel 10. 

2 Lagstiftning och nationella 
direktiv 
Arbetet med civilt försvar omgärdas av en omfattande och komplex lagstiftning, 

nationella överenskommelser, totalförsvarspolitiska inriktningar och nationell 

vägledning till kommunerna med mera. I detta kapitel redovisas ett urval av de 

juridiska och nationella utgångspunkter som Göteborgs Stad har att förhålla sig 

till. 

2.1 Överenskommelser om kommunernas 
arbete med civilt försvar 
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 pekas tre mål ut 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. 

• Medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 

informationsutbyte. 

• I samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och 

för lägesbilder. 
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Den 18 december 2020 undertecknade Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en förlängd och 

justerad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021. 

Några smärre justeringar rör arbetet med säkerhetsskydd till följd av nya 

bestämmelser och pågående utveckling. Ytterligare en justering handlar om att 

uttrycket ”krigsorganisation och krigsplacering” genomgående i dokumentet 

ersätts med ”krigsorganisation och dess bemanning”. Det förklaras bland annat 

så här: 

”I uppgiften kvarstår alltjämt att påbörja planeringen av krigsorganisationens 

bemanning och det är viktigt att säkerställa tillgången till nyckelpersonal, men 

det är upp till kommunen att bedöma om man i detta skede vill krigsplacera sin 

personal.” 

För övrigt kvarstår såväl de prioriterade arbetsuppgifterna som övriga 

arbetsuppgifter i oförändrat skick under 2021 jämfört med den tidigare 

överenskommelsen.  

Från 2023 har MSB och SKR aviserat att överenskommelse om kommunernas 

arbete med civilt försvar och överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap ska slås ihop till en enda överenskommelse. 

2.2 Vägledning från MSB 

I augusti 2019 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en 

vägledning till kommunerna gällande arbetet med krigsorganisation och 

krigsplacering2. Vägledningen anger vilka planeringsförutsättningar som 

Sveriges kommuner ska utgå från i arbetet med civilt försvar. Utgångspunkten 

är två olika scenarier; typfall 4 och typfall 53 som har tagits fram av 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).  

Typfall 4 avser väpnat angrepp mot Sverige, det vill säga krig: 

 

• Här beskrivs ett intensivt och snabbt förlopp med kort förvarning. Såväl 

konventionella som högteknologiska stridsmedel kan komma att användas. 

Parallellt pågår fortsatt cyberattacker och påverkansoperationer. Angreppet 

kan komma att inledas med fjärrstridsmedel och sabotageförband mot 

exempelvis el, vatten, tele/IT, kritisk infrastruktur och militära baser. Det 

finns risk för användning av kärnvapen samt kemiska, biologiska eller 

explosiva ämnen. Västkusten och Göteborg pekas ut som ett strategiskt 

viktigt område. 

 

Typfall 5 avser eskalerande gråzonsproblematik: 

 

• Med gråzonsproblematik menas antagonistiska aktiviteter så som 

dataintrång, sabotage, terrorism, informationspåverkan med mera. Det är 

 
2 Rätt person på rätt plats – kommuner. Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, 
MSB1400 – augusti 2019 
3 Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, FOI Memo 5089, FOI Memo 6338 
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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 i Göteborgs Stad. Ibland används begreppet hybrida hot4 som 

synonymt med gråzonsproblematik. 

 

Typfall 4 och 5 ska ses som dimensionerande, det vill säga det är de värsta 

lägen som alla aktörer i Sverige, inklusive kommuner, ska förbereda sig för. Det 

inbegriper krigshandlingar på svenskt territorium. Men typfall 4 och 5 föregås 

av typfall 1–3, vilket bland annat inkluderar ett begränsat väpnat angrepp med 

fjärrstridsmedel mot civil infrastruktur. Sådana attacker kan antas drabba 

berörda kommuner hårt och medföra allvarliga konsekvenser för 

civilbefolkningen. 

Försvarsberedningen5 konstaterar att Stockholmsområdet, Gotland, sydöstra 

Sverige inklusive Öresundsregionen, Västkusten med Göteborg, västra 

Svealand samt delar av Jämtlands och Norrbottens län är strategiskt viktiga 

geografiska områden i händelse av en kris eller ett krig.  

Utgångspunkten är att Sverige under minst tre månader ska kunna hantera en 

säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga 

störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid6.  

2.2.1 Krigets påverkan på civilbefolkningen 

MSB redogör i sin vägledning till kommunerna för den påverkan som sannolikt 

drabbar samhället och civilbefolkningen i händelse av krig. Risken för flera 

mycket allvarliga och parallella samhällsstörningar är överhängande. 

• Långvariga störningar och avbrott i elförsörjningen 

Försvårar/omöjliggör: 

o mathållning, tillagning 

o kranvatten, toalett  

o drivmedel 

o betalkort och bankomater fungerar inte  

o mobilnät och internet. 

 

• Störningar i leveranser av varor och tjänster  

o svåra störningar när det gäller transporter 

o stort personalbortfall 

o brist på livsmedel, mediciner, kemikalier, drivmedel med mera. 

 

 
4 Ett hybridhot avser i allmänhet en blandning av militära och icke-militära medel, ofta i en gråzon 

mellan fred och krig. (https://fra.se/underrattelser/hybridhot.4.60b3f8fa16488d849a54a6.html)  
5 Värnkraft (Ds 2019:8) 
6 Totalförsvaret 2021–2025, prop. 2020/21 
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• Stor påverkan på civilbefolkningen  

o flera döda och sårade 

o sjukvården ställer om till krigssjukvård – ökad belastning för 

kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet 

o ökad brottslighet i större städer 

o påverkanskampanjer, falska nyheter, rykten 

o internflyktingar 

o behov av att evakuera stadsdelar/delar av stadsdelar. 

 

MSB räknar även upp exempel på åtgärder som Sveriges kommuner skulle 

kunna vidta för att öka motståndskraften. Med samhällsviktig verksamhet avses 

”verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer 

samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, 

värden eller säkerhet” (MSB): 

 

• Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet. 

• Reservaggregat i kommunen. 

• Trygghetspunkter/lokaler för värme, mat, dusch/toalett, vatten, information, 

enklare vård. 

• Fysiska informationscentraler. 

• Tillfälliga inkvarteringar, till exempel värmestugor för de mest behövande. 

• Viss lagerhållning av livsmedel, sjukvårdsmaterial och läkemedel vid vård- 

och omsorgsboenden, reservdelar. 

• Planera för ransonering. 

• Öka säkerheten gällande dricksvattenförsörjningen och planera för 

nödvattenförsörjning. 

• Planering för utrymning och inkvartering. 

• Panera för att ta emot befolkning som omfattas av utrymning, exempelvis 

från andra kommuner. 

• Ge råd och stöd till befolkningen i fråga om hygien och smittspridning. 

• Planera för kriskommunikation dygnet runt, utan ordinarie kanaler. 

• Planera för att bemöta informationspåverkan och analysera risk för 

statsunderstödd terrorism och andra antagonistiska hot om våld mot 

befolkningen. 

2.3 Totalförsvarspolitisk inriktning 
Fram till kalla krigets slut bedrevs i Sverige ett omfattande arbete inom ramen 

för det civila försvaret. Det förbättrade säkerhetspolitiska läget i slutet av 1980-

talet ledde till att det civila försvaret under 1990-talet avvecklades liksom stora 

delar av planeringen för höjd beredskap och ytterst krig. Resurser som tidigare 

lagts på det nationella försvaret gick istället till internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser och till att stärka förmågan att förebygga och hantera 

svåra påfrestningar på samhället i fred.7 

 
7 Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25 
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Med anledning av den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges 

närområde beslutade regeringen i december 2015 att totalförsvaret skulle 

återuppbyggas, det vill säga både det militära försvaret och det civila försvaret.  

Regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–20208 slog fast att 

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. Försvarsberedningens rapport Motståndskraft9 slog i december 

2017 fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. 

Den 15 december 2020 beslutade riksdagen om proposition Totalförsvaret 

2021–202510. Propositionen, som anger den försvarspolitiska inriktningen fram 

till och med 2025, skriver:  

”Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid 

försämrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte 

heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att 

användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en 

säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Sveriges närområde.” 

I propositionen betonas att totalförsvarsresurser ska utformas så att de även kan 

stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället. ”Krisberedskapen och det civila försvaret bör därmed ses som 

ömsesidigt förstärkande.” 

Totalförsvaret 2021–2025 anger fortsatt att utgångspunkten för planeringen av 

totalförsvaret bör vara att under minst tre månader kunna hantera en 

säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga 

störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. 

Regeringen konstaterar vidare att hybrida hot (gråzonsproblematik) riktas mot 

Sverige redan i dag11. 

 ”Det inte kan uteslutas att sådana hot kan vara en del av ett eskalerande förlopp 

som syftar till att underminera den svenska försvarsförmågan inför ett väpnat 

angrepp, men de kan också utgöra själva kärnan i en konflikt. Hybridhoten i 

fredstid riktas i hög grad, men inte enbart, mot det civila samhället. Sårbarheter 

i civila strukturer måste minskas, den fredstida hanteringen av hybrida hot 

stärkas och hanteringen präglas av ett helhetsperspektiv.” 

”Det är särskilt viktigt att stärka motståndskraften inom de viktigaste 

samhällsfunktionerna. Därigenom kommer även stödet till det militära försvaret 

att utvecklas och stärkas.” 

I Totalförsvaret 2021–2025 anges sju mål för det civila försvaret. Målen ska 

vara att ha förmåga att:  

 
8 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 (Prop. 2014/15:109) 
9 Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025, 
Ds 2017:66 
10 Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) 
11 Totalförsvaret 2021–2025, Prop. 2020/21:30, sid 137 
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• värna civilbefolkningen 

• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

• upprätthålla en nödvändig försörjning 

• bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld 

• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra 

till att stärka försvarsviljan 

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

påfrestningar på samhället i fred 

• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser. 

2.4 Juridiska förutsättningar 
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 fredstid består 

arbetet med civilt försvar av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. 

I krig är det civila försvaret i kommunen liktydigt med all den verksamhet som 

kommunen då ska bedriva. 

Nedan redogörs för några av de lagar som reglerar höjd beredskap och kraven 

på kommunerna att vidta beredskapsförberedelser i fredstid, inklusive att 

förbereda en krigsorganisation. 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap: 

Här föreskrivs att kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för 

verksamheten under höjd beredskap, det vill säga krigsfara och krig. Under höjd 

beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 

försvaret som kommunen ska bedriva. 

Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap: 

Enligt denna förordning ska kommuner i fredstid planera för den verksamhet 

som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. I planerna ska det bland annat 

framgå vilken personal som ska tjänstgöra i krigsorganisationen. 

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap: 

Höjd beredskap är ett samlingsbegrepp för skärpt beredskap (krigsfara) och 

högsta beredskap (krig). Lagen ger regeringen rätt att besluta om höjd 

beredskap för hela eller delar av landet, eller viss verksamhet. Detta kan ske om 

Sverige i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som 

är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har 

varit i krig eller krigsfara. 

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap: 
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Vid skärpt beredskap (krigsfara) ska kommuner så långt möjligt upprätthålla 

ordinarie verksamhet, vilket kan omfatta stegvis beredskapshöjning inom ramen 

för ordinarie organisation. Vid högsta beredskap (krig) ska endast verksamhet 

bedrivas som utgör en del av totalförsvaret. Enligt denna förordning ska 

kommuner vid högsta beredskap övergå till krigsorganisation. 

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara 

med mera: 

 

Kommunstyrelsen får enligt denna lag (förfarandelagen) i brådskande ärenden, 

med vissa undantag, besluta i stället för kommunfullmäktige. Sådana beslut ska 

anmälas till kommunfullmäktige vid nästa sammanträde. 

3 Arbetet med styrande 
dokument och svar på 
tilläggsyrkande 
En av projektets uppgifter, enligt projektplanen, är att identifiera behov av nya 

styrande dokument kopplat till höjd beredskap samt behov av att ändra 

befintliga styrande dokument i staden. I det här kapitlet redogörs för arbetet 

med styrande och stödjande dokument samt hur projektet civilt försvar besvarat 

tilläggsyrkandet kring att inkludera beredskap för effekter av 

klimatförändringarna i det fortsatta arbetet med civilt försvar. 

3.1 Genomförda delleveranser inom projektet 
Projektet civilt försvar deltog hösten 2020 i arbetet med att ta fram Göteborgs 

Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023 

(1446/20, beslut 28 januari 2021). Det är därmed ett styrande dokument i staden 

som redan har anpassats i linje med nationella direktiv om att krisberedskapen 

och det civila försvaret ska vara ömsesidigt förstärkande12. Planen tydliggör att 

arbetet med krisberedskap och arbetet med civilt försvar behöver integreras. 

Alla typer av beredskapsförberedelser och förmågehöjande åtgärder stärker 

stadens samlade förmåga att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan, 

från kris och katastrofer i fredstid till eskalerande gråzonsproblematik, krigsfara 

och ytterst ett väpnat angrepp mot Sverige. 

I årsrapporten 2020 gavs ett svar på tilläggsyrkande (från augusti 2018) om att 

stadsledningskontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med civilt försvar 

inkludera beredskap för effekter av klimatförändringarna. Svaret togs fram i 

samverkan mellan projektet civilt försvar och stadsledningskontorets 

samordnande funktion för stadens klimatanpassningsarbete. 

 
12 Totalförsvaret 2021-2025 (prop. 2020/21:30) 
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I svaret redogörs för att arbetet med att minska eller eliminera negativa effekter 

av klimatförändringar för närvarande är omhändertaget inom två pågående 

processer i staden. Båda dessa processer bidrar till att stärka förmågan att såväl i 

fredstid som vid krigsfara eller krig hantera samhällsstörningar som kan uppstå 

till följd av klimatförändringar. Dessa processer är: 

• Stadens arbete med krisberedskap och civilt försvar, i enlighet Göteborgs 

Stads plan för krisberedskap och civilt försvar 2021 – 2023 (1446/20). 

Arbetet fokuserar på att bygga förmåga att hantera plötsligt uppkomna 

samhällsstörningar, som skyfall, översvämning eller värmebölja. En del i 

arbetet handlar om kontinuitetsplanering, det vill säga att säkerställa 

tillgång till reservlösningar som gör att stadens samhällsviktiga verksamhet 

kan upprätthållas på tolerabel nivå. 

• Stadens kontinuerliga arbete med planering för en robust och resilient 

samhällsutveckling, anpassat att möta klimatförändringar. 

Stadsledningskontoret har en samordnande funktion för stadens 

klimatanpassningsarbete som görs i samarbete med förvaltningar och bolag. 

Arbetet fokuserar på att förebygga risker och föreslå åtgärder som staden 

behöver vidta för att långsiktigt möta kommande effekter av 

klimatförändringar. 

3.2 Förslag på nya styrande och stödjande 
dokument 
Projektet civilt försvar har identifierat ett antal styrande och stödjande 

dokument för höjd beredskap som behöver tas fram inom staden. 

Projektet har tagit fram förslag på ett styrande dokument: 

• Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap.  

 

Om riktlinjen antas behöver staden teckna överenskommelser med Plikt- och 

prövningsverket om krigsplacering. I samband med det behöver en rutin tas 

fram för stadens nämnder, läs mer under kapitel 7.3. 

 

Stödjande dokument som behöver tas fram är bland annat: 

• Mall för beredskapsplaner. 

• Brevmall för krigsplaceringsorder samt brevmall för att avsluta 

krigsplacering. 

• Vägledning samt mall för samråd med externa aktörer om var en 

medarbetare ska vara krigsplacerad. 

• Checklista för genomförande av disponibilitetskontroll13. 

 

Bakgrunden till dessa styrande och stödjande dokument beskrivs utförligare 

under rubriken 6 (Krigsorganisation) och under rubriken 7 (Bemanning av 

krigsorganisationen). 

 
13 En kontroll hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk som visar om en person kan tas i anspråk 
för krigsplacering eller om personen redan är upptagen, krigsplacerad, i annan organisation. 
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4 Kompetenshöjning gällande 
totalförsvar 
Kompetenshöjning är en av de utpekade arbetsuppgifterna i överenskommelsen 

mellan MSB och SKR 2018–2020 (förlängd till och med 2021) om 

kommunernas arbete med civilt försvar. Följande kompetenshöjande aktiviteter 

har genomförts inom ramen för projektet civilt försvar: 

• Utbildat utsedda kontaktpersoner från stadens samtliga förvaltningar, bolag 

och förbund i civilt försvar (hösten 2019). 

• Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) – en kunskapsdag och två 

övningsdagar genomfördes under februari och mars. Ledningspersoner från 

förvaltningar, bolag och förbund deltog. Även kommunstyrelsen deltog och 

övades. 

• Utbildningsdag/workshop med Försvarshögskolan kring försvarsvilja, 

planeringsförutsättningar och lagstiftning under höjd beredskap – elva 

heldagar genomförda med samtliga förvaltningar, bolag och förbund i 

staden (riktat till ledningspersoner).  

• Utbildningsdag/seminarium för stadens 

säkerhetschefer/säkerhetssamordnare med deltagare från MUST (den 

militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) samt Västra militärregionen. 

• Utbildning för säkerhetschefer/säkerhetssamordnare om Rysslands militära 

förmåga med deltagare från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 

• Information till Centrala samverkansgruppen (CSG) och koncernfackliga 

rådet (hösten 2019). 

• Temasida om arbetet med civilt försvar på Göteborgs Stads intranät, för alla 

medarbetare. 

4.1 Samarbetsavtal med Försvarshögskolan 
Göteborgs Stad och Försvarshögskolan (FHS) har slutit ett samarbetsavtal inom 

ramen för projektet civilt försvar. Avtalet innebär att FHS stöttar staden med 

kunskap och analys kring den omfattande och komplexa lagstiftning14 som styr 

arbetet med civilt försvar och höjd beredskap. Samtidigt bidrar Göteborgs Stad, 

via genomförda workshops, till Försvarshögskolans forskning kring 

återuppbyggandet av det civila försvaret i Sverige med fokus på det lokala 

perspektivet. 

FHS deltog på totalt elva heldagar workshops med stadens förvaltningar, bolag 

och förbund (51 stycken). I huvudsak deltog ledningspersoner, men även andra 

relevanta funktioner från respektive verksamhet. Vid varje workshop deltog 

förvaltningar, bolag och förbund klustervis och upplägget skräddarsyddes delvis 

för de aktuella deltagarna, med aktörsspecifik genomgång av aktuell lagstiftning 

och tillkommande arbetsuppgifter. FHS föreläste om försvarsvilja och 

planeringsförutsättningar samt gav även en generell orientering kring några av 

 
14 Totalförsvarets författningshandbok 2020/21 
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de viktigaste lagarna som styr höjd beredskap. Under dagen genomfördes 

grupparbeten och diskussioner. Syftet med dagen var att höja kompetensen och 

underlätta för förvaltningar, bolag och förbund att så småningom börja arbeta 

med sin egen beredskapsplanering. Dessa workshops gav även värdefull input 

till projektet civilt försvar gällande arbetet med en stadenövergripande 

krigsorganisation. 

I Försvarshögskolans uppdrag ingick att överlämna två rapporter till projektet 

civilt försvar, en juridisk sammanställning15 samt en analys gällande 

gruppdiskussionerna. Analysen omfattar de sex första workshoptillfällena, vilka 

genomfördes i form av fysiska möten hösten 2020. På grund av ökad 

smittspridning av covid-19 fick de sista fem workshoptillfällena genomföras i 

digital form under första kvartalet 2021. Upplägget behövde därför ändras 

något, bland annat deltog FHS inte vid gruppdiskussionerna. Analysen från 

FHS omfattas av försvarssekretess (beredskapsplanering). 

4.2 Behov av kompetenshöjning i framtiden 
Lagstiftningen som omgärdar arbetet med civilt försvar och höjd beredskap är 

omfattande och komplex. En rad nationella utredningar pågår som kan komma 

att resultera i såväl lagändringar som nya eller förändrade kommunala 

arbetsuppgifter. Dessa utredningar beskrivs utförligare i kapitel 9. 

Behovet av en kontinuerlig kunskapshöjning och kunskapsinhämtning inom 

området civilt försvar bedöms angelägen för stora delar av Göteborgs Stads 

verksamheter. Utbildningsinsatser behöver även kompletteras med övningar. 

För stadens medarbetare bedömer projektet civilt försvar att det finns 

kontinuerligt informationsbehov. Dels kring stadens fortlöpande arbete med att 

återuppbygga det civila försvaret, dels specifik information kring allmän 

tjänsteplikt, krigsplacering, arbetsrättslig beredskapslag samt kollektivavtal för 

krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtalet), läs utförligare i kapitel 7.1. 

5 Säkerhetsskydd 
Arbete med säkerhetsskydd är en av de utpekade arbetsuppgifterna i 

överenskommelsen mellan MSB och SKR 2018–2020 (förlängd till och med 

2021) om kommunernas arbete med civilt försvar. 

Säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen16 och handlar om att skydda 

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

terroristbrott och andra brott som kan hota en verksamhet. De verksamheter 

som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas av regleringen. Med 

säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet. Delar av det civila försvaret omfattas därmed av regleringen. 

 
15 Stöd till Göteborgs stad med utveckling i planering för civilt försvar - Redogörelse och analys av 
totalförsvarslagstiftning för kommun, FHS, Ö 765/2019 
16 Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585), 
säkerhetsskyddsförordningen (SFS 2018:658) och Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2). 
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Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av 

ett utökat och stärkt arbete med stadens säkerhetsskydd. Ett fullgott 

säkerhetsskydd är avgörande för att uppnå målen med det civila försvaret. 

Säkerhetsskyddet syftar till att skydda de samhällsfunktioner som är nödvändiga 

att upprätthålla samt skapa förmåga att hantera hemliga uppgifter som rör 

Sveriges säkerhet.  

För ett fullgott säkerhetsskydd krävs ett holistiskt synsätt och likvärdigt arbete 

med säkerhetsskyddets tre ben; informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 

personalssäkerhet.  

Enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska den som genom anställning eller på 

något annat sätt deltar i en säkerhetskänslig verksamhet, exempelvis 

totalförsvarsplanering, säkerhetsprövas. Prövning ska genomföras innan 

deltagandet i sådan verksamhet påbörjas. 

 

Syftet med prövningen är att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de 

intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från 

säkerhetssynpunkt. Den som deltar eller har deltagit i totalförsvarsplanering får 

inte röja eller utnyttja vad denne fått veta om: 

• Förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser. 

• Förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. 

• En enskilds persons ekonomiska förhållanden. 

• Ett företags affärs- eller driftsförhållanden. 

 

Följande aktiviteter inom uppdraget att arbeta med säkerhetsskydd har 

genomförts i staden, delvis inom ramen för projektet civilt försvar: 

• Kommunstyrelsen reglemente uppdaterat gällande ansvar för 

säkerhetsskyddsarbetet  

• Riktlinje för säkerhetsskydd, antaget i kommunfullmäktige (mars 2020). 

• Stadenövergripande rutin för hantering av registerkontroller framtagen och 

beslutad. 

• Ett antal stöddokument har tagits fram, såväl för metod och process för 

säkerhetsskyddsanalys som för andra delar inom säkerhetsskyddsarbetet. 

o Metod för genomförande av säkerhetsskyddsanalys 

o Tabell som kan användas för sammanställning vid 

säkerhetsskyddsanalys 

o Råd gällande säkerhetsskyddsorganisation 

o Råd gällande reglering för hantering av säkerhetsskyddsklassade 

uppgifter 

o Råd gällande märkning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

o Råd gällande säkerhetsskyddsplan 

o Råd gällande säkerhetsprövning. 

• Planeringsledare har tillsatts på stadsledningskontoret med inriktning 

säkerhetsskydd, bland annat med uppgift att samordna och ge stöd till 

stadens förvaltningar, bolag och förbund. 
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• Säkerställande av organisation och administrativa rutiner samt fysisk och 

digital miljö för hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information på 

central nivå. 

• Utbildningsdagar kring säkerhetsskydd har genomförts. 

• Försvarshögskolans webbaserade grundläggande säkerhetsskyddsutbildning 

tillhandahålls till berörda medarbetare i staden. 

• Upphandlat en utbildning för säkerhetsskyddschefer. 

• Startat nätverk inom säkerhetsskyddsområdet för berörda förvaltningar och 

bolag. 

6 Krigsorganisation 
Arbete med krigsorganisation är en av de utpekade arbetsuppgifterna i 

överenskommelsen mellan MSB och SKR 2018–2020 (förlängd till och med 

2021) om kommunernas arbete med civilt försvar. 

Enligt lag ska kommuner vid högsta beredskap övergå till sin 

krigsorganisation17. Krigsorganisationen behöver därmed planeras och 

förberedas i fredstid. Enligt lag18 ska kommuner även ha de planer som behövs 

för verksamheten under höjd beredskap. 

Planerna ska innehålla uppgifter om: 

• Den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap.  

• Av planerna ska också krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra 

i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen ska kunna höja sin 

beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap framgå.  

• Planeringen ska avse såväl beredskapshöjningar efter hand som omedelbart 

intagande av högsta beredskap. 

 

En kommuns uppgifter under skärpt respektive högsta beredskap kan 

sammanfattas så här: 

• Vid skärpt beredskap ska kommuner så långt möjligt upprätthålla 

ordinarie verksamhet. Det kan omfatta stegvis beredskapshöjning inom 

ramen för ordinarie organisation. I en sådan situation prioriteras successivt 

samhällsviktig verksamhet och daglig drift, medan långsiktig planering, 

utveckling, projektering och dylikt ges lägre prioritet eller temporärt blir 

vilande. Vid behov skulle kommunstyrelsen kunna besluta om att staden 

övergår till krigsorganisation redan under denna beredskapsnivå. 

• Vid högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som ska bedrivas. För 

en kommuns del betyder det att endast uppgifter som hör till målen för 

civila försvaret ska bedrivas. Enligt lag19 ska kommunen övergå till 

krigsorganisation.  

 
17 12 § Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
18 4 § Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
19 12 § Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 



 
 

Civilt försvar i Göteborgs Stad 17 (66) 

Redovisning av projektet civilt försvar  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2021-05-24 

 

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av 

det civila försvaret som kommunen ska bedrivas20. Kommunstyrelsens mandat 

under höjd beredskap beskrivs utförligare under kapitel 6.4. 

6.1 Riktlinje för höjd beredskap 

Krisberedskapens grundprinciper i form av ansvar, närhet och likhet tillämpas 

fortsatt under höjd beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och 

ledning, som är en vägledning från MSB, utgör grunden vid alla typer av 

samhällsstörningar, även vid höjd beredskap21. Det betyder att den som i fred 

ansvarar för en verksamhet också ansvarar för verksamheten i krig.  

Projektet civilt försvar har tagit fram ett förslag till riktlinje för Göteborgs Stad 

som syftar till att skapa en gemensam inriktning och ansvarsfördelning vid höjd 

beredskap. Den syftar också till att tydliggöra ansvar och övergripande krav 

kring bemanningen av Göteborgs Stads krigsorganisation. 

Se bilaga 1, Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap (förslag). 

Enligt riktlinjens förslag ska samtliga nämnder och styrelser i fredstid upprätta 

beredskapsplaner, som beskriver verksamheten under höjd beredskap. En 

beredskapsplan ska bland annat innehålla uppgifter om krigsorganisation, 

bemanningsplan samt ledning och styrning under höjd beredskap. Riktlinjen 

föreslår också att varje nämnd och styrelse i fredstid aktivt ska ta ställning till 

om planeringsverktyget krigsplacering ska tillämpas och vilka tjänster som då 

ska omfattas, läs mer under kapitel 7. 

Viktigt att notera är att en förutsättning för att beredskapsplaner ska kunna 

göras fullt ut i förvaltningar och bolag är att krigsorganisationen i staden är 

politiskt beslutad. Även arbetet med krigsplacering bygger på en beslutad 

krigsorganisation. Föreslagen riktlinje - Göteborgs Stads riktlinje för höjd 

beredskap - redogör för principer gällande övergripande ansvarsfördelning inom 

staden under höjd beredskap samt krav på tillhörande planering i fredstid. 

Riktlinjen får full effekt först när det finns en krigsorganisation som är beslutad 

av kommunfullmäktige. I kapitel 6.10 redogör projektet civilt försvar för två 

alternativa modeller för stadens krigsorganisation. 

6.2 Fullmaktslagar och länsstyrelsens roll 
Riksdagen har beslutat om ett antal lagar som ska stärka landets totalförsvar 

under krig eller krigsfara, så kallade fullmaktslagar22. Riksdagen har delegerat 

till regeringen att besluta om när fullmaktslagarna ska användas. Beslutet fattas 

genom att regeringen antar en förordning. Om regeringen beslutar att det ska 

 
20 3 kap. 2 § Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
21 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB. 
22 13 § Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
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råda högsta beredskap i hela landet kan det tillkännages via beredskapslarm. 

Samtliga fullmaktslagar träder så fall i kraft per automatik.  

 

Författningsberedskap är ett samlingsbegrepp för dessa lagar och förordningar. 

Regelverken ger förutsättningar för samhället att verka under förenklade 

konstitutionella och förvaltningsrättsliga principer23. Syftet är bland annat att 

underlätta beslutsfattande. Grunden för författningsberedskapen finns 

regeringsformen, kapitel 15. Regeringen kan enligt dessa bestämmelser, vid 

krig eller krigsfara, ges ansvar för uppgifter som vid normala förhållanden 

ankommer på riksdagen.  

Värt att nämna i sammanhanget är att fredstida lagar generellt fortsätter att gälla 

vid sidan av fullmaktslagarna, så vida det inte explicit framgår att viss lag inte 

längre ska tillämpas.  

Generellt ger fullmaktslagarna alltså regeringen ett utökat mandat under höjd 

beredskap. Bakgrunden är att behovet av central styrning nationellt kan antas 

öka vid krigsfara och krig. På motsvarande sätt får länsstyrelserna i Sverige 

under höjd beredskap ett utökat mandat, vilket bland annat innefattar att vid 

behov omfördela resurser mellan kommunerna i länet24. 

Länsstyrelsen är den högsta civila försvarsmyndigheten i länet och arbete pågår 

med att ta fram en Plan för civilt för svar för Västra Götaland, som beskriver 

ledning av länet, mandat och ansvar under höjd beredskap. I ett utkast skriver 

länsstyrelsen i Västra Götaland att ”ledningsförmågan på alla nivåer ska kunna 

vidmakthållas dygnet runt, alla dagar i veckan under cirka tre månader”. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreslås i en färsk utredning dessutom bli 

ny civilområdeschef för ett av sex civilområden i landet. Civilområdeschefen 

föreslås få ett utökat mandat under höjd beredskap, läs en utförligare 

beskrivning under kapitel 9.1. 

På kommunal nivå är det rimligt att på motsvarande sätt utgå från att behovet av 

central styrning och stadenövergripande beslut ökar vid krigsfara och krig, inte 

minst till följd av att svåra prioriteringar av stadens verksamheter behöver göras 

och knappa resurser fördelas. Många beslut kommer att behöva fattas 

brådskande och med otillräcklig och osäker information som grund. 

6.3 Samverkan med andra aktörer 
Under arbetets gång med stadens krigsorganisation och dess bemanning har 

projektet civilt försvar fört dialog med en rad externa aktörer. Syftet har varit 

kunskapsutbyte samt att dela reflektioner och analys kring det komplexa 

uppdraget att åter bygga upp det civila försvaret. På grund av sekretess har 

diskussionerna vanligtvis fått hållas på en generell och principiell nivå. Följande 

aktörer har projektet civilt försvar haft ett utbyte med:  

 
23 Rätt person på rätt plats – kommuner. Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, 
MSB1400 – augusti 2019 
24 9 § Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
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• Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

• Flera statliga myndigheter med representation i Västra Götalands län, 

exempelvis polisen, Trafikverket, Tullverket, Migrationsverket med flera 

• Västra Götalandsregionen (VGR) 

• Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och medlemskommunerna 

• Västra Militärregionen (MRV) 

• Svenska kyrkan (kyrkogårdsförvaltningen) 

• Ett antal kommuner runt om i Sverige, bland andra Stockholm, Malmö, 

Uppsala, Mölndal, Helsingborg, Luleå, Karlstad och Skövde. 

6.4 Kommunstyrelsens mandat under höjd 
beredskap 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av 

det civila försvaret som kommunen ska bedriva25. Reglementet för Göteborgs 

kommunstyrelse har nyligen kompletterats med ovanstående formulering 

(diarienummer 0405/21).  

 

Kommunstyrelsen får enligt en av fullmaktslagarna, den så kallade 

förfarandelagen26 i brådskande ärenden, med vissa undantag, besluta i stället för 

kommunfullmäktige. Sådana beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid 

nästa sammanträde. Kommunfullmäktige får enligt samma lag uppdra åt 

kommunstyrelsen eller åt andra nämnder att helt eller delvis handha förvaltning 

eller verkställighet som annars ankommer på annan nämnd än 

kommunstyrelsen. Uppgifter kan därmed överföras mellan nämnder under höjd 

beredskap. 

 

Övertagandet av annan nämnds verksamhet bör, med hänvisning till 

ansvarsprincipen, dock endast ske i den utsträckning som är nödvändig på 

grund av att Sverige är i krig eller att krigsfara råder. Det behöver tydligt 

framgå vilken del av verksamheten som övertas av annan nämnd. Den del av en 

nämnds verksamhet som inte omfattas av övertagandet kvarstår under 

nämndens ansvar och ska så långt det är möjligt bedrivas som vanligt.  

 

Exempel på situationer där kommunstyrelsen i Göteborgs Stad skulle kunna 

behöva fatta beslut i nämnders ställe vid krigsfara eller krig är när:  

• det gäller övergripande frågor för hela staden som kräver skyndsamma 

beslut, 

• personella och/eller materiella resurser skyndsamt behöver omdisponeras 

för att klara målen med det civila försvaret, 

• det gäller liv och hälsa eller att samhällets funktionalitet kräver centrala 

stadenövergripande inriktnings- och prioriteringsbeslut, 

 
25 3 kap. 2 § Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
267 § Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 
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• annan nämnd inte är beslutsför eller inte går att nå och ordförandebeslut inte 

är tillämpligt, 

• det i andra fall är nödvändigt för att vidta sådana åtgärder som krävs på 

grund av att Sverige är i krig eller krigsfara. 

6.5 De kommunala bolagens uppdrag under 
höjd beredskap 
Begreppet ”kommunal myndighet” används ofta i totalförsvarslagstiftningen. 

Enligt Försvarshögskolans juridiska rapport27 utgör dock inte ett kommunalägt 

bolag en kommunal myndighet likt kommunstyrelsen, kommunala nämnder och 

dess tillhörande förvaltningar. Försvarshögskolan betonar att det är den tolkning 

som deras jurister gör av aktuell lagstiftning.  

Speciella totalförsvarsuppgifter som ska utföras av kommunala bolag behöver 

därför styras genom skrivningar i exempelvis bolagsordning, ägardirektiv samt 

andra styrande och inriktande dokument som fullmäktige och kommunstyrelsen 

fastställer. Dessa direktiv får dock aldrig stå i strid med tvingande bestämmelser 

i aktiebolagslagen eller annan lag som rör bolagens verksamhet. 

Kommunala bolagen berörs vidare av den totalförsvarslagstiftning som träffar 

näringsidkare i allmänhet. Till exempel: 

• Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, 

arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen. 

• Förfogandelagen (1978:262). 

• Lagreglering av den specifika verksamhet som bedrivs av bolaget kan också 

innehålla bestämmelser kopplat till totalförsvaret. 

 

Dialog mellan Stadshus AB och projektet civilt försvar pågår kring de 

kommunala bolagens roll under höjd beredskap. Utgångspunkten är att stadens 

kommunala bolag under höjd beredskap så långt som möjligt ska ha 

motsvarande ansvar och skyldigheter som stadens förvaltningar. Ett arbete kring 

hur detta formellt kan uppnås behöver ta vid, bland annat via formuleringar i 

ägardirektiven eller på annat sätt. 

6.6 Näringslivets roll inom totalförsvaret 

Många privata företag bedriver idag samhällsviktig verksamhet som är av stor 

vikt i händelse av höjd beredskap och ytterst krig. Det är därmed viktigt att det 

privata näringslivet kan garantera leveranssäkerhet och tillgänglighet vid höjd 

beredskap. Samtidigt är det sannolikt få företag som i dagsläget beaktar risken 

för krig i sin planering. Behovet av att involvera näringslivet i 

totalförsvarsplaneringen har därför identifierats som en viktig fråga nationellt.  

 
27 Stöd till Göteborgs stad med utveckling i planering för civilt försvar - Redogörelse och analys av 
totalförsvarslagstiftning för kommun, FHS, Ö 765/2019 
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Utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret28 presenterades i december 

2019. Den resulterade i huvudsak i förslag på fler utredningar. Bland annat 

förslag om att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram 

vägledning för upphandlingar avseende försörjning under höjd beredskap. 

Utredningen pekar på att överväganden behöver göras kring hur 

leveransgarantier och force majeure-klausuler bäst utformas och om det är 

möjligt enligt upphandlingsreglerna att ställa krav på beredskapsplaner. 

Utredningen skriver: 

”Processen för att försäkra sig om en försörjning vid allvarliga kriser eller höjd 

beredskap är svår att överblicka och rättsligt komplicerad. Utredningen 

bedömer dessutom att det kan komma att generera höga kostnader.” 

”Det behöver analyseras ingående hur långtgående krav det är möjligt att ställa 

utifrån det gällande upphandlingsregelverket i syfte att åstadkomma 

försörjningstrygghet.”  

Vidare föreslog utredningen att ett särskilt näringslivsråd för totalförsvaret ska 

inrättas samt att utvalda statliga myndigheter ska få i uppdrag att identifiera 

företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Krigsviktiga företag29, så 

kallade K-företag, som fanns i det gamla totalförsvaret kan inte återinföras, 

enligt utredningen. Detta på grund av EU:s konkurrenslagstiftning. 

Utredningens förslag har ännu inte (21 maj 2021) resulterat i att några nya 

utredningsdirektiv. I början av 2021 aviserade dock regeringen att avsikten är 

att under försvarsbeslutsperioden inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd30. I 

rådet ska näringslivet och branschorganisationer delta i utvecklingen av svensk 

försörjningsberedskap, vilket är ett sätt för regeringen att få med näringslivets 

perspektiv i utvecklingen av det civila försvaret. 

Inom Göteborgs Stad har förvaltningen inköp och upphandling genomfört en 

kartläggning gällande försörjning- och säkerhetsrisker inom inköp med bland 

annat koppling till krisberedskap och civilt försvar (N050-0169/21). 

6.7 Analys av verksamheten under höjd 
beredskap 
Förvaltningar och bolag har inom ramen för projektet civilt försvar fått två 

uppgifter att besvara som handlar om den egna verksamheten under höjd 

beredskap. En uppgift (hösten 2019) handlade om att besvara frågor om vilken 

samhällsviktig och lagreglerad verksamhet som respektive förvaltningar och 

bolag bedriver. En andra, fördjupad analysuppgift, gavs till förvaltningar och 

bolag efter genomförd workshop med Försvarshögskolan (2020–2021). 

I analysuppgiften ingick att analysera verksamhetens uppdrag under höjd 

beredskap, reflektera kring personalförsörjningen, identifiera samverkansbehov 

 
28 Näringslivets roll inom totalförsvaret, SOU 2019:51 
29 K-företagen var vid höjd beredskap skyldiga att fortsätta sin verksamhet eller ställa om till annan 
produktion, i syfte att säkra krigsviktig produktion vid krig. 
30 Tal av inrikesminister Mikael Damberg vid Folk och Försvars rikskonferens 12 januari 2021 
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med andra inom staden, belysa beroenden till bland annat externa leverantörer 

samt uppge behov av stöd och hjälp i det fortsatta arbetet. Det analysarbete som 

gjorts kommer att utgöra en bra grund att stå på för förvaltningar och bolag 

inför kommande uppdrag att skriva beredskapsplaner. 

Under workshopdagarna med Försvarshögskolan fick samtliga förvaltningar 

och bolag dessutom arbeta med ett antal gemensamma frågeställningar kring 

sina uppdrag under höjd beredskap och identifiera utmaningar. Generellt 

efterlyser förvaltningar och bolag tydliga uppdrag och även styrning kopplat till 

höjd beredskap. Förståelsen för att staden kan behöva organiseras på ett 

annorlunda sätt och arbeta än mer flexibelt i händelse av krig förefaller stor. 

Flera påpekar att det sannolikt krävas centrala beslut när det gäller att på en 

övergripande nivå prioritera och fördela resurser för stadens och befolkningens 

bästa. 

För de förvaltningar och bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet är det 

viktigt att säkerställa att verksamheten fortsatt kan upprätthållas på tolerabel 

nivå även under krig, det vill säga under kraftigt störda och svåra förhållanden. I 

vissa fall handlar det dessutom om att behöva bedriva verksamheten i ökad 

utsträckning jämfört med fredstid, exempelvis förskola. Ökad skiftgång på 

många arbetsplatser bedöms öka behovet av barnomsorg i händelse av krig. 

Exempelvis måste föräldrar som arbetar i Försvarsmakten kunna fullgöra sina 

uppgifter dygnet runt. 

För andra verksamheter i Göteborgs Stad handlar det om att så långt som 

möjligt upprätthålla normal verksamhet under den lägre beredskapsgraden 

skärpt beredskap (krigsfara). Vid högsta beredskap (krig) kommer dessa 

verksamheter rimligtvis att behöva ställa personal och resurser till förfogande 

för att staden som helhet ska klara av sina uppdrag. Varje förvaltning och bolag 

behöver därför inventera kompetenser. Generellt påtalar många behovet av en 

central funktion inom staden för någon form av personalpool i händelse av 

krigsfara eller krig. 

Några vanliga kommentarer under workshopdagarna - från verksamheter som i 

liten eller ingen omfattning bedriver samhällsviktig verksamhet - kan 

sammanfattas så här: ”Bestäm vad vi ska göra, så gör vi det”. Från bolagens 

sida uttrycktes det så här: ”Om ägaren, kommunfullmäktige, ger oss nya 

uppdrag, så anpassar vi oss efter det”. 

Andra poängterar att de krav och förväntningar som finns på 

beredskapsförmågan behöver förtydligas. ”Om förvaltningar och bolag 

förväntas ha förmåga att möta samhällsstörningar som uppstår till följd av krig 

är det en ambitionsökning jämfört med det grunduppdrag som finns idag”. 

Flera påtalar också att det potentiellt finns vissa målkonflikter, exempelvis på 

miljöområdet. Reservkraftaggregat kräver diesel och elbilar är en resurs som 

eventuellt kan bli svår att nyttja i händelse av många och långa elavbrott. En 

annan möjlig målkonflikt handlar om mängden upphandlad verksamhet. Många 

förvaltningar och bolag betonar att de i hög grad är beroende av privata 

leverantörer och utförare för att alls kunna utföra sina uppdrag. De funderar på 
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om det självklart går att räkna med att externa leverantörer kommer att klara av 

att utföra sina åtaganden i händelse av krigsfara eller krig. Det aktualiserar i sin 

tur frågor kring om det ur beredskapshänsyn skulle vara klokt att behålla viss 

kapacitet i egen regi. Generellt efterlyser flertalet vägledning och stöd kring att 

utforma avtal och genomföra upphandlingar med giltighet även under höjd 

beredskap.  

Stadens skolförvaltningar lyfter specifikt frågan kring vilket ansvar de 

fristående skolorna har under höjd beredskap. Om exempelvis fristående 

grundskolor och gymnasieskolor inte kan fullfölja åtagandet att bedriva 

undervisning i händelse av krig kommer ansvaret istället att vila på kommunen. 

För Göteborgs Stad, liksom många andra kommuner, skulle ett sådant scenario 

sannolikt innebära en mycket stor belastning i ett redan ansträngt läge. Projektet 

civilt försvar har i sin tur lyft frågan till Sveriges kommuner och regioner 

(SKR), då frågan är av nationell karaktär. SKR har kvitterat att frågeställningen 

är relevant och att SKR håller på att etablera en process för att arbeta med olika 

sakfrågor kopplat till civilt försvar. Fristående skolors ansvar under höjd 

beredskap faller på SKR:s utbildningssektion att bevaka. 

Ytterligare en synpunkt som diskuterats under workshopdagarna och som 

beskrivs i de inlämnade svaren är att verksamheterna vid krig kan komma att 

behöva organisera sig utifrån mindre geografiska områden. I en krigssituation 

kan det vara farligt att röra sig över stora områden och dessutom svårt eller till 

och med omöjligt till följd av störningar i transportnät eller raserad 

infrastruktur. Många förvaltningar och bolag behöver sannolikt inkludera ett 

sådant perspektiv i sin beredskapsplanering. 

I analyserna efterlyser flera förvaltningar och bolag central samordning inom 

flera olika områden. Flera nämner behovet av att prioritera och samordna 

exempelvis reparationskompetens. Andra nämner behov av att samordna 

transporter och logistik, lokaler, bemanning och kommunikation med mera. Se 

mer under kapitel 6.10.3, samordningsfunktioner. 

6.8 Tillkommande arbetsuppgifter 
Under höjd beredskap får samtliga kommuner i Sverige ett antal tillkommande 

arbetsuppgifter till följd av lagstiftning som träder i kraft eller andra tvingande 

omständigheter. På en övergripande nivå har projektet civilt försvar identifierat 

följande tillkommande arbetsuppgifter för en kommun: 

Lokal kristidsverksamhet31 

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i 

annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar: 

• vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor 

• medverka vid allmän prisreglering och ransonering 

• medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 

försörjning. 

 
31 3 kap. 3 § Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap  
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Enligt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–

2020 (förlängd till och med 2021) ingår dock inte i nuläget att arbeta med 

uppgifter kring lokal kristidsverksamhet. I Överenskommelsen står: 

”Kristidsverksamheten kommer att lyftas in i arbetet med civilt försvar när 

förutsättningarna för detta finns på plats”. Vägledning kring lokal 

kristidsverksamhet väntas eventuellt komma kopplat till en aviserad utredning 

om en nationellt samordnad försörjningsberedskap, läs mer under kapitel 9. 

 

När förutsättningar klarlagts för det som i lagen kallas lokal kristidsverksamhet 

behöver dessa uppdrag fördelas till relevant nämnd eller styrelse (eventuellt 

flera nämnder eller styrelser) inom staden. 

 

Lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer32 

I enlighet med Genèvekonventionen (1949) ska kommuner som har uppgifter av 

relevans (exempelvis identitet, vistelseort, hälsotillstånd, gravars belägenhet) 

rapportera dessa till Plikt- och prövningsverket samt Migrationsverket. Dessa 

vidarebefordrar uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån. Liknande 

bestämmelser finns för värdeföremål och handlingar. På begäran av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) ska kommuner i fred hjälpa SKR med att 

förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.  

 

Ansvar för detta uppdrag behöver fördelas till relevant nämnd eller styrelse 

(eventuellt flera nämnder eller styrelser) inom staden. 

 

Underlätta brådskande begravningar, inbegripet massbegravningar 

Enligt Försvarshögskolans juridiska rapport är det rättsliga läget inte helt 

entydigt kring en kommuns ansvar och skyldigheter inom detta område, men 

oavsett ”…behöver döda människors kroppar hanteras under höjd beredskap 

och krig. Det är en fråga om att upprätthålla värdighet och människovärde även 

i händelse av krig. Det rör också frågor om liv och hälsa samt sanitet, där 

kommunen har ansvar även i vardagen.”33 Göteborgs Stad behöver härvidlag 

samarbeta med Kyrkogårdsförvaltningen (Svenska kyrkan) i fredstid för att 

identifiera mark inom kommunens gränser som kan vara lämplig för brådskande 

begravningar i händelse av krigstillstånd.  

 

Eventuellt kan ansvar för detta uppdrag behöva förtydligas inom staden. 

 

Skydd av kulturföremål och undanförsel 

Haagkonventionen (1954) reglerar skydd av kulturegendom i händelse av 

väpnad konflikt. Länsstyrelsen får efter samråd med ägare/förvaltare samt 

Försvarsmakten välja ut och utmärka sådan kulturegendom i fredstid. 

Riksantikvarieämbetet, som tagit fram föreskrifter för hur utmärkningen ska gå 

till, har gett länsstyrelserna i uppgift att göra ett ytterst restriktivt urval av de 

 
326 kap. 1-2 § Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap  
33 Stöd till Göteborgs stad med utveckling i planering för civilt försvar - Redogörelse och analys av 
totalförsvarslagstiftning för kommun, FHS Ö 765/2019, sid 49 
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nationellt mest betydelsefulla objekten i länet. När länsstyrelsen i Västra 

Götaland identifierar och utmärker sådan kulturegendom är det sannolikt att 

Göteborgs Stad och vissa av dess verksamheter kan komma att involveras för 

samråd.34 Än så länge har denna verksamhet främst bedrivits av länsstyrelsen 

Gotland.  

Ansvar för detta uppdrag behöver fördelas till relevant nämnd eller styrelse 

(eventuellt flera nämnder eller styrelser) inom staden. 

Skydd av civilbefolkningen 

Befolkningsskydd35 är inte längre ett juridiskt begrepp i Sverige, men används 

ofta och brukar enligt MSB avse följande: 

 

• räddningstjänst 

• varningssystem 

• skyddsrum 

• utrymning och inkvartering. 

 

Begreppet skydd av civilbefolkningen förekommer allt oftare, bland annat i 

regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025. Den exakta innebörden är 

inte definierad, men ofta tycks befolkningsskydd och skydd av 

civilbefolkningen referera till samma saker36. Nedan följer en genomgång av 

punkterna ovan. Inom samtliga områden har Göteborgs Stad ett ansvar. 

 

Räddningstjänst under höjd beredskap 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den kommunala 

räddningstjänsten ett utökat ansvar under höjd beredskap37, vilket bland annat 

omfattar: 

• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och 

kemiska stridsmedel. 

• Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna 

paragraf ska kunna fullgöras. 

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska även delta i 

åtgärder för första hjälpen till skadade och för transport av skadade samt för 

befolkningsskydd. 

Varningssystem 

Sveriges utomhusvarningssystem ägs av staten via MSB, men det är 

kommunerna som sköter drift och underhåll av systemet (populärt kallat Hesa 

Fredrik). I Göteborg är det Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) som ansvarar 

för tekniskt underhåll. Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning 

 
34Stöd till Göteborgs stad med utveckling i planering för civilt försvar - Redogörelse och analys av 
totalförsvarslagstiftning för kommun, FHS Ö 765/2019, sid 98 
35 Stöd till Göteborgs stad med utveckling i planering för civilt försvar - Redogörelse och analys av 
totalförsvarslagstiftning för kommun, FHS Ö 765/2019, sid 102 
36 Totalförsvaret 2021–2025, Prop. 2020/21:30, sid 138 
37 8 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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om varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till 

allmänheten. Utredningen ska bland annat se över regleringar och 

ansvarsfördelningen, mer om denna utredning under kapitel 9.  

 

Skyddsrum 

Det är MSB som beslutar om behovet av skyddsrum i Sverige och inom vilka 

områden inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. Alla 

fastighetsägare (såväl privata som kommunala) har ett ansvar för skyddsrum 

inom sina fastigheter. Göteborgs Stad äger, via förvaltningar och bolag, ett antal 

skyddsrum och har därmed bland annat ansvar för att dessa ska kunna 

iordningsställas inom 48 timmar. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning 

som ska ta fram förslag kring en ändamålsenlig utveckling av framtidens skydd 

av civilbefolkningen vid höjd beredskap och ytterst krig, läs mer under kapitel 

9. 

Det finns även andra totalförsvarsanläggningar som staden har en skyldighet att 

förhålla sig till, bland annat i stadsplaneringen. Det handlar exempelvis om så 

kallade framskjutna enheter, krigsbranddammar, befolkningsskyddsrum och 

bergrum. I februari 2021 skickade MSB ut ett brev38 till samtliga kommuner i 

landet. I brevet betonas att dessa anläggningar återigen kan komma att spela en 

viktig roll för svensk beredskap. MSB skriver att ”avveckling av anläggningar 

eller annan utrustning avsedd för civilt försvar inte ska genomföras till dess 

ytterligare inriktning ges”. Samverkan har under projekttiden skett med 

stadsbyggnadskontoret kring formuleringar i ny översiktsplan gällande 

totalförsvarets behov. 

Projektet civilt försvar bedömer att en sammanhållen strategi och inriktning 

gällande dessa totalförsvarsanläggningar, inklusive ansvarsfördelning, behöver 

tas fram inom staden. 

Utrymning och inkvartering 

När det gäller utrymning och inkvartering får länsstyrelsen besluta om 

utrymning och inkvartering under höjd beredskap inom det egna länet39. Alla 

kommuner som blir berörda har, som geografiskt områdesansvarig, ett stort 

ansvar i samband med utrymning och inkvartering. Det handlar bland annat om 

att bistå med nödvändiga transporter och säkerställa boende för alla. Kommuner 

är även skyldiga att ta hand om dem som omfattas av ett utrymningsbeslut, 

exempelvis från en annan kommun. 

En planering för storskalig utrymning och inkvartering ska starta i staden under 

innevarande mandatperiod enligt Göteborgs Stads plan för arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar. En sådan plan kommer bland annat klargöra 

stadens ansvar och belysa omfattningen av nödvändiga operativa insatser. En 

planering för storskalig utrymning i fredstid är en viktig grund att stå på även 

för utrymning och inkvartering under höjd beredskap.  

 
38 Information rörande totalförsvarsanläggningar, MSB 2020-16084 
39 3 § Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap 
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Ansvar för detta uppdrag behöver fördelas till relevant nämnd eller styrelse 

(eventuellt flera nämnder eller styrelser) inom staden. 

Stöd till Försvarsmakten  

Att kunna ge stöd till Försvarsmakten är ett av målen med civila försvaret och 

en uppgift som Göteborgs Stad har att planera för i fredstid och sörja för under 

höjd beredskap. Ett sådant stöd kan staden ge dels genom att generellt 

upprätthålla samhällsviktig verksamhet som är viktig även för Försvarsmakten 

(som el, vatten, förskola, äldreomsorg, avfallshantering med mera), dels genom 

riktat stöd i exempelvis form av mat, vatten, logi och dylikt under vissa 

perioder. En dialog mellan Göteborgs Stad och Försvarsmakten om dessa frågor 

behöver föras.  

Ansvar för detta uppdrag behöver fördelas till relevant nämnd eller styrelse 

(eventuellt flera nämnder eller styrelser) inom staden. 

Övriga nya eller utökade uppdrag 

Fler arbetsuppgifter kan tillkomma i framtiden som ett resultat av nationella 

utredningar och pågående lagöversyner, se mer under kapitel 9. De utökade 

målen för civilt försvar (se kapitel 2.3) kan ge en fingervisning inom vilka 

områden som det kan komma nya uppdrag och ansvar till kommunerna. Ansvar 

för sådana nya uppdrag behöver i så fall fördelas till relevant nämnd eller 

styrelse (eventuellt flera nämnder eller styrelser) inom staden. 

Vidare kan det finnas särskild lagstiftning som träffar enskilda förvaltningars 

och bolags specifika verksamhetsområde under höjd beredskap. Dels kan 

ordinarie lagar innehålla paragrafer som styr verksamheten under höjd 

beredskap, dels finns ett antal fullmaktslagar (se mer kapitel 6.2) som riktar sig 

mot specifik verksamhet. Ett exempel är en fullmaktslag som specifikt rör 

skolväsendet40. Det faller i så fall under respektive nämnds och styrelses ansvar 

att anpassa verksamheten efter gällande lagstiftning inför och under höjd 

beredskap och inkludera eventuella konsekvenser av denna i den kommande 

beredskapsplaneringen. 

6.9 Befintliga arbetsuppgifter som behöver 
utökas 
I händelse av krigsfara eller krig kommer Göteborgs Stad behöva bedriva en rad 

arbetsuppgifter i ökad omfattning, medan andra arbetsuppgifter blir vilande 

eller temporärt prioriteras ner.  

Till exempel tvingas sjukhusen i händelse av krig sannolikt prioritera hårt och 

fokusera resurser på traumavård och förmågan att ta hand om masskadeutfall41. 

I ett sådant läge kommer belastningen på den kommunala hälso- och sjukvården 

att öka till följd av att fler sjuka och vårdkrävande personer stannar kvar i 

hemmet när sjukhusens platser och resurser inte räcker till. 

 
40 Förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. 
41 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) 
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Följande övergripande arbetsuppgifter behöver sannolikt utföras i ökad 

omfattning under höjd beredskap jämfört med fredstid:  

• Utrymning/ inkvartering  

• Nödbespisning 

• Bevakning 

• Nödvatten  

• Sanitet  

• Skydd mot smitta  

• Reparationer  

• Kommunikation 

• Krisstöd 

• Förskola 

• Sjukvård/äldreomsorg/hem-

tjänst 

• Transporter 

• Ledning och samband 

• Skydd och bevakning 

• Iordningsställa skyddsrum. 

 

Propositionen Totalförsvar 2021–2025 betonar att samhällets service med 

största sannolikhet inte kommer kunna fungera exakt på samma sätt och med 

samma ambitionsnivå som i fredstid. 

"Regeringen bedömer att vid en allvarlig samhällsstörning eller höjd beredskap 

och ytterst krig behöver medborgarnas förväntningar på samhällets service vara 

avsevärt lägre än under normala förhållanden i fredstid.”  

Propositionen betonar även vikten av individen tar ett personligt ansvar och 

säkerställer en egen hemberedskap. 

”Regeringen anser att enskilda individer som inte har ett omedelbart hjälpbehov 

vid en allvarlig händelse och som har förutsättningar och resurser att klara sig 

själva bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen under en veckas tid och i 

solidaritet och samarbete med andra bistå varandra i den utsträckning det är 

möjligt." 

MSB genomför årligen en krisberedskapsvecka som vänder sig till allmänheten. 

I år, 2021, ska den äga rum under vecka 39 och ett av budskapen kommer vara 

att det är viktigt att var och en, utifrån sina förutsättningar, försöker uppnå en så 

god hemberedskap som möjligt. Om det går är det önskvärt med en veckas egen 

hemberedskap. 

6.10 Förslag på krigsorganisation 
En krigsorganisation har till uppgift att säkerställa att Göteborgs Stad kan 

fokusera sina samlade resurser på att värna människors liv och hälsa, 

upprätthålla samhällets funktionalitet och stödja Försvarsmakten. Göteborgs 

Stad är en stor organisation med mycket resurser. En rimlig utgångspunkt för 

stadens krigsorganisation bör vara att hela stadens samlade resurser ska unna 

nyttjas för att lösa uppgifterna under höjd beredskap. 

En kommuns krigsorganisation ska förberedas i förväg, i fredstid. 

Utgångpunkten är typfall 4 och typfall 5, som beskrivs i kapitel 2.2. Utöver 

detta har Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI, tagit fram scenarier för ett 
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väpnat angrepp sommartid och ett väpnat angrepp vintertid42. Samtliga scenarier 

beskriver situationer med flera allvarliga och parallella samhällsstörningar. En 

krigsorganisation behöver därför dels ha en förberedd effektiv politisk 

beslutsstruktur, dels ha en förberedd operativ förmåga att hantera 

samhällsstörningar som uppstår till följd av att krig råder. 

 

Under höjd beredskap har kommunerna i Sverige fortsatt geografiskt 

områdesansvar, vilket omfattar att 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. För Göteborgs Stads del är ett rimligt 

antagande att uppdraget att samverka med externa aktörer och stå värd för en 

inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, kommer att vara en mycket 

omfattande arbetsuppgift under höjd beredskap. Samverkan kommer att behöva 

ske med länsstyrelsen, Försvarsmakten, andra statliga myndigheter i kommunen 

och regionen, andra kommuner, Västra Götalandsregionen, privata företag och 

med frivilligorganisationer. 

 

En effektiv och ändamålsenlig krigsorganisation måste vid behov kunna fatta 

snabba beslut, omfördela resurser effektivt samt ha en struktur för omfattande 

samordning och prioritering inom en rad områden. Förfarandelagen43 ger stöd 

för att organisera en kommuns nämnder på annorlunda sätt under höjd 

beredskap, läs mer under kapitel 6.4. De kommunala bolagen bedöms inte på 

motsvarande sätt kunna slås ihop, utan behöver fortsätta fungera som i fredstid 

men med eventuellt justerade uppdrag. 

 

Projektet civilt försvar har på en övergripande nivå identifierat två olika typer 

av möjliga krigsorganisationer för staden när det gäller förvaltningarna: 

 

• Krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur - alternativ A  

• Anpassad krigsorganisation med sammanslagning av nämnder 

(krigsnämnder) - alternativ B. 

 

I båda alternativen behöver tillkommande arbetsuppgifter (enligt kapitel 6.8) 

fördelas till relevant nämnd eller styrelse, eventuellt flera nämnder och 

styrelser. Det handlar om arbetsuppgifter som i fredstid inte alls utförs i 

Göteborgs Stad eller som är sällsynta i fredstid, exempelvis planerad storskalig 

utrymning. 

 

Vid övergång till krigsorganisationen (oavsett vilken modell som väljs) behöver 

dessutom stadens samordningsfunktioner aktiveras, om kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutar att inrätta sådana. Dessa samordningsfunktioner, 

som beskrivs utförligare under kapitel 6.10.3, ska i så fall vara förberedda i 

fredstid och vara en del av stadens beredskapsplanering. 

Samordningsfunktionerna involverar såväl förvaltningar som bolag. 

 
42 Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap, FOI-R--4823--SE, 
2019 
4310 § Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m 
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6.10.1 Alternativ A: ordinarie nämndstruktur 

I detta alternativ behålls alla eller flertalet nämnder. Om det finns synnerliga 

skäl att i fredstid planera för en sammanslagning av några få nämnder vid 

högsta beredskap kan detta göras.  

Samtliga nämnder får i modell A i uppdrag att ta fram beredskapsplaner som 

beskriver hur verksamheten ska bedrivas under höjd beredskap. 

Beredskapsplanerna ska avse såväl beredskapshöjningar efter hand som 

omedelbar övergång till högsta beredskap (krig). I detta alternativ kvarstår de 

fredstida politiska beslutsprocesserna så långt som möjligt intakta. 

Krigsorganisationen enligt modell A handlar om att alla förvaltningar och bolag 

förbereder en anpassad krigsorganisation på operativ verksamhetsnivå, vilket 

ska beskrivs i förvaltningarnas och bolagens beredskapsplaner. 

Vid brådskande och akuta lägen har kommunstyrelsen mandat att under höjd 

beredskap fatta övergripande beslut för hela stadens räkning, vilket även vid 

behov skulle kunna inkludera beslut att i ett akut läge överföra en nämnds 

verksamhet till en annan nämnd.  

Argument för alternativ A: 

• Ansvarsprincipen består, det är den enklaste modellen för alla att förstå och 

komma ihåg över tid. Den fredstida organisationen och krigsorganisationen 

följs alltid åt. 

• Kris och krig kan vara en glidande skala. Först kan gråzonsproblematik i 

fredstid (=kris) inträffa, därefter eskalering till väpnat angrepp och höjd 

beredskap (=krigsfara/krig). Det kan vara en fördel om det är samma 

organisation som hanterar samtliga lägen. Det finns risk att övergång från 

en organisation till en annan medför effektivitetstapp i ett mycket ansträngt 

läge. 

• Underlättar utbildning och övning i fredstid. Det är svårare att öva nämnder 

som inte existerar i fredstid. 

• Vissa delar av beredskapsplanerna, som ytterst syftar till att hantera höjd 

beredskap, kan även nyttjas i en förvaltnings eller bolags hantering av 

fredstida kriser. Prioritering av samhällsviktig verksamhet, reservplaner, 

planering av bemanningen och kommunikationsinsatser är exempel på 

planering som kan användas såväl i kris som krig. Det skulle också rimma 

väl med intentionerna i regeringspropositionen Totalförsvaret 2021–2025, 

som skriver ”Totalförsvarsresurser ska utformas så att de även kan stärka 

samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället. Krisberedskapen och det civila försvaret bör […] ses som 

ömsesidigt förstärkande”. 

• Underlättar samverkan med externa aktörer (andra myndigheter, 

näringslivet, frivilliga med flera) om kontaktytor och organisation i hög 

grad är densamma vid fredstida kriser som vid krigsfara eller krig.  

 

Argument mot alternativ A: 

• Många beslutsnivåer i staden riskerar att sinka arbetet under höjd 

beredskap. 
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• Svårigheter att bemanna nämnderna. Fritidspolitiker kan vara 

krigsplacerade eller behöva tas i anspråk i utökad omfattning på ordinarie 

arbetsplatser. Det kan också vara svårt att fysiskt förflytta sig eller koppla 

upp sig på elektroniska möten i händelse av störningar i transporter och i 

elnätet. Kan leda till fler ordförandebeslut eller att kommunstyrelsen måst ta 

över beslutsfattandet då nämnder inte är beslutsföra. 

• Trögheter i att omfördela resurser. Varje nämnd har ett snävare perspektiv 

än en större nämnd med utökat uppdrag. 

• Samordningsfunktioner behöver skapas inom flera områden. 

• Om kommunstyrelsen skulle behöva minska antalet nämnder är det svårare 

att göra det under stress, i en krigssituation. 

6.10.2 Alternativ B: anpassad organisation med 

sammanslagning av nämnder 

I detta alternativ förbereds en krigsorganisation som är markant annorlunda 

jämfört med Göteborgs Stads fredstida organisation. Här slås nämnder ihop i 

lämpliga kluster utifrån verksamhetens karaktär. Närbesläktade nämnder bildar 

större nämnder, vilket kan ske på två olika sätt. Antingen bildas helt nya 

nämnder med uppgift att fungera vid högsta beredskap (krig) eller så får en 

nuvarande nämnd i uppdrag att ta över övriga nämnders verksamheter vid 

övergång till krigsorganisationen. De nämnder som ska vara verksamma vid 

högsta beredskap måste i fredstid förbereda sin krigsorganisation och beskriva 

detta i sina beredskapsplaner. De nämnder som ska sorteras in under annan 

nämnd behöver i sina beredskapsplaner beskriva hur denna övergång ska gå till. 

Även om nya krigsnämnder bildas har kommunstyrelsen mandat att vid 

brådskande lägen under höjd beredskap fatta övergripande beslut för hela 

stadens räkning, vilket fortsatt skulle inkludera möjligheten att vid behov 

omfördela uppgifter mellan nämnder.  

En krigsorganisation enligt alternativ B består av färre nämnder. Det finns flera 

olika alternativa nämndindelningar. Några tänkbara kluster skulle kunna vara 

följande: 

Krigsnämnder Förvaltningar 

Skolnämnd Grundskoleförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen, 

förskoleförvaltningen, 

arbetsmarknad och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

Omsorgsnämnd Äldre samt vård -och 

omsorgsförvaltningen och 

förvaltningen för funktionsstöd 

Socialnämnd Socialförvaltningarna Hisingen, 

Nordost, Centrum, Sydväst 

Samhällsplaneringsnämnd (fr o m 

2023) 

Förvaltningarna med ansvar för: 

fysisk planering, exploatering, 
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genomförande och förvaltning 

kopplat till mark samt 

genomförande och förvaltning 

kopplat till byggnader 

Kultur- och fritidsnämnd Kulturförvaltningen och idrotts- 

och föreningsförvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden, 

arkivnämnden, valnämnden, 

stadsrevisionen, 

överförmyndarnämnden 

Kommentar: Nämnder som bör 

kvarstå i dess nuvarande form, 

på grund av lagkrav eller jäv. 

Nämnderna för konsument- och 

medborgarservice, intraservice, 

inköp och upphandling, kretslopp 

och vatten  

Kommentar: Nämnder som kan 

kvarstå oförändrade eller tas över 

av kommunstyrelsen. 

Tabell 1: Exempel på krigsnämnder som skulle kunna ingå i stadens krigsorganisation. 

Argument för alternativ B: 

• Färre beslutsnivåer i staden under höjd beredskap skapar effektivare 

beslutsprocesser. 

• Lättare att bemanna färre nämnder. 

• Underlättar arbetet med att omfördela resurser. De särskilda 

krigsnämnderna har ett utökat uppdrag, vilket ökar möjligheten till 

överblick och helhetsförståelse. 

• Ökad samordning kommer att ske inom de nya krigsnämnderna, vilket kan 

leda till att färre speciella samordningsfunktioner behöver skapas. 

 

Argument mot alternativ B: 

• Ansvarsprincipen åsidosätt, olika arbetssätt och ansvar i fred och krig. Det 

kan vara svårt att förstå och komma ihåg krigsorganisation då den skiljer sig 

från den fredstida organisationen. 

• Kris och krig kan vara en glidande skala. Först kan gråzonsproblematik i 

fredstid (=kris) inträffa, därefter eskalering till väpnat angrepp och höjd 

beredskap (=krigsfara/krig). Det finns risk att övergång från en organisation 

till en annan medför effektivitetstapp i ett mycket akut läge. 

• Försvårar utbildning och övning i fredstid. Det är svårare att öva nämnder 

som inte existerar i fredstid. 

• Svårigheter för oprövade nämnder med eventuellt sämre ämneskunskaper 

och mindre erfarenhet att klara sitt uppdrag under höjd beredskap.  

• Det kan bli svårare att dra nytta av beredskapsplanerna vid 

samhällsstörningar i fredstid. Beredskapsplanerna enligt modell B bygger 

på en tillfällig krigsnämnds uppdrag, inte på ordinarie nämnduppdrag. 

• Arbetskrävande att skriva särskilda reglementen för krigsnämnder.  

• Kan vara onödigt arbete att i förväg besluta om organisationsförändringar 

som i ett skarpt läge inte visar sig vara absolut nödvändiga, då det är svårt 

att förutse exakt vad som kommer att hända vid ett väpnat angrepp. 

• Riskerar att försvåra samverkan med externa aktörer (andra myndigheter, 

näringslivet, frivilliga med flera). Detta eftersom stadens kontaktytor och 
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organisation blir annorlunda vid krigsfara och krig jämfört med ordinarie 

organisation vid fredstida kriser.  

6.10.3 Samordningsfunktioner 

Ett rimligt antagande är att en situation med krigsfara eller krig kraftigt kommer 

att öka behovet av samordning och prioritering av knappa resurser inom staden. 

Om sådana samordningsfunktioner kan förberedas i fredstid kan startsträckan 

minska och en effektiv krigsorganisation snabbare uppnås i ett skarpt läge. 

Projektet civilt försvar bedömer att en typ av samordningsfunktioner skulle 

kunna öka stadens operativa förmåga under höjd beredskap. Detta oavsett 

vilken politisk nämndstruktur som stadens krigsorganisation kommer att få; 

ordinarie nämndstruktur eller en anpassad organisation med sammanslagna 

nämnder.  

I huvudsak är det lärdomar från arbetet med coronapandemin som ligger till 

grund för denna bedömning, inte minst det stora behovet av stadenövergripande 

samordning kring skyddsutrustning. Även en särskild organisation för att 

samordna lokaler för massvaccinering behövde skapas. Utöver det behövdes 

samordning kontinuerligt hanteras inom en rad områden och på olika nivåer 

inom staden, exempelvis samordning av kommunikation, bemanning och HR-

frågor. 

Samordningsfunktionerna bör sannolikt placeras hierarkiskt under 

kommunstyrelsen och motsvaras av en funktion inom den centrala kris- eller 

krigsstaben på stadsledningskontoret. Själva samordningsuppdraget skulle dock 

kunna fördelas ut till förvaltningar och bolag med relevant specialistkompetens 

och förmåga. Uppdraget skulle innebära att leda samordningsarbetet inom en 

viss funktion och prioritera resurser på operativ nivå, i enlighet med politiska 

inriktningsbeslut. 

Ett sådant samordningsansvar bör utses i fredstid, så att aktuell förvaltning eller 

bolag kan planera för uppdraget i förväg och inkludera arbetssättet i sin 

beredskapsplan för höjd beredskap. Flera andra förvaltningar och bolag behöver 

bidra till varje funktion utifrån kompetens och resurser. En möjlig väg kan vara 

att reglementen och ägardirektiv kompletteras med formuleringar gällande 

samordningsuppdraget liksom uppdraget att ingå i och bidra till 

samordningsfunktioner. 

Stadens samlade förmåga att möta samhällsstörningar över hela hotskalan skulle 

sannolikt öka om dessa samordningsfunktioner också kunde konstrueras på ett 

sådant sätt att de, efter behov och situation, kan aktiveras såväl under fredstida 

kriser som under höjd beredskap. 

Tabellen nedan visar möjliga samordningsfunktioner som projektet civilt 

försvar har identifierat. Fler kan tillkomma efter hand. En fördjupad analys 

kring vilka förvaltningar och bolag som lämpligen kan ingå behöver göras. 

Nedan uppräknade aktörer ska endast ses som exempel.  
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Samordnings-

funktioner 

Möjliga aktörer Kommentar 

Transport, logistik & 

ordonnans 

Göteborgs Stads 

Leasing, Trafikkontoret 

m fl 

Samordna och prioritera 

stadens resurser 

Lokaler, fastighetsdrift Lokalförvaltningen, 

Higab m fl 

Samordna och prioritera 

stadens resurser 

Utrymning & inkvartering Socialförvaltningarna 

Hisingen, Nordost, 

Centrum, Sydväst, 

Framtiden, Boplats m 

fl 

Säkerställa hantering och 

samordning 

Tekniskt underhåll & 

reparationer 

Tekniska förvaltningar 

och bolag mfl 

Samordna och prioritera 

stadens resurser  

Infrastruktur för IT Intraservice m fl Samordna och prioritera 

stadens IT-drift 

Personalförsörjning/ 

bemanning 

Område HR, BRG, 

Arbetsmarknad och 

vuxenutbildning m fl 

Inklusive kontakt med 

frivilliga och privata 

näringsliv 

Inköp Inköp och upphandling 

mfl 

Samordna försörjning av 

nödvändiga varor och 

tjänster 

Kristidsverksamhet Stadsledningskontoret,   

Socialförvaltningarna 

Hisingen, Nordost, 

Centrum, Sydväst m fl 

Inkluderar 

prisreglering/ransonering/ 

nödvändig försörjning – 

nationella direktiv väntas 

Krisstöd Socialförvaltningarna 

Hisingen, Nordost, 

Centrum, Sydväst m fl 

Samordna och prioritera 

stadens resurser 

Kommunikation Stadsledningskontoret, 

Konsument och 

medborgarservice m fl 

Säkerställa 

kommunikation internt 

och externt 

Samband och 

ledningsplatser 

Stadsledningskontoret, 

Göteborgs Spårvägar 

m fl 

Förmåga att upprätthålla 

ledningsförmåga och 

kontakt inom och utom 

staden  

Skydd och bevakning Förvaltningar och 

bolag med relevant 

kompetens, ex 

Lokalförvaltningen, 

Got Event m fl 

Bevakning och skydd av 

byggnader, platser och 

områden. 

Skyddsrum och övriga 

totalförsvarsanläggningar 

Förvaltningar och 

bolag som äger 

totalförsvars- 

anläggningar, RSG mfl 

Avvaktar nationell 

utredning 
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Tabell 2: Exempel på samordningsfunktioner som staden skulle kunna nyttja såväl vid fredstida 

kriser som under krigsfara/krig. 

7 Bemanning av 
krigsorganisation 
Arbete med att bemanna krigsorganisationen är en av de utpekade 

arbetsuppgifterna i överenskommelsen mellan MSB och SKR 2018–2020 

(förlängd till och med 2021) om kommunernas arbete med civilt försvar. 

När stadens krigsorganisation väl är beslutad och eventuellt nya och/eller 

förändrade uppdrag har fördelats till stadens förvaltningar och bolag (via 

reglementen och ägardirektiv eller på annat sätt) kan arbetet med att säkerställa 

bemanningen på allvar börja. 

Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen och totalförsvarsplikt 

gäller enligt lag44 för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när 

han eller hon fyller 16 år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller 70 

år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som 

utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Alla är skyldiga att 

tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning som hans eller hennes 

kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter. 

Totalförsvarsplikten består av tre olika plikter: 

• Värnplikt (återaktiverad stegvis sedan december 2014) 

• Civilplikt (vilande sedan 2008) 

• Allmän tjänsteplikt (omfattar alla totalförsvarspliktiga som inte är värn- 

eller civilpliktiga). 

Värnplikt och civilplikt kräver grundutbildning, repetitionsutbildning och 

beredskapstjänstgöring. För dem som omfattas av allmän tjänsteplikt inträder 

skyldigheten, plikten, först vid höjd beredskap. 

Under höjd beredskap kan regeringen besluta om allmän tjänsteplikt. Det kan 

gälla en viss verksamhet eller en viss del av landet. Allmän tjänsteplikt fullgörs 

vanligen genom att personen kvarstår i sin anställning och går till sin arbetsplats 

som vanligt. Denna plikt utgör därmed grunden för att bemanna Göteborgs 

Stads krigsorganisation. Enligt besked från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB, till projektet civilt försvar kan alla kommuner i Sverige i sin 

fredstida planering utgå från att allmän tjänsteplikt kommer att omfatta samtliga 

anställda i kommunens organisation. Utöver detta finns som ett komplement ett 

planeringsverktyg som heter krigsplacering, läs mer i kapitel 7.2. 

 
44 1 kap. 1-2 § Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt 

Stöd till Försvarsmakten Stadsledningskontoret 

m fl 

Säkerställa mat, logi, 

vatten, mm 
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Allmän tjänsteplikt kan också fullgöras genom att personer som inte har ett 

arbete – studenter, arbetslösa, nyligen pensionerade, asylsökande – anvisas 

arbete under höjd beredskap av Arbetsförmedlingen45 (eller den myndighet som 

regeringen bestämmer). Detta skulle potentiellt kunna medföra ett tillskott av 

personal för till exempelvis kommuner46. 

Om civilplikten skulle återinföras i Sverige skulle det kunna bli ett viktigt 

verktyg för kommunerna att klara personalförsörjningen i händelse av krig. 

Civilplikten får nämligen fullgöras inom flera olika verksamheter av betydelse 

för en kommun, till exempel räddningstjänst, hälso- och sjukvård, miljö och 

hälsa, kommunalteknisk verksamhet, informationsverksamhet samt inom 

barnomsorg, äldreomsorg och funktionsstöd. Regeringen har aviserat en 

översyn gällande det civila försvarets personalförsörjning, mer om detta under 

kapitel 8.  

7.1 Arbetstid och arbetsrätt under höjd 
beredskap 
I arbetstidslagen och tillhörande förordning47 finns särskilda bestämmelser 

avseende krig och krigsfara. Regeringen kan bland annat föreskriva att: 

• Den ordinarie arbetstiden utökas till max 60 timmar/vecka. 

• Bestämmelserna om mertid sätts ur spel. 

• Veckovilan ska vara minst 24 timmar (36 timmar är ordinarie). 

Alla kommuner kan i sådant läge få ut mer arbetstid från varje anställd, ytterst 

för att säkra förmågan att fortsatt leverera samhällsviktig verksamhet. En 

arbetsgivare måste dock värna de anställdas hälsa och organisationens 

uthållighet över tid samt även fundera på eventuellt ökat behov av skiftgång i 

händelse av krig. Sannolikt behöver flera verksamheter inom staden i ökad 

omfattning upprätthålla beredskap och jour dygnet runt om ett väpnat angrepp 

skulle inträffa. 

Regeringen kan även fatta beslut om att aktivera arbetsrättslig beredskapslag 

(1987:1262) under höjd beredskap. Lagen syftar främst till att säkra 

personalförsörjningen i händelse av krigsfara och krig. När lagens paragrafer 

tillämpas kan vissa befintliga lagar temporärt ändras, till exempel: 

• lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

• lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

• lagen (1982:80) om anställningsskydd 

• semesterlagen (1977:480) - möjligt för arbetsgivaren att minska 

arbetstagarens rätt till uttag av semesterdagar till som lägst tio dagar 

• föräldraledighetslagen (1995:584). 

Vissa lagar kan upphöra att gälla (temporärt), till exempel:  

• lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning,  

 
45 6 kap. 2 § Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt 
46 Föreläsning FHS, workshop i Göteborgs Stad, hösten 2020 och våren 2021. 
47 4 § arbetstidslag (1982:673), 4 § arbetstidsförordning (1982:901) 
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• lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag i skolan, 

• lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för 

invandrare. 

Regeringen får även föreskriva om förbud mot exempelvis fackliga 

stridsåtgärder, om dessa hotar att skada totalförsvaret.  

Vidare finns 1988 års kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd, KB-

avtalet, som antogs av Göteborgs stads personalnämnd 1989. KB-avtalet gäller 

idag i stadens förvaltningar. Avtalet ska tillämpas när arbetsrättslig 

beredskapslag gäller eller vid en tidpunkt som de centrala parterna beslutar. 

Arbetsrättslig beredskapslag reglerar bland annat bestämmelser om arbetstid, 

semester, lön, förhandlingsordningar i rättstvister samt hur anställda kan 

omplaceras till annan anställning i kommunen eller till annan kommun eller 

behörig myndighet. 

En kartläggning som Stadshus AB gjort visar att KB-avtalet inte är antaget i 

något av stadens helägda bolag. I de bolag48 som är ansluta till 

fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo finns dock ett eget 

motsvarande avtal, Avtal om beredskap vid krig/krigsfara från 1990. Även 

Boplats Göteborg AB omfattas av ett motsvarande kollektivavtal inom ramen 

för sitt medlemskap i arbetsgivarorganisationen Almega. 

Område HR på stadsledningskontoret har haft kontakt med såväl SKR som 

Sobona (en av arbetsgivarorganisationerna för stadens kommunala bolag) 

gällande KB-avtalet. Både SKR och Sobona är medvetna om att KB-avtalet är 

gammalt och behöver moderniseras, dock finns ännu ingen tidplan för när detta 

kan ske. 

Projektet civilt försvar vill påtala att det sannolikt finns ett behov i staden att se 

över KB-avtalet och av överväga hur största möjliga följsamhet mellan 

förvaltningar och bolag kan uppnås när det gäller möjligheten till omplacering 

av personal under höjd beredskap. Ytterst handlar det om att i fredstid klarlägga 

hur stadens samlade personalresurs (i förvaltningar och bolag) kan nyttjas för att 

bemanna stadens krigsorganisation med syfte att upprätthålla samhällsviktiga 

funktioner i händelse av krigsfara eller krig. 

Möjligheten att omplacera anställda i händelse av krigsfara eller krig regleras 

även i den så kallade förfarandelagen49 Enligt denna lag kan regeringen delegera 

beslutanderätt till kommunfullmäktige eller kommunal förvaltningsmyndighet 

avseende att de som tjänstgör inom kommunen ska tjänstgöra i andra tjänster 

eller uppdrag i kommunen eller inom det allmänna. 

 
48 Framtiden AB inklusive dotterbolag, Higab, Älvstranden Utveckling AB samt Göteborgs Stads 
Parkerings AB 
49 11 § Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m 
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7.2 Krigsplacering 

Krigsplacering styrs av olika lagregleringar beroende på verksamhet. En 

kommun kan, enligt MSB:s tolkning50, krigsplacera med anställningsavtalet 

som grund och inom ramen för allmän tjänsteplikt51.  

Det betyder att en kommun i dagsläget endast kan krigsplacera sin egen 

personal. Utöver det finns även möjlighet att krigsplacera frivilliga genom 

särskilda avtal, läs mer under kapitel 7.5. 

En krigsplacering av en anställd i en kommun har ingen rättslig verkan i 

fredstid, utan plikten att tjänstgöra inträder först vid höjd beredskap och när 

regeringen aktiverat allmän tjänsteplikt.  

Krigsplacering innebär: 

• Arbetsgivaren bedömer i fredstid vilka funktioner som måste vara 

bemannade vid krigsfara eller krig. 

• Arbetsgivaren gör en så kallad disponibilitetskontroll hos Plikt- och 

prövningsverket, det vill säga kontrollerar om medarbetaren ifråga är fri att 

krigsplacera eller om personen redan är krigsplacerad någon annanstans 

(vanligen Försvarsmakten eller en frivilligorganisation). 

• Om medarbetaren redan är krigsplacerad behöver dialog föras med 

Försvarsmakten eller frivilligorganisationen (eller annan) om ett så kallat 

frisläppande52. En person ska vara krigsplacerad där han eller hon gör störst 

nytta för totalförsvaret. 

• Beslut om att krigsplacera en anställd meddelas Plikt- och prövningsverket, 

som för register över alla krigsplacerade i Sverige. En överenskommelse 

mellan arbetsgivaren och Plikt- och prövningsverket måste först skrivs. 

• Arbetsgivaren ska meddela beslut om krigsplacering till berörd 

medarbetare, vanligtvis via brev till folkbokföringsadressen. I brevet ska 

bland annat inställelseplats framgå. 

 

Projektet civilt försvar har haft flera möten och avstämningar med Plikt- och 

prövningsverket. Beskedet är att myndigheten registrerar via 

organisationsnummer. Det betyder att Göteborgs Stad centralt, om det blir 

aktuellt, tecknar en överenskommelse som blir gällande för samtliga 

förvaltningar inom staden (samma organisationsnummer). Bolagen inom staden 

behöver däremot teckna egna överenskommelser med Plikt- och 

prövningsverket.  

7.3 Förslag kring krigsplacering 
Projektet civilt försvar har samverkat med område HR på stadsledningskontoret 

kring olika tänkbara modeller för staden när det gäller att arbeta med 

 
50 Rätt person på rätt plats – kommuner. Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering, 
MSB1400 – augusti 2019, sid 20 
51 6 § Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
52 Att en medarbetare släpps fri från en krigsplacering för att bli tillgänglig för krigsplacering hos 
annan arbetsgivare istället. 
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krigsplacering. Krigsplacering är ett planeringsverktyg i fredstid för att säkra 

personalförsörjningen vid krigsfara och krig. 

En utgångspunkt är att allmän tjänsteplikt är grunden för att bemanna stadens 

krigsorganisation. Som tidigare framgått innebär det att de som är anställda i 

Göteborgs Stad vanligen fullföljer plikten genom att gå till arbetet som vanligt. 

Flertalet anställda i staden kommer därmed inte att bli krigsplacerade. 

En krigsplacering i fredstid av viss personal skulle dock säkerställa att anställda 

med viss kompetens eller specialiserade arbetsuppgifter verkligen är tillgängliga 

för staden under höjd beredskap (krigsfara eller krig). Krigsplacering, via 

registrering hos Plikt- och prövningsverket, säkerställer att sådana 

nyckelfunktioner inte är krigsplacerade någon annanstans. Värt att notera är att 

en medarbetare i Göteborgs Stad, som är krigsplacerade i till exempel 

Försvarsmakten, temporärt kommer lämna sin arbetsplats i staden vid krigsfara 

eller krig och istället börja tjänstgöra i Försvarsmakten.  

Efter dialog med område HR på stadsledningskontoret förordar projektet civilt 

försvar att krigsplacering ska tillämpas endast för nyckelfunktioner inom 

staden. Vad en nyckelfunktion är varierar beroende på verksamhet. Generellt 

kan ledningsfunktioner och någon form av specialister sägas höra till gruppen 

nyckelfunktioner. Det kan handla om personer som besitter en särskild 

kompetens eller utför specialiserade arbetsuppgifter och som svårligen kan 

ersättas, i alla fall på kort sikt och i ett akut läge. 

I förslag till riktlinje, Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap (bilaga 1), 

formuleras följande: 

• Varje nämnd och styrelse ska i fredstid aktivt ta ställning till om 

planeringsverktyget krigsplacering ska tillämpas och vilka tjänster som ska 

omfattas. 

• Krigsplacering ska ske i den omfattning som krävs för att verksamheten ska 

fungera under höjd beredskap och för att kunna fullgöra uppgifterna inom 

totalförsvaret. En årlig översyn av behovet att krigsplacera ska göras. 

I enlighet med ansvar-, närhet- och likhetsprincipen förordar projektet civilt 

försvar att stadens förvaltningar och bolag så långt möjligt själva sköter 

hanteringen kring krigsplaceringar. Även säkerhetsskyddsskäl talar för en 

delegering av hanteringen kring krigsplaceringar. Uppgifter om vilka personer 

inom en organisation som är krigsplacerade är generellt en skyddsvärd 

information, vilket gör att sådan information bör delas med så få utomstående 

som möjligt.  

Om Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap antas, behöver 

överenskommelser med Plikt- och prövningsverket tecknas. Bolagen tecknar 

egna överenskommelser, medan staden behöver teckna en gemensam central 

överenskommelse med Plikt- och prövningsverket för stadens förvaltningar.  

Trots att förvaltningarna (likt bolagen) så långt det är möjligt själva ska sköta 

arbetet kring krigsplacering av medarbetare, kommer en viss central hantering 

och styrning krävas när det gäller just stadens förvaltningar. Detta som en följd 
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av att förvaltningarna har ett och samma organisationsnummer och i förhållande 

till Plikt- och prövningsverket kommer att agera i Göteborgs Stads namn.  

Projektet civilt försvar har identifierat att en rutin behöver tas fram som reglerar 

nämndernas arbetssätt. Syftet är att säkerställa att förvaltningar hanterar 

uppgifter korrekt inom staden i förhållande till Plikt- och prövningsverket. 

Rutinen behöver antas i nära anslutning till att en central överenskommelse 

(avseende nämnderna) tecknas med Plikt- och prövningsverket. 

Värt att notera är att medarbetare som får en krigsplacering inom stadens 

förvaltningar kommer att registreras som krigsplacerade i Göteborgs Stad. 

Ingen redovisning per förvaltning sker hos Plikt- och prövningsverket. 

Medarbetare i stadens bolag kommer att registreras per bolagsnamn hos Plikt- 

och prövningsverket (inte i Göteborgs Stads namn). 

7.4 Delprojekt krigsplacering inom kretslopp 
och vatten 
Beskrivning av delprojektet 

Inom projektet civilt försvar har delprojektet ”Krigsplacering” pågått under 

2020 och våren 2021. Delprojektet har försenats på grund av coronapandemin 

men har i delar kunnat genomföras, vissa av de avslutande momenten är 

planerade att bli klara till hösten 2021. Delprojektet har genomförts i samverkan 

mellan stadsledningskontoret och kretslopp och vatten. 

Delprojektets önskade effekt är att stödja huvudprojektets mål genom att i ett 

pilotprojekt testa processen att skapa en skarp krigsorganisation och 

personalförsörja denna med verktyget krigsplacering. Delprojektet har därmed 

bidragit med värdefull kunskap kring krigsplacering och skapat underlag till 

förslaget av arbetsmodell för krigsplacering inom Göteborgs stad. Inom ramen 

för delprojektet har legala förutsättningar utretts och processer identifierats.  

Kretslopp och vatten har genomfört: 

• Kommunikationsaktiviteter mot flera led av intressenter inom egen 

organisation. 

• Separat säkerhetskyddsanalys gällande processen att skapa en 

krigsorganisation samt krigsplacera personal. 

• Tagit fram interna HR-rutiner och stöddokument för administrativa 

arbetsmoment av krigsplacering: 

- Rutin för disponibilitetskontroll (utkast klart) 

- Rutin för hemställan om ändrad krigsplacering (utkast klart) 

- Brevmall för hemställan om ändrad krigsplacering. 

• Utfört disponibilitetskontroll av samtlig personal på förvaltningen. 

• Tagit fram ett förslag på krigsorganisation, övergång till- och ledning av en 

krigsorganisation samt vilka tjänster som bör krigsplaceras. 

• Genomfört samråd med externa organisationer om hemställan om ändrad 

krigsplacering. 
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• Genomfört lokal facklig samverkan. 

Projektet civilt försvar har tillsammans med område HR på 

stadsledningskontoret genomfört följande: 

• Tagit fram en processbeskrivning för arbetsmoment kopplade till 

krigsplacering. 

• Genomfört en analys av arbetsrätten, se utförligare beskrivning i kapitel 7.1. 

• Identifierat HR processer i staden som berörs av krigsplacering. 

Kvarstående aktiviteter under 2021:  

• Teckna central överenskommelse med registrering med Plikt- och 

prövningsverket gällande förvaltningarna (stadsledningskontoret). 

• Fastställa krigsorganisation hos förvaltningen kretslopp och vatten. 

• Registrering av krigsplacerade medarbetare hos Plikt- och prövningsverket 

(förvaltningen kretslopp och vatten). 

• Utskick av krigsplaceringsbrev till berörda medarbetare i förvaltningen 

kretslopp och vatten. 

• Kommunikationsinsatser (förvaltningen kretslopp och vatten). 

Delprojektets resultat och lärdomar 

Kunskapen om vad civilt försvar är och vad det innebär att vara krigsplacerad är 

helt ny för många anställda idag. Delprojektet har identifierat att en tidig och 

tydlig kommunikation är avgörande för att lyckas väl. Kretslopp och vatten 

riktade in budskapet på att bygga stolthet och försvarsvilja inom den egna 

organisationen, bland annat genom att tydligt koppla ihop arbetet med 

förvaltningens samhällsviktiga uppdrag.  

Medarbetare på förvaltningen med tidigare erfarenheter av att vara 

krigsplacerad kunde ta sig an en roll som ambassadörer mot till exempel yngre 

medarbetare. Budskapet i kommunikationen kopplades till ämnet totalförsvar 

och en allvarlig tonalitet genomsyrande hela projektet, vilket visade sig vara 

framgångsrikt. 

Delprojektet har även haft nytta av att titta på förvaltningens historiska underlag 

kring krigsorganisation och krigsplacering. 

Processen krigsplacering berör i huvudsak funktionen HR inom en organisation, 

men även dess säkerhetsskyddorganisation. En tidig bedömning, som 

förvaltningen kretslopp och vatten samt område HR på stadsledningskontoret 

gjort, är att administrationen av krigsplacering bör ligga inom befintliga HR-

processer i staden. 

Förvaltningen kretslopp och vatten har dragit följande lärdomar: 

• Det krävs cirka en 50-procentig tjänst eller motsvarande arbetstid som 

handlägger krigsplaceringar, detta kan dock variera beroende på 

verksamhetens förutsättningar och storlek. Delar av administrationen är mer 

resurskrävande än väntat, detta på grund av exempelvis kvalitet av 

grunddata, omorganisationer och kontakter med andra myndigheter. 



 

 

Civilt försvar i Göteborgs Stad 42 (66) 

Redovisning av projektet civilt försvar  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2021-05-24 

• De delar som berör säkerhetsskyddet har kunnat hanteras inom befintliga 

arbetssätt och resurser.  

• En förutsättning för att besluta vilka delar av personalen som bör 

krigsplaceras är att en krigsorganisation har identifierats. 

• En gedigen kunskap om den egna verksamheten och den egna 

organisationen är en förutsättning för framgångsrikt arbete med 

krigsplacering. Det underlättar nödvändiga anpassningar av interna 

processer, exempelvis inom HR, men underlättar även samråd med externa 

aktörer om var en medarbetare gör bästa nytta för totalförsvaret. 

• Arbetet med krigsplacering berör säkerhetsskyddsarbetet i organisationen, 

vilket kräver en uppdaterad säkerhetsskyddsanalys och eventuellt nya 

åtgärder för en korrekt hantering. Ur säkerhetsskyddsperspektiv är det 

fördelaktigt att i hög grad ha en självständig relation till Plikt- och 

prövningsverket avseende processen med registrering av personal. Det 

gäller även kontakten med andra myndigheter och organisationer, 

exempelvis vid samråd om ändrad krigsplacering. 

7.5 Frivilliga resurser under höjd beredskap 

Om den egna personalen i förvaltningar och bolag inte bedöms räcka till, 

antigen till numerären eller avseende kompetens, kan frivilliga utgöra en viktig 

resurs. Dessa personer kan vara särskilt värdefulla om de är rekryterade, 

utbildade och övade i förhållande till specifika uppgifter och befattningar som 

inte kommunens ordinarie anställda normalt fullgör, men som utgör 

kommunens tillkommande uppdrag under höjd beredskap. 

Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret, som till exempel en kommunal 

myndighet, har möjlighet att sluta avtal med en person som tillhör en frivillig 

försvarsorganisation (FFO) om att denne ska tjänstgöra inom totalförsvaret. 

Personer som ingått ett sådant avtal kallas för avtalspersonal.  

Innan ett avtal om avtalspersonal ingås ska myndigheten kontrollera med den 

frivilliga försvarsorganisationen där personen ingår om denne är lämplig för 

tjänstgöringen. För tjänstgöring inom de civila delarna av totalförsvaret måste 

personen ha fyllt 16 år. När väl ett avtal om tjänstgöring har slutits ansvarar 

myndigheten för att registrera och krigsplacera sådan avtalspersonal53. 

Avtalspersoner är skyldiga att tjänstgöra under höjd beredskap först när 

regeringen har beslutat att aktivera den allmänna tjänsteplikten54. 

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga förbund och föreningar 

som har skapats på medlemmarnas egna initiativ, men vars uppgifter bestäms av 

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 

utgör resurser för både civila myndigheter och Försvarsmakten vid svåra 

 
53 1-4 § Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet 

54 Frivilliga försvarsorganisationer – förstärkning för myndigheter och kommuner MSB1201 (2018), 
sid 9 
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samhällsstörningar och totalförsvarets behov55. Det finns 18 erkända frivilliga 

försvarsorganisationer som bedriver frivillig försvarsverksamhet. Dessa är 

 

• Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)  

• Frivilliga Flygkåren (FFK) 

• Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK) 

• Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 

• Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) 

• Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) 

• Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) 

• Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) 

• Svenska Blå Stjärnan (SBS) 

• Svenska Brukshundklubben (SBK) 

• Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 

• Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) 

• Svenska Lottakåren (SLK) 

• Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) 

• Svenska Röda Korset (SRK) 

• Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) 

• Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) 

• Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF). 

 

Frivilligrörelsen i Sverige har ända sedan andra världskriget utgjort en viktig del 

av Totalförsvaret inte minst när det kommer till folkförankring och 

försvarsviljan. De har idag viktiga uppgifter gentemot den militära 

verksamheten i totalförsvaret, exempelvis utbildar och ansvarar de frivilliga 

försvarsorganisationerna för rekryteringen till cirka 6000 specialistbefattningar i 

Hemvärnet56.  

 

Under flera år har MSB:s uppdrag till dessa i huvudsak fokuserat på uppgifter 

som syftar till att stärka den fredstida krisberedskapen57. Behovet av stöd i 

samband med fredstida kriser kan till exempel baseras på behov identifierade 

genom kommunens risk- och sårbarhetsanalyser58. MSB rekommenderar också 

kommuner att analysera hur behoven av förstärkning vid höjd beredskap ser ut i 

organisationen och föra dialog med frivilliga försvarsorganisationer om hur 

deras utbildade medlemmar kan utgöra en förstärkningsresurs59. 

 

På kommunal nivå finns frivilliga resursgruppen (FRG), vilket är en 

strukturerad form av samarbete mellan en kommun och utbildade medlemmar 

från de frivilliga försvarsorganisationerna. FRG, är en frivillig resurs som stöder 

 
55 https://www.pliktverket.se/totalforsvarsplikten/monstring-och-monstringsunderlaget/inte-kallad-till-
monstring/frivilliga-forsvarsorganisationer 
56 Försvarsdepartementet, Motståndskraft Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila 
försvaret 2021–2025, Ds 2017: 66, kap 12.2, sid 133 
57 Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025, kap. 9.1.9, sid 133 
58 MSB Handbok i kommunal krisberedskap 1. Övergripande processer, MSB1575 - maj 2020, 
sidan 22 
59 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018), Frivilliga försvarsorganisationer – 
förstärkning för myndigheter och kommuner. Publikationsnummer: MSB1201 - maj 2018, sid 8  
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och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. 

FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers 

kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och 

varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. Kommunen är huvudman 

och uppdragsgivare. I juni 2020 fanns det en FRG kopplad till cirka hälften av 

Sveriges kommuner. 

Göteborgs Stad har ett flerårigt samarbete med FRG/Civilförsvarsförbundet i 

Göteborg. Avtalet har dock löpt ut i mars 2021 och behöver förnyas. En 

samverkan med ett antal kranskommuner inom ramen för Göteborgsregionens 

(GR) krisberedskapsnätverk har i samband med detta dragit igång. Ambitionen 

är att om möjligt skapa liknande avtalsmallar eller i alla fall gemensamma 

villkor avseende ersättningar, försäkringar, arbetsmiljöfrågor med mera för att 

det ska bli lättare att utnyttja de frivilliga resurserna över kommungränserna. 

Arbetet fortgår under 2021. 

 

Projektet civilt försvar bedömer att FRG-konceptet inom staden behöver utredas 

vidare för att eventuellt också kunna utgöra en resursförstärkning inom stadens 

krigsorganisation. Samverkansformerna kan variera beroende på hur hård 

bindning/styrning respektive förvaltning och bolag önskar ha med de 

frivilliga60. 

 

En samverkansform kan vara en avsiktsförklaring om tjänstgöring, via avtal 

med FRG och/eller lämpliga individer för de syften och behov som identifierats. 

Sådana avtal kan dock aldrig vara tvingande eller garantera en viss arbetsinsats 

vid en viss tid från den frivillige. En frivilligs ordinarie arbetsgivare är heller 

inte skyldig att ge den frivillige ledigt. Den frivillige är, till dess att ett 

anställningsavtal med någon av Göteborgs Stads förvaltningar eller bolag är 

påskrivet, just frivillig. Krigsplacering av en frivillig är en hårdare bindning, 

vilket skulle garantera inställelse till arbete. Enligt MSB:s vägledning61 skulle 

det sannolikt kräva att ett regelrätt anställningsavtal upprättas i förväg.  

 

Projektet civilt försvar har inte kunnat hitta några exempel i Sverige på faktiska 

former och villkor för sådana avtal, utan det är något som behöver utredas 

vidare och hanteras när staden krigsorganisation är beslutad. Det är först när 

stadens förvaltningar och bolag gör sina skarpa beredskapsplaner som det blir 

tydligt om det finns behov av att krigsplacera frivilliga. I ett sådant läge behöver 

aktuell förvaltning eller bolag kravställa vilken typ av kompetenser som behövs. 

De frivilliga försvarsorganisationerna behöver på motsvarande vis tydliggöra 

vilka tjänster/roller de kan tillhandahålla. Det kan handla om att de frivilliga 

försvarsorganisationerna behöver rekrytera fler medlemmar eller till och med 

utbilda personer utifrån stadens behov och önskemål. 

 

 
60 Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris, 

MSB956 (2016) 
61 Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris, 

MSB956 (2016) 
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Under de workshops som genomförts med stadens samtliga bolag och 

förvaltningar inom ramen för projektet civilt försvar gjordes en första 

översiktlig analys av vilka möjliga behov avseende frivilliga resurser som 

verksamheterna kan se idag. Uppgifter där frivilliga skulle kunna ha en uppgift 

inom stadens förvaltningar och bolag är bland annat: 

 

• Ställa i ordning/förbereda skyddsrum 

• Transporter 

• Radio- och ordonnanssamband 

• Bevakning 

• Evakuering 

• Räddningstjänst. 

 

Nationellt pekar regeringsproposition Totalförsvaret 2021–25, 

försvarsberedningens rapport Motståndskraft62 samt MSB63 ut en rad tänkbara 

arbetsområden för de frivilliga försvarsorganisationerna, exempelvis: 

 

• Försörjningsberedskap  

• Hälso- och sjukvård  

• Djurhållning samt omsorg  

• Transport och logistik  

• Drivmedel  

• Elförsörjning  

• Tele- och radiokommunikation samt 

• Stabstöd 

• Befolkningsskyddet, då särskilt det kommunala hemskyddet (ledning, 

skyddsrum, livsmedelsförsörjning, sjukvård),  

En utvecklad hälso- och sjukvård,  

• Stödet till Försvarsmakten,  

• Utbildning och organisering av spontanfrivilliga vid höjd beredskap samt  

• Cybersäkerhet. 

 

Projektet civilt försvar har fört dialog med såväl Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län som med MSB om former och villkor för att krigsplacera eller på 

annat sätt engagera frivilliga i en kommunal krigsorganisation under höjd 

beredskap. Trots att de frivilliga försvarsorganisationernas nationellt ofta 

framhålls som en mycket viktig resurs för det civila försvaret är bedömningen 

att mer stöd och vägledning till kommunerna skulle behövas. Projektet civilt 

försvar har bland annat identifierat behov av konkreta exempel på 

krigsbefattningar (för placering genom avtalsskrivande) samt lämpliga 

civilrättsliga anställningsformer, inklusive förslag på villkor så som 

 
62 Motståndskraft Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 2021–2025, Ds 
2017: 66, kap 12.2 
63 Så skapar vi motståndskraft - skrivelse med underlag till försvarsbeslutsperioden 2021–2025, 
MSB 2020-02262 
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ersättningar, försäkringar och övriga villkor. Sådana övriga villkor kan vara 

krav på deltagande och tillgänglighet för övningar. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har aviserat delregionala träffar under 

hösten 2021 med fokus på civilt försvar och med tema frivilliga 

försvarsorganisationer. Under dessa kommer ett antal frivilliga 

försvarsorganisationer få presentera/marknadsföra sig. 

 

Vidare arbetar MSB kontinuerligt med strategisk utveckling avseende offentliga 

aktörers samverkan med frivilliga förstärkningsresurser och de frivilliga 

försvarsorganisationers roll i det civila försvaret. Under 2019–2021 har detta 

arbete intensifierats, bland annat i form av ett arbete för att uppdatera MSB:s 

vägledning till offentliga aktörer, samt genom projekt med särskilt fokus på 

lokal och regional organisering. Här ingår bland annat att stärka och utveckla de 

Frivilliga resursgrupperna (FRG) som kommunal förstärkningsresurs med 

möjlighet att stötta i hela hotskalan. 

 

För Göteborgs Stads del behöver arbetet med att utreda och analysera om det 

finns ett behov av att säkerställa stadens personalförsörjning under höjd 

beredskap med hjälp av frivilliga resurser fortsätta. En genomlysning av 

personalförsörjningen under höjd beredskap är ett första steg.  

En central vägledning i staden för hur förvaltningar och bolag kan knyta till sig 

frivilliga och förbereda det i fredstid skulle behövas tas fram. Här behövs dock 

mer nationell vägledning för att komma vidare. 

 

8 Övriga arbetsuppgifter enligt 
överenskommelsen 
Överenskommelse mellan MSB och SKR om kommunernas arbete med civilt 

förvar 2018–2020, (förlängd till och med 2021) specificerar ett antal övriga 

uppgifter till kommuner. Dessa handlar bland annat om samverkan med externa 

aktörer inom ramen för det geografiska områdesansvaret samt om rapportering. 

Följande aktiviteter har projektet civilt försvar genomfört inom ramen för dessa 

övriga uppgifter: 

Ledningsansvar och geografiska områdesansvar: 

• Göteborgs Stad, via medarbetare på avdelningen Säkerhet och beredskap på 

stadsledningskontoret, har löpande under perioden deltagit i länsstyrelsens 

arbete med Plan för civilt försvar för Västra Götaland. Arbetet har skett i 

samverkan med kommuner i länet samt Migrationsverket, 

Polismyndigheten Region Väst, Säkerhetspolisen Region Väst, Trafikverket 

Region Väst, Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra 

militärregionen. Arbetet är långsiktigt och fortsätter under 2021. 

• Göteborgs Stad, via medarbetare på stadsledningskontoret samt 

medarbetare på trafikkontoret, har under perioden deltagit i en regional 
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arbetsgrupp kring kollektivtrafik och transporter under höjd beredskap. 

Arbetet fortsätter under 2021. 

• Information och dialog kring stadens arbete med civilt försvar och 

beredskapsplanering har ägt rum inom följande krisberedskapsnätverk som 

staden driver inom ramen för det geografiska områdesansvaret: 

Bostadsnätverket (privata och kommunala bostadsföretag) och 

Sevesonätverket (nätverk inom Göteborgsregionen för erfarenhets- och 

kunskapsutbyte mellan verksamheter som berörs av Sevesolagen). 

• Samverkan och avstämning kring arbetet med civilt försvar mellan de 

kommuner som ingår i Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, har ägt rum: 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. 

• Samverkan mellan kyrkogårdsförvaltningen och Göteborgs Stad 

(stadsledningskontoret och fastighetskontoret) kring behov av ytterligare 

beredskapsmark för brådskande begravningar i händelse av krig har ägt 

rum. Samverkan fortsätter under 2021. 

• Samverkan med Göteborgsregionens (GR) krisberedskapsnätverk pågår 

kring hur en kommun kan använda frivilliga under kris och höjd beredskap. 

Även dialog med Länsstyrelsen i Västra Götaland samt med MSB pågår 

kring denna fråga. 

 

Rapportering 

Under hösten 2020 tilldelades Göteborgs Stad ett tekniskt system för 

informationsutbyte inom ramen för länsstyrelsens projekt Säkra 

kommunikationer. Systemet heter Signe kryptodator. Signalskyddschef, 

biträdande signalskyddschef samt systemoperatörer och nyckeloperatörer är 

utsedda. Utbildning av användare på stadsledningskontoret pågår under 2021.  

 

Projektet Säkra kommunikationer har som huvudsyfte att öka 

länsstyrelsernas förmåga att regionalt samordna och leda det civila försvaret, 

öka kommuners och regioners förmåga att delta i planeringsarbetet av civilt 

försvar samt öka förmågan att skydda information av betydelse för 

totalförsvaret. 

9 Nationella utredningar och 
uppdrag 
En rad olika statliga utredningar, speciella regeringsuppdrag och översyner 

pågår inom området civilt försvar och fler utredningar är att vänta. Potentiellt 

kan dessa utredningar beröra Göteborgs Stad, liksom övriga kommuner i 

Sverige, och peka på nya eller förändrade uppdrag. I vissa fall kan 

lagstiftningen komma att ändras.  

Kommande utredningar och uppdrag: 
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• 16 augusti 2021. Utredning som ska se över kravet på samtycke till 

registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen 

kopplat till totalförsvarsplikten. 

• 1 december 2021: Livsmedelsverket ska utreda vilken kost som tillgodoser 

näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap 

(livsmedelsberedskap). 

• 30 december 2021: En särskild utredare ska förbereda och genomföra 

bildandet av Myndigheten för psykologiskt försvar. 

• 31 december 2021: En utredare ska presentera överväganden och förslag, 

så att regeringen i början av 2022 kan tillsätta en organisationskommitté 

med uppdrag att inrätta en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av 

verksamheten i totalförsvaret. Den nya myndigheten ska inrättas den 1 

januari 2023. 

• 1 februari 2022: Översyn av systemet för att varna allmänheten i fred och 

krig (VMA-systemet). Översyn av reglering, ansvarsfördelning samt 

kanaler. 

• 22 februari 2022:  Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens 

veterinärmedicinska ska föreslå åtgärder för att inleda uppbyggnaden av en 

livsmedelsberedskap. Bland annat kartläggning av strategiska varor, 

identifiering av totalförsvarsviktig verksamhet i livsmedelskedjan samt 

analys av beroenden och sårbarheter. 

• 28 februari 2022: Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap, 

slutbetänkande. 

• 1 mars, 1 september, 1 oktober 2022: Socialstyrelsen ska i omgångar 

presentera underlag samt samordna, stödja, följa upp och utvärdera 

regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering 

inför civilt försvar. 

• 7 november 2022: Uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av 

civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt 

territorium bör vara utformat. Här ingår att analysera det nuvarande 

skyddsrumsbeståndet, ansvarsförhållanden och förmåga på lokal, regional 

och nationell nivå samt lämna förslag till en stödorganisation i samband 

med att skyddsrum används eller att utrymning och inkvartering genomförs. 

• 31 december 2023: Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska föreslå 

åtgärder för att säkerställa flödet i olika delar av livsmedelskedjan vid en 

allvarlig bristsituation (kris eller krig). 

Aviserade utredningar eller översyner, enligt regeringspropositionen 

Totalförsvaret 2021–2025 (ännu ej tillsatta 21 maj 2021): 

• Översyn kring personalförsörjning under höjd beredskap. Riksdagen har 

utöver detta utfärdat ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en 

utredning som får i uppgift att lämna förslag kring en modern civilplikt. 

• Utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap 

(omfattning, organisering och finansiering). En sådan utredning kommer 

eventuellt analysera och pröva behovet av en lokal kristidsverksamhet, som 

beskrivs i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
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vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. FOI presenterade 

en förstudie i ämnet i november 2020.  

 

Genomförda utredningar i urval: 

 

Ett antal utredningar inom området civilt försvar har redan genomförts.  

 

Genomförda utredningar Kommentar 

En robust livsmedelsförsörjning vid 

kriser och höjd beredskap, 

Jordbruksverket och 

Livsmedelsverket (Rapport 2021:5). 

Bland annat föreslås: 

• Fördjupad analys av 

livsmedelskedjans 

beroenden och 

sårbarheter. 

• Funktion för att prioritera 

transporter av nödvändiga 

varor och förnödenheter. 

• Plan och ramverk för att 

säkerställa tillgång på 

dricksvattenkemikalier. 

• Struktur för lagerhållning. 

• Tydligare krav på 

kontinuitetshantering inom 

totalförsvarsviktig 

verksamhet i alla led. 

• Nationell förmåga att 

analysera farliga ämnen i 

foder, hos djur, i livsmedel 

och dricksvatten. 

• Ökad kunskap i 

befolkningen om vikten av 

hemberedskap. 

 

En stärkt försörjningsberedskap för 

hälso- och sjukvården (SOU 

2021:19). Göteborgs Stad ska svara 

på remissen, 0685/21 (svar till 

Socialdepartementet senast 20 

augusti 2021). 

 

 

Bland annat föreslås: 

• Ett system för 

lagerhållning av 

sjukvårdsprodukter i 

Sverige indelat i fyra 

nivåer. 

• Krav på kommuner och 

regioner att ha en utökad 

lagerhållning av i stort sett 

alla kategorier av 

sjukvårdsprodukter. 
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• Att apotekens 

lagerhållning ska 

anpassas utifrån 

konsumenternas behov.  

• En ny lag om 

lagerhållningsskyldighet. 

• Att Läkemedelsverket ska 

få i uppdrag att kartlägga 

vilken produktion av 

läkemedel och 

medicintekniska produkter 

som sker i Sverige samt 

beroenden av insatsvaror. 

• Att Apotek Produktion & 

Laboratorier AB får ett 

utökat samhällsuppdrag 

att upprätthålla 

verksamheten inom 

samhällsuppdraget i hela 

hotskalan 

• Att det ska inrättas 

särskilda 

beredskapsapotek med en 

lämplig geografisk 

spridning över hela landet. 

Ansvar, ledning och samordning 

inom civilt försvar, Struktur för ökad 

motståndskraft, SOU 2021:25. 

Beskrivs utförligare i kapitel 

9.1. 

Näringslivets roll i totalförsvaret 

(SOU 2019:51). Den har ännu ej 

resulterat i några vidare 

utredningsuppdrag (21 maj 2021).  

Beskrivs utförligare i kapitel 

6.6. 

En ny myndighet för att stärka det 

psykologiska försvaret, betänkande 

av Psykförsvarsutredningen (SOU 

2020:29). 18 mars 2021 beslutade 

regeringen att inrätta en sådan 

myndighet med lokalisering i Karlstad 

och Solna. Planerad start 1 januari 

2022. 

Följande uppgifter föreslås: 

• Utveckla och samordna 

Sveriges psykologiska 

försvar, bland annat 

identifiera, analysera, och 

möta otillbörlig 

informationspåverkan och 

annan vilseledande 

information som riktas mot 

Sverige eller svenska 

intressen. 

• Sprida kunskap och 

löpande bidra till 
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beredskapen vad gäller 

psykologiskt försvar hos 

övriga myndigheter, 

organisationer mm. 

• Se till att utbildning och 

övningar kommer till stånd. 

• Förmedla forskning och 

annan kunskapsutveckling 

som rör psykologiskt 

försvar. 

• Stödja medieföretagen - i 

den utsträckning det 

efterfrågas. 

• Inrätta ett Nationellt 

centrum för psykologiskt 

försvar inom den nya 

myndigheten. 

Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i 

det civila försvaret - underlag till 

försvarspolitisk inriktning (SOU 

2020:23).  

Göteborgs Stad svarade på 

remissen (0849/20)  

 

9.1 Ansvar, ledning och samordning inom civilt 
försvar 
Utredningen kring ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret64 

presenterades 1 mars 2021. Uppdraget var att föreslå tydligare strukturer för att 

öka motståndskraften i hela samhället. Göteborgs Stad är en av 

remissinstanserna (0555/21). Remissvaret ska ha kommit in till 

Justitiedepartementet senast den 11 juni 2021.  

Utgångspunkten för utredningen var: 

• Försvarsberedningens rapport Motståndskraft (Ds 2017:66) och breddad 

hotbild. 

• Bibehålla ansvarsprincipen. 

• Bibehålla svenska förvaltningsmodellen (inte föreslå grundlagsändringar). 

• Civilt försvar ska bygga på krisberedskapen och dessa ska vara ömsesidigt 

förstärkande. 

Utredningen har lämnat förslag inom följande fyra områden: 

• Statliga myndigheters beredskapsansvar. 

• Geografiska områden för civil ledning och samordning. 

• MSB:s roll inom civilt försvar och krisberedskap. 

 
64 Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25 
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• Lag om kommuners och regioners beredskap – ny lag som föreslås ersätta 

lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

9.1.1 Statliga myndigheters beredskapsansvar 

Utredningen föreslår att statliga myndigheter ska få ett utökat och tydligare 

ansvar för att styra och leda arbetet inför och under höjd beredskap. 

Utredningen beskriver en så kallad ansvarstrappa.  

• Första trappsteget omfattar samtliga statliga myndigheter. Alla statliga 

myndigheter ska identifiera samhällsviktig verksamhet och ansvara för att 

upprätthålla kontinuitet i den verksamheten.  

• Andra trappsteget omfattar statliga myndigheter med ansvar för 

verksamheter som är viktiga att upprätthålla vid kris, under höjd beredskap 

och ytterst i krig. Dessa myndigheter föreslås byta namn från 

bevakningsansvariga myndigheter till beredskapsmyndigheter. 

Beredskapsmyndigheterna i sin tur föreslås ingå i kluster med andra 

myndigheter utifrån definierade samhällssektorer. Tio beredskapssektorer 

och fyra särskilda beredskapsområden föreslås. 

• Tredje trappsteget omfattar de sektorsansvariga myndigheterna. Det är de 

myndigheter som har att utökat ansvar för respektive sektor. De 

sektorsansvariga myndigheterna ska ha en inriktande och ledande roll och 

hålla ihop planeringen inom beredskapssektorn för såväl fredstida kriser 

som för höjd beredskap. Ansvaret omfattar även att lämna förslag på 

åtgärder och investeringar för att öka förmågan att upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet. De sektorsansvariga myndigheterna ska enligt 

förslaget även ansvara för att samverka med andra aktörer som bedriver 

samhällsviktig verksamhet, exempelvis kommuner och det privata 

näringslivet. Under höjd beredskap förslås de få föreskriftsrätt i förhållande 

till andra myndigheter inom sektorn vad gäller prioriteringar och 

omfördelning av resurser. 

Tio beredskapssektorer föreslås (ansvarig myndighet inom parentes): 

• Ekonomisk säkerhet (Försäkringskassan) 

• Elektroniska kommunikationer och post (Post- och telestyrelsen) 

• Energiförsörjning (Energimyndigheten) 

• Finansiella tjänster (Finansinspektionen) 

• Försörjning av grunddata (Skatteverket) 

• Hälsa, vård och omsorg (Socialstyrelsen) 

• Livsmedelsförsörjning och dricksvatten (Livsmedelsverket) 

• Ordning och säkerhet (Polismyndigheten) 

• Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) 

• Transporter (Trafikverket). 
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Fyra beredskapsområden: 

Dessa områden bildar inte sektorer på samma sätt som ovan. I tre fall finns 

endast en myndighet och i ett fall deltar myndigheter utanför det civila 

försvaret. 

• Cybersäkerhet (samarbete mellan Säkerhetspolisen, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och FRA) 

• Psykologiskt försvar (ny planerad myndighet för psykologiskt försvar) 

• Skola och förskola (Skolverket) 

• Migration (Migrationsverket). 

9.1.2 Geografiska områden för civil ledning och samordning 

Utredningen föreslår att dagens 21 länsstyrelser bildar sex civilområden för 

civil ledning och samordning. 

• Norra civilområdet (Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, 

Västernorrlands län) 

• Mellersta civilområdet (Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, 

Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län)  

• Östra civilområdet (Stockholms län, Gotlands län) 

• Sydöstra civilområdet (Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län) 

• Västra civilområdet (Västra Götalands län, Hallands län) 

• Södra civilområdet (Skåne län, Kronobergs län, Blekinge län). 

Dessa regioner knyter an till regionernas samverkansregioner (tidigare 

sjukvårdsregioner) och enligt utredningens förslag bör även Försvarsmakten 

omorganiseras, från dagens fyra militärregioner till (samma) sex regioner. 

Varje civilområde ska ledas av en civilområdeschef, som blir en av de ingående 

länsstyrelserna. För Västra civilområdet skulle Länsstyrelsen i Västra Götaland 

län bli civilområdeschef och därmed utgöra en högre regional ledningsnivå med 

bland annat föreskrivsrätt i förhållande till Hallands län. 

 

Civilområdeschefen blir högsta civila totalförsvarsmyndighet inom civilområdet 

och ska bland annat: 

• Under höjd beredskap samordna de civila aktörerna och koordinera i 

förhållande till Försvarsmakten. 

• Vid behov besluta om omprioriteringar av sjukvårdsresurser mellan 

regioner. 

• Samordna förberedelserna för civilt värdlandsstöd. 

• Verka för samordning av länsstyrelserna vid fredstida krissituationer. 

• Vid behov överta ansvaret för räddningstjänsten. 

9.1.3 MSB:s roll inom civilt försvar och krisberedskap 

Enligt utredningen ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

fortsatt ha ansvar på en övergripande nivå och för att utveckla och förvalta 

beredskapssystemet. MSB ska även ha förmåga att tillhandahålla stöd till den 

sektorsövergripande samverkan. MSB ska fortsatt ha en funktion för nationell 
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beredskap med uppgift att larma och dygnet runt kunna ta fram en samlad 

lägesbild.  

Samtidigt ändras MSB:s roll något när de sektorsansvariga myndigheterna får 

ett större ansvar. Utredningen betonar att ansvaret för den operativa hanteringen 

av kriser ska ligga på de myndigheter som krisen berör. Den sektorsansvariga 

myndigheten ansvarar för att den operativa krishanteringen samordnas inom 

sektorn. 

MSB föreslås ha följande uppdrag: 

• Sektorsansvar för Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. 

• Ingå i sektor Cybersäkerhet och sektor Elektroniska kommunikationer. 

• Övergripande ansvar för den nationella planeringen för civilt försvar.  

• Ansvara för att sammanställa resursbehov inom civilt försvar och 

krisberedskap. 

• Stödja andra aktörer vid nationella kriser. 

• Stödja regeringen och myndigheterna vid höjd beredskap (regeringen styr). 

• Bilda ett centralt beredskapsråd, som ska ledas av MSB:s generaldirektör 

och ÖB gemensamt. De sektorsansvariga myndigheterna samt 

civilområdescheferna ska ingå. Rådet ska vara ett forum för information, 

dialog och samordning. 

• Utökad föreskrivsrätt, gällande: 

o rapportering vid fredstida kriser och under höjd beredskap 

o verkställighet av vissa krigsförberedande uppgifter hos 

beredskapsmyndigheterna. 

9.1.4 Lag om kommuners och regioners beredskap 

Utredningen föreslår en ny lag, lag om kommuner och regioners beredskap. Den 

ska enligt förslaget ersätta lagen (2006:544) om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(LEH). Syftet är att öka enhetligheten i arbetet med krisberedskap och civilt 

försvar. Utredningen föreslår att lagen ska börja gälla från och med 1 januari 

2023. 

 

En stor del av innehållet i LEH förs enligt förslaget över till den nya lagen, men 

med ett antal justeringar och förtydliganden. En ny formulering är att 

kommuner och regioner ska kunna lösa sina uppgifter inför och under höjd 

beredskap. I LEH uttrycks det att kommuner och regioner genom att ha en god 

förmåga att hantera krissituationer i fred också uppnår en grundläggande 

förmåga till civilt försvar. Utredningen menar att formuleringen att uppnå en 

grundläggande förmåga till civilt försvar inte återspeglar att planeringen för 

höjd beredskap har återupptagits. 

 

En annan förändring rör arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa ska 

enligt förslaget inte bara omfatta sårbarheter, hot och risker i fredstid utan också 

under krig. Analyserna ska omfatta perspektivet höjd beredskap, vilket enligt 

utredningen är en förutsättning för att kunna vidta de förberedelser som behövs 



 

 

Civilt försvar i Göteborgs Stad 55 (66) 

Redovisning av projektet civilt försvar  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2021-05-24 

för att lösa uppgifter under höjd beredskap. De förberedelser som görs för 

fredstida krissituationer behöver närmare hänga ihop med de förberedelser som 

behövs för verksamheten under höjd beredskap. Utredningen föreslår även att 

det i risk- och sårbarhetsanalysen ska bli krav på att identifiera samhällsviktig 

verksamhet i den egna verksamheten.  

 

Några andra större förändringar: 

• Begreppet ”fredstida krissituationer”65 ersätter extraordinär händelse. 

Utredningen anser att innebörden av begreppet extraordinär händelse är 

oklar och innebär begränsningar. Fredstida krissituationer speglar bättre alla 

de typer av kriser som kan dabba exempelvis en kommun och ska tolkas 

brett. 

 

• Förtydliganden kring rapporteringen till länsstyrelsen när det gäller 

förberedelser för fredstida krissituationer, inför höjd beredskap, vid 

inträffade krissituationer och under höjd beredskap. Rapporteringen ska 

bestå i att lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 

tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 

åtgärder. 

 

• Förtydliganden kring geografiskt områdesansvar. Kommuner ska inom sitt 

geografiska område verka för att berörda aktörer samverkar och uppnår 

samordning såväl i förberedelsearbetet avseende fredstida krissituationer 

samt inför höjd beredskap som vid fredstida krissituationer och under höjd 

beredskap. Informationen till allmänheten ska också samordnas. 

Utredningen föreslår att kommunerna inte ska göra någon risk- och 

sårbarhetsanalys av det geografiska området i kommunen utan att analysen 

bör begränsas till den egna verksamheten. 

 

• Kommunstyrelsen ska i första hand vara krisledningsnämnd. Genom att 

kommunstyrelsen fullgör uppgiften som krisledningsnämnd bedömer 

utredningen att förutsättningarna förbättras, så att berörda ledamöter får en 

samlad kunskap om och förmåga att agera såväl vid fredstida krissituationer 

som under höjd beredskap. 

 

• Totalförsvarets krav ska beaktas. Utredningen skriver att det exempelvis 

innebär att lokalt omsätta den av riksdagen beslutade försvarspolitiska 

inriktningen. Länsstyrelsen och civilområdeschefen bör i samråd med 

Försvarsmakten kunna ge adekvata planeringsförutsättningar till 

kommunen.  

 
65 Med fredstida krissituation avses i denna lag situationer som kännetecknas av att de avviker från 
det normala och är svåra att förutse, drabbar många människor och stora delar av samhället, hotar 
grundläggande värden, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig 
störning av viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie 
organisation och kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från flera aktörer (Struktur för ökad 
motståndskraft, SOU 2021:25) 
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10 Arbetet efter projektet civilt 
försvar 
Arbetet med civilt försvar i Göteborgs Stad kommer under följande år till stor 

del att styras av de arbetsuppgifter som pekas ut i kommande 

överenskommelser om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt 

försvar mellan MSB och SKR. Stadens arbete kommer också att styras av 

nationella utredningar, lagar och regleringar inom området civilt försvar. Om ny 

lag för kommuners och regioners beredskap beslutas bedömer projektet civilt 

försvar att den kommer att innebära en ambitionshöjning gällande arbetet med 

civilt försvar. 

Arbetet med civilt försvar i fredstid handlar om beredskapsplanering och 

förmågehöjande åtgärder66. Det civila försvaret ska bidra till att stärka 

samhällets förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser, vilket gör att 

förmågehöjande åtgärder för kris och krig till stor del kommer att behöva 

integreras och samplaneras. 

Projektet civilt försvar har identifierat en rad aktiviteter som behöver ta vid för 

att arbetet med att återuppbygga det civila försvaret inom staden ska kunna 

fortsätta. Det är samtidigt åtgärder som generellt skulle minska sårbarheter och 

skapa en mer robust och motståndskraftig stad. 

10.1 Fortsatt arbete med stadens 
krigsorganisation och bemanning 
Nedan följer en beskrivning av de arbetsuppgifter som stadsledningskontoret 

avser att fortsätta arbeta med när det gäller stadens krigsorganisation och dess 

bemanning. Aktiviteterna sker inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag att 

ansvara för beredskapsförberedelser (Reglemente för Göteborgs Stads 

kommunstyrelse, kapitel 2, § 16, dnr 0405/21): 

• Fortsätta arbetet med att forma stadens krigsorganisation, utifrån modell A 

eller B. 

• Ta fram ett förslag kring att inrätta operativa samordningsfunktioner, som 

vid behov kan aktiveras i staden under såväl kris som krig. 

• Se över behovet av och genomföra nödvändiga uppdateringar av 

reglementen och ägardirektiv för att skapa Göteborgs Stads 

krigsorganisation och samordningsfunktioner. 

• Teckna överenskommelser med Plikt- och prövningsverket, varje 

bolagsstyrelse för sig samt en gemensam överenskommelse för nämnderna. 

• Ta fram en rutin för nämnders arbete med att registrera medarbetare hos 

Plikt- och prövningsverket. 

• Ta fram en mall och stödjande dokument kring arbete med 

beredskapsplaner i förvaltningar och bolag. Beredskapsplanerna bland annat 

 
66 Civilt försvar berör hela samhället, Regeringskansliet, oktober 2020, sid 1 
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bör innehålla analys av hur olika grupper i samhället kan antas drabbas av 

krigets verkningar.  

• Anpassa stadens gemensamma HR-processer samt ta fram stödjande 

dokument gällande krigsplacering. 

• Utreda de kommunala bolagens roll under höjd beredskap och deras 

möjligheter att bidra med resurser till stadens krigsorganisation. 

10.2 Förmågehöjande åtgärder 
Inom en rad områden är det extra viktigt att bygga ett robust och 

motståndskraftigt samhälle i händelse av krigsfara eller krig. Följande 

aktiviteter/åtgärder kommer att påbörjas under innevarande mandatperiod, i 

enlighet med Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt 

försvar 2021–2023. Fokus är i första hand på att klara av att hantera 

extraordinära händelser i fredstid. Projektet civilt försvar bedömer att det är 

nödvändigt att även inkludera risken för krigsfara och krig för att kunna 

dimensionera åtgärderna på rätt nivå. 

Aktiviteter /åtgärder 

Behovsanalys och investeringsförslag gällande reservkraft i 

samhällsviktiga verksamheter. 

Riktlinje för nödvattenförsörjning samt nödvattenrutiner i berörda 

verksamheter. 

Planering för nödbränsleförsörjning, i samverkan med länsstyrelsen. 

Utreda behov av och kostnader för att etablera trygghetspunkter i 

staden. 

Planering för storskalig utrymning och inkvartering. 

Planering kring ledningsplatser och alternativa ledningsplatser. 

Säkerställa att information och kommunikation till allmänheten 

samordnas vid extraordinära händelser.  

Tabell 3: Förmågehöjande åtgärder som pekas ut i Göteborgs Stads plan för arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar. Risken för krigsfara och krig behöver inkluderas i arbetet. 

Projektet civilt försvar har även identifierat att följande, ännu inte utpekade, 

aktiviteter/åtgärder är nödvändiga för att bygga verklig motståndskraft inför och 

under krigsfara och krig. Dessa aktiviteter/åtgärder behöver inkluderas i 

kommande planer för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. 

Aktiviteter /åtgärder 

Utreda vilka cyberförsvarsförmågor Göteborgs Stad behöver för att 

minimera effekterna av cyberangrepp mot stadens samhällsviktiga 

funktioner och kritiska IT-system, under kris och krig. 

Implementera systematiskt arbete med kontinuitetsplanering inom 

stadens samhällsviktiga verksamhet för att klara kris och krig. 

Säkerställa att information och kommunikation till allmänheten 

samordnas vid krigsfara och krig. 

Kartlägga stadens skyddsrum och andra totalförsvarsanläggningar (ex 

framskjutna enheter, bergrum, krigsbranddammar) – antal, status och 
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samlad kostnad för att klara av att driftsätta dessa inom lagstadgad tid 

och vid behov. 

Ta fram vägledning kring upphandlingar och avtal för att säkerställa 

försörjningen av nödvändiga varor och tjänster i staden inför och 

under höjd beredskap. 

Utreda vidare om det finns ett behov av att säkerställa stadens 

personalförsörjning under höjd beredskap med hjälp av frivilliga 

resurser samt ta fram vägledning för hur det kan förberedas i fredstid. 

Ta fram planer för att öva och utbilda förmågan att under höjd 

beredskap övergå till krigsorganisation. 

Tabell 4: Förmågehöjande åtgärder av synnerligen vikt för att staden ska kunna lösa sina 

uppgifter i händelse av krigsfara och krig. 

 

Bilaga 1: Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap (förslag).  
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1. Inledning 

Sveriges riksdag och regering beslutade 2015 att Sverige skulle återuppta 

totalförsvarsplaneringen inklusive planering för civilt försvar. Kommuner är en av de 

många aktörer med ansvar för att i fredstid planera för att kunna verka under en 

försämrad säkerhetspolitisk situation och höjd beredskap. Målet för det civila försvaret var 

under den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 att värna civilbefolkningen, 

säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga 

vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld (under detta projekts genomförande har 

målen för det civila försvaret kompletterats genom riksdagens antagande av regeringens 

proposition om totalförsvaret 2021-2025. Se inledningen av kap. två i denna rapport för 

redogörelse). Utöver de inriktningar som framgår av gällande författningar och tillämpliga 

bestämmelser har staten företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) samt Sveriges kommuner företrädda av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, 

tidigare SKL) undertecknat en överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 

under perioden 2018-2020. Under denna period ska kommuner framförallt prioritera 

åtgärder rörande kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt 

krigsorganisation och krigsplacering (justerad till krigsorganisation och dess bemanning 

inför 20211). Denna överenskommelse justerades och förlängdes i december 2020 till att 

även omfatta 2021. Detta främst med anledning av att den pågående hanteringen av 

coronapandemin under 2020 inneburit att prioriterade uppgifter i överenskommelsen inte 

kunnat genomföras.2 

Göteborgs stad (formellt Göteborgs kommun3) har påbörjat ett projekt rörande 

kommunens planering för civilt försvar. Projektet består av ett flertal delprojekt som 

genomförs i olika delar av organisationens verksamheter. Försvarshögskolans (FHS) 

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) har inom ramen för Göteborgs 

kommuns projekt kring civilt försvar bistått kommunen med kompetenshöjande insatser 

och redogörelser för kommunens (urval av olika förvaltningar, nämnder, bolag och 

kommunalförbund) tillkommande uppgifter, i enlighet med lagstiftningen, i 

totalförsvarsplaneringen och under höjd beredskap. De kompetenshöjande insatserna 

bestod av, i samråd med Göteborgs kommun, genomförandet av flertalet workshops under 

perioden hösten 2020 till våren 2021 samt framtagandet av två skriftliga rapporter. Denna 

rapport innehåller, i förhållande till genomförda workshops med tillhörande 

presentationer, en mer detaljerad redogörelse för den totalförsvarslagstiftning som berör 

kommunen. I en separat sekretessbelagd rapport ingår en redogörelse samt analys av 

empirin från de diskussionsdelar som genomförts vid workshop (detta avser de workshops 

där FHS/CTSS haft ansvaret för att leda och dokumentera diskussionsdelarna).  

Syfte och mål  

Syftet med FHS/CTSS projekt har varit att bidra till Göteborgs kommuns 

kompetensuppbyggnad och planering inom området civilt försvar. Projektet ska också 

                                                        
1 Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & Sveriges Kommuner och Regioner (2020-12-18), s. 1 
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & Sveriges Kommuner och Regioner (2020-12-18), s. 1 
3 Denna rapport använder det formella namnet på kommunen i texten men begreppet staden förekommer i 
flera citat och i benämningar av kommunens styrande dokument. 



6 
 

utgöra ett bidrag till Göteborg kommuns arbete med utformningen av en 

krigsorganisation. 

Målet har varit att Göteborgs kommun genom muntlig undervisning och diskussion samt 

ett skriftligt underlag i form två rapporter ska få kompletterande inriktning för planering 

inom kommunens uppdrag inom det civila försvaret. Projektet avsåg att ge Göteborgs 

kommun en generell förmågehöjning inom området totalförsvar (med fokus på det civila 

försvaret) samt ge en god förståelse för de legala bestämmelser som påverkar kommunens 

verksamhet och uppgifter i totalförsvarsplaneringen och under höjd beredskap.  

Uppdragets mål har även varit att bidra till FHS forskning inom civilt försvar med koppling 

till den lokala nivån. Den återupptagna planeringen för totalförsvaret och berörda aktörers 

åtgärder inom ramen för denna utgör ett lämpligt studieobjekt inom en rad olika områden, 

förutom totalförsvar och säkerhetspolitik, även områden som organisationsvetenskap och 

myndigheters ansvars- och ledningsförhållanden vid höjd beredskap. Det empiriska 

underlag som projektet resulterat i kommer (med hänsyn till bestämmelser om sekretess) 

att utgöra ett viktigt bidrag till både forskning och poänggivande akademisk utbildning vid 

FHS. FHS/CTSS bedömer således att uppdraget även utgör ett ömsesidigt 

utvecklingsprojekt för både Göteborgs kommun och FHS verksamheter. 

Metod 

Uppdragets empiriinsamling har primärt bestått av dokumentanalys och fokusgrupper. 

Dokumentanalys 

Genomgång av gällande författningar och föreskrifter, utredningar, lagförslag samt 

vägledningar4 från myndigheter med anknytning till kommuners (inklusive utvalda 

förvaltningar, nämnder, kommunalförbund och kommunalt ägda bolag) uppdrag och 

uppgifter rörande totalförsvarsplanering och verksamhet under höjd beredskap. 

Fokusgrupper 

En fokusgrupp är en undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas samtidigt om 

en viss frågeställning eller ett visst tema. Frågorna är ställda till hela gruppen och 

uppmuntrar till diskussion. Fokusgruppen leds av en moderator som ska sköta 

intervjun/diskussionen utan att vara för styrande. Workshopdiskussionerna som 

FHS/CTSS närvarat vid är i detta hänseende att betrakta som fokusgrupper inom ramen 

för detta uppdrag. Notera att empirin från dessa diskussioner redogjorts och analyserats i 

separat sekretessbelagd rapport. 

Avgränsning 

Innehållet i de kompetenshöjande insatserna och rapporten har avgränsats till att 

behandla pågående processer och projekt inom ovan angivna ämnesområde samt gällande 

författningar och tillämpliga bestämmelser. Empirin från fokusgrupperna (separat 

rapport) speglar de tillfrågades egna tolkningar och uppfattningar. Tolkningar i FHS/CTSS 

                                                        
4 I vissa delar har även andra rapporter och olika typer av informationsmaterial studerats. 



7 
 

redogörelse för författningar är FHS/CTSS egna. Göteborgs kommun har som myndighet 

det yttersta ansvaret för sina egna lagtolkningar i sitt arbete. 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring av rapportens innehåll har genomförts av forskare och experter inom 

totalförsvar och totalförsvarsjuridik vid FHS.   
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2. Grundläggande juridiska förutsättningar för 

totalförsvaret 

Redogörelser för lagstiftning i denna rapport innehåller delvis FHS/CTSS egna tolkningar. 

Det är upp till varje enskild myndighet att ansvara för sina egna tolkningar i tillämpning av 

lagstiftning. Vi vill inledningsvis tydliggöra att denna rapport fokuserar på de 

bestämmelser som är specifika för den civila delen av totalförsvaret (med vissa undantag 

när det bedömts vara av större betydelse). FHS/CTSS redogör således inte för ordinarie 

fredstida bestämmelser i någon större utsträckning då detta legat utanför uppdragets syfte 

och mål. Ordinarie fredstida bestämmelser för olika typer av verksamhet är dock i regel 

fortsatt tillämpliga även under höjd beredskap om inte författning eller regeringen 

föreskriver annat. Samtidigt går det inte att utesluta att till exempel viss 

myndighetsutövning kan behöva nedprioriteras till förmån för totalförsvarets behov. Det 

finns dock inget facit för detta utan bedömningar behöver genomföras utifrån rådande 

situation. Denna aspekt diskuteras vidare senare i detta kap. I den situation vi befinner oss 

i skrivande stund är det fortfarande mycket som är otydligt kring tillämpning och tolkning 

av totalförsvarslagstiftning. Det är inte alltid det finns entydiga svar på de frågor som berör 

kommuner i totalförsvarslagstiftningen och olika myndigheter kan delvis ha olika budskap. 

Lagstiftningen i sig är ibland snårig och saknar vissa behövliga tydliggöranden för att 

underlätta dess tolkning. Enligt den svenska förvaltningsmodellen har respektive 

myndighet tolkningsföreträde för de lagar som berör dess verksamhet. Eftersom flertalet 

olika myndigheter (statliga såväl som kommunala) kan beröras av samma lagar är 

sannolikheten hög att det finns olika tolkningar av lagstiftningen. FHS/CTSS ambition har 

varit att uppmärksamma sådana potentiella otydligheter och tolkningsmöjligheter. 

Nationella författningar om totalförsvaret som berör kommuner innehåller i stor grad 

hänvisningar till kommunen i dess helhet. Det är mycket sällan som det framgår att en 

särskild nämnd (och underliggande förvaltningar) inom en kommun har ett specifikt 

ansvar. Detta möjliggör såklart ett visst mått av flexibilitet för enskilda kommuner att 

fördela ansvar inom organisationen utifrån kommunens specifika förutsättningar och 

förhållanden. I vissa fall är det mer uppenbart vilken nämnd/förvaltning (eller 

kommunalägt bolag) som ska ansvara för en viss funktion eller uppgift i höjd beredskap. I 

andra fall kan dock sådana bedömningar vara mindre självklara. Inbördes 

ansvarsfördelning för viss funktionalitet och vissa uppgifter bör rimligen beslutas inom 

varje kommun. Det kan dock konstateras att det är av stor vikt att det i förväg finns 

uppbyggda och förankrade strukturer på plats i kommunerna för att ett beslut om 

tillämpning av totalförsvarslagstiftning, så som fullmaktslagar, ska kunna implementeras 

effektivt. 

Ansvarsprincipen och ordinarie bestämmelser under höjd beredskap 

Givet den flexibilitet som lagstiftningen ger upphov till kan det uppstå olika 

ansvarsförhållanden inom olika kommuner vilket till viss del behöver beaktas vid 

samverkan. I den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 skrev regeringen att: 

Det bör betonas att den myndighet eller utförare som har ansvaret för en verksamhet 

under normala förhållanden, i enlighet med ansvarsprincipen, även har ansvar för 
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att vidta de åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas även i en 

krissituation och vid höjd beredskap. [---] Det finns uppenbara fördelar i att den som 

ansvarar för en verksamhet i fredstid behåller detta ansvar även vid höjd beredskap. 

Därför är det viktigt att ansvarsprincipen upprätthålls så långt som möjligt även 

inom det civila försvaret. Samtidigt kan det uppstå situationer där det utifrån ett 

helhetsperspektiv finns behov av att fördela befintliga samhällsresurser och 

prioritera försvarsansträngningarna till områden där de gör mest nytta.5  

Det finns således inget enkelt svar om hur ansvarsprincipen ska appliceras inom 

totalförsvaret. Totalförsvaret ställer i sin tur andra alternativt större krav jämfört med 

fredstida verksamhet och kan innebära nya uppgifter för kommuner samtidigt som 

ledningsförhållanden tenderar att bli mer hierarkiska i jämförelse med krisberedskapen. 

Det kan således vara fördelaktigt att ansvarsfördelningen för sådana typer av uppgifter 

som kommunen kan åläggas att utföra i höjd beredskap (till exempel ransonering) 

tydliggörs internt så att berörda nämnder och tillhörande förvaltningar kan beakta detta i 

totalförsvarsplaneringen. I och med att kommunstyrelsen enligt lag (2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (LEH) ska leda den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva 

så bör det säkerställas att det finns tydliga riktlinjer om hur detta arbete samt 

ansvarsfördelningen mellan nämnder, förvaltningar etc. ska se ut i praktiken. 

Ordinarie bestämmelser i lagstiftning som inte är specifika för totalförsvaret gäller i regel 

fortsatt under höjd beredskap såvida inget annat anges. Det är dock möjligt att 

totalförsvarets utmaningar och krav kan försvåra efterlevnaden i förhållande till sådana 

lagkrav samtidigt som prioriteringar kan behöva göras under mycket ansträngda 

situationer. I höjd beredskap och framförallt i samband med den högre beredskapsgraden 

högsta beredskap ska verksamhet som är av betydelse för totalförsvaret då prioriteras. 

Målen för det civila försvaret och samhällsviktig verksamhet 

Det är viktigt att beakta målsättningarna med det civila försvaret ifall kommunen och dess 

verksamheter ställs inför behov av prioriteringar till följd av begränsade resurser. Dessa 

mål kan ge viss vägledning men även tidigare och nya bedömningar av samhällsviktig 

verksamhet (och i förlängningen samhällsviktig funktionalitet) kan utgöra ett stöd vid 

prioriteringar. I propositionen för den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-

2020 var målsättningarna för det civila försvaret att: 

 Värna civilbefolkningen. 

 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. 

 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.6 

I regeringens proposition för totalförsvaret 2021-2025, som bifölls av riksdagen den 15 

december 2020, angav regeringen att målen för det civila försvaret ska vara att ha förmåga 

att: 

 Värna civilbefolkningen. 

                                                        
5 Prop. (2014/15:109), s. 62, 106 
6 Prop. (2014/15:109), s. 12 
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 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. 

 Upprätthålla en nödvändig försörjning. 

 Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld. 

 Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till 

att stärka försvarsviljan. 

 Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 

påfrestningar på samhället i fred. 

 Med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser.7 

Målen har en koppling både till totalförsvarsplanering och förmågeuppbyggnad samt 

verksamhet under höjd beredskap och ytterst krig. Målet att säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna har en direkt koppling till det som inom svensk fredstida 

krisberedskap benämns som samhällsviktiga funktioner samt den samhällsviktiga 

verksamhet som bidrar till att upprätthålla/säkerställa dessa funktioner. Arbetet kring 

samhällsviktig verksamhet/funktionalitet bedrivs kontinuerligt av flera samhällsaktörer 

inklusive kommuner, bland annat inom ramen för risk- och sårbarhetsanalyser. 

I propositionen för totalförsvaret 2021-2025 skrev regeringen: 

Samhällsviktig verksamhet är verksamhet som behövs för att en allvarlig kris inte 

ska inträffa i samhället eller är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 

inträffad kris inte ska förvärras. I en krigssituation kan det t.ex. handla om 

verksamheter och funktioner som är nödvändiga för det militära försvaret eller 

verksamheter och funktioner som krävs för att skydda civilbefolkningen. Att 

säkerställa en nödvändig försörjning av bl.a. livsmedel, dricksvatten, energi och 

läkemedel samt tillgång till vissa strategiska insatsvaror för inhemsk industriell 

produktion samt tillhörande transporter är avgörande för att upprätthålla förmågan 

inom totalförsvaret. Regeringen instämmer i Försvarsberedningens bedömning att i 

enlighet med ansvarsprincipen måste alla aktörer i totalförsvaret ta ansvar för att 

stärka beredskapen och förmågan att genomföra verksamhet även under kris och 

ytterst i krig. Det gäller såväl offentliga aktörer som privata företag och ytterst 

enskilda invånare. Regeringen bedömer att det under perioden 2021–2025 är 

särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste 

samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas.8 

Den första meningen i citatet ovan utgår från den definition som togs fram av dåvarande 

Krisberedskapsmyndigheten 2006 och som senare justerades av dess efterföljare 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2013.9 Denna definition löd: 

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av 

följande villkor: 

                                                        
7 Prop. (2020/21:30), s. 89 
8 Prop. (2020/21:30), s. 134-135 
9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-10-27), s. 1 
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• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans 

med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en 

allvarlig kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.10 

MSB menade i underlaget för en ny definition av begreppet samhällsviktig verksamhet 

hösten 2020 att denna tidigare definition av begreppet har ”visat sig leda till mycket 

skiftande tolkningar och analyser”. Myndigheten skrev vidare att ”[e]rfarenheter av arbetet 

med samhällsviktig verksamhet, bland annat genom den redovisning som görs av risk- och 

sårbarhetsanalyser, visar att det finns ett behov av en tydligare definition av samhällsviktig 

verksamhet, både språkligt och innehållsmässigt.”11 Den nya definitionen av begreppet 

samhällsviktig verksamhet som MSB presenterade i slutet av oktober 2020 lyder följande: 

”Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer 

samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller 

säkerhet.”12 

MSB ansåg att den nya definitionen innebär ett perspektivskifte i den meningen att fokus 

nu läggs på verksamhetens roll att upprätthålla och säkerställa viktiga samhällsfunktioner 

såväl före, under och efter störningar. Myndigheten betonade också att den nya 

definitionen i och med sin avsaknad av skrivelser om tillstånd (till exempel kris) därmed 

inte exkluderar ett totalförsvarsperspektiv. Angående begreppet samhällsfunktion uppgav 

MSB att det i dagsläget finns vad som är att betrakta som exempel på sådana i bland annat 

MSB-skriften ”Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet”13. I samband 

med presentationen av den nya definitionen avseende samhällsviktig verksamhet 

meddelade MSB att den har för avsikt att: 

[A]rbeta tillsammans med berörda aktörer för att utveckla arbetet med att precisera 

vilka samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, 

värden eller säkerhet. Arbetet ska vidare exemplifiera vilka typer av samhällsviktig 

verksamhet som behövs för att upprätthålla respektive samhällsfunktion.14  

Göteborgs kommun och dess förvaltningar samt bolag15 behöver således beakta den nya 

definitionen av samhällsviktig verksamhet i sitt fortsatta arbete inom den fredstida 

krisberedskapen och totalförsvarsplaneringen. 

Beredskapsgraderna, krig, krigsfara och utomordentliga förhållanden  

I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (LTH) återges de mest 

grundläggande bestämmelserna om det svenska totalförsvaret och de beredskapsgrader 

som finns för detta. Totalförsvaret utgörs av verksamhet som behövs för att förbereda 

Sverige för krig och består av två delar; det militära försvaret och det civila försvaret. Det 

                                                        
10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-10-27), s. 1 
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-10-27), s. 3 
12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-10-27), s. 1 
13 Denna skrift är från 2019. Den ersatte en motsvarande skrift från 2014. (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (2019a), s. 4) 
14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-10-27), s. 1-2 
15 Och de kommunalförbund som kommunen är medlemmar i. 
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finns två beredskapsgrader; skärpt respektive högsta beredskap. Under högsta beredskap 

är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.16 Det innebär, jämfört med 

skärpt beredskap, ännu hårdare prioriteringar för att möta totalförsvarets behov. Om 

Sverige befinner sig i krig råder högsta beredskap per automatik. Om Sverige befinner sig i 

krigsfara, eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det 

är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, har 

regeringen mandat att besluta om antingen skärpt eller högsta beredskap. Ett sådant 

beslut kan avgränsas till en viss del av Sveriges territorium eller viss verksamhet.17 Höjd 

beredskap är ett samlingsbegrepp för det två beredskapsgraderna skärpt och högsta 

beredskap. Innebörden av beredskapsgraderna framgår mer i detalj i andra författningar.18 

Det bör nämnas att rent konstitutionellt är Sverige i fred fram till dess att regeringen har 

utfärdat en krigsförklaring enligt regeringsformens (1974:152) 15 kap. För att regeringen 

ska kunna fatta beslut om skärpt eller högsta beredskap måste en viss hotbedömning ha 

gjorts. Bedömningen ska vara antingen att Sverige befinner sig i krigsfara eller att det råder 

”sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges 

gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara […]”. Då får regeringen besluta om 

höjd beredskap, det vill säga skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig (det vill 

säga att det finns en krigsförklaring) råder per automatik högsta beredskap.19 Författarna 

till denna rapport vill här tydliggöra att Sverige kan befinna sig i högsta beredskap trots att 

vi inte har krig i konstitutionell mening i Sverige. Regeringen kan till exempel besluta om 

högsta beredskap om hotbedömningen är att det råder krigsfara. 

I nedanstående delkap. belyses flera övergripande bestämmelser för totalförsvaret på en 

rad områden både generellt och utifrån ett kommunalt perspektiv när så är möjligt. 

2.1. Arbetstid, arbetsrätt och arbetsmiljö 

Kommuner ska likt alla andra arbetsplatser förhålla sig till de paragrafer i arbetstidslagen 

(1982:673) och tillhörande förordning (1982:901) som berör krig. I arbetstidslagens 

inledande paragrafer redogörs för en rad olika undantag när lagen inte är tillämpbar. Till 

exempel framgår det att genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central 

arbetstagarorganisation får det göras undantag från lagen i dess helhet eller vissa utvalda 

delar av den. Det betonas dock att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från 

innehållet i arbetstidslagen.20 I propositionen till arbetstidslagen resonerade regeringen 

enligt följande: 

Bemyndigandet är avsett för sådana situationer, när totalförsvaret träder i aktiv 

verksamhet. [---] De kollektivavtal som kommer att träffas med stöd av 3 § i den nya 

arbetstidslagen torde vanligen ta sikte på normala fredsförhållanden. Har parterna 

på arbetsmarknaden inte träffat särskilda kollektivavtal för förhållanden med 

förhöjd totalförsvarsberedskap, torde det vara möjligt för regeringen att med stöd av 

                                                        
16 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 1 § 
17 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 3-4 §§ 
18 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 7 § 
19 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 3 § 
20 Arbetstidslag (1982:673), 1-4 §§ 
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ett bemyndigande enligt den föreslagna 4 § i den nya arbetstidslagen eller 

motsvarande regel i 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen samt 8 kap. 7 § RF [regeringsformen, 

vår anm.] meddela särskilda föreskrifter som ersätter de fredstida kollektivavtalen. 

Däremot torde det inte finnas rättsligt stöd för regeringen att enligt bemyndigandet 

disponera över ingångna beredskapskollektivavtal annat än om krig, krigsfara eller 

andra i 13 kap. 6 § RF angivna omständigheter föreligger. Det får i så fall ske genom 

att riksdagen inför nya tvingande författningsbestämmelser på området i fråga.21 

Är Sverige i krig och det behövs för att tillgodose totalförsvarets behov ska: 

 Den ordinarie arbetstiden enligt 5 § arbetstidslagen (1982:673) vara högst 60 

timmar i veckan. 

 Bestämmelserna om mertid i 10 § arbetstidslagen inte tillämpas. 

 Veckovilan enligt 14 § arbetstidslagen vara minst 24 timmar under varje period om 

sju dagar. 

Om Sverige befinner sig i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden 

som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får, efter 

regeringens förordnande, bestämmelserna ovan helt eller delvis tillämpas från den 

tidpunkt som regeringen bestämmer.22 Detta innebär att kommunen och dess 

förvaltningar, nämnder, bolag etc. behöver planera sina personella resurser utifrån dessa 

krav i totalförsvarsplaneringen i syfte att säkerställa organisationens uthållighet och 

tillräcklig bemanning. Fullmaktslagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) kan under 

höjd beredskap innebära ännu större inskränkningar i arbetsrättslagstiftningen. Se kap. 

om fullmaktslagstiftning för mer information om denna fullmaktslag. 

En del av kommunens personal såsom räddningstjänstpersonal kan, enligt gällande 

författningar, vara krigsplacerad genom civilplikt. För närvarande är dock civilplikten 

vilande men regeringen har mandat att aktivera den om den bedömer att det är nödvändigt 

för Sveriges försvarsberedskap. För dem som fullgör sin civilplikt finns särskilda 

bestämmelser avseende ledighet och fritid. Detta regleras i förordningen (1995:649) om 

ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. Ledighet kan ges i form av 

tjänstledighet och permission. Den totalförsvarspliktige är skyldig att avbryta ledigheten 

och snarast möjligt inställa sig till tjänstgöring om den som har beviljat ledigheten eller en 

högre chef beslutar om det. Om skälen för tjänstledigheten eller permissionen bortfaller, 

ska den som är ledig snarast möjligt inställa sig till tjänstgöring.23 

I förordningens 5-10 §§ framgår för vilka ändamål som tjänstledighet ska beviljas och 

under vilka villkor.24 Beslut om tjänstledighet och permission för totalförsvarspliktiga som 

fullgör civilplikt i det civila försvaret fattas av den myndighet, den kommun eller den 

region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.25 

                                                        
21 Prop. (1981/82:154), s. 56-57 
22 Arbetstidsförordning (1982:901), 4 §; Arbetstidslag (1982:673), 4 § 
23 Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring, 1-4 §§ 
24 Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring, 5-10 §§ 
25 Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring, 22 § 
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En totalförsvarspliktig får under sin fritid vistas på valfri plats inom och utom Sverige med 

undantag för: 

 När särskild beredskap behöver upprätthållas. 

 När personalen är förlagd utanför ett kasernområde, en skola, ett läger eller 

motsvarande område. 

 När det påkallas av en förestående eller pågående övning, utbildning eller annan 

krävande eller ansvarsfull tjänstgöring. 

 När särskilda medicinska förhållanden ger anledning till det. 

Beslut i ärenden som avses i punkterna ovan fattas av den myndighet, den kommun eller 

den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör. MSB har möjlighet att, efter hörande av 

Försvarsmakten i fråga om totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret, 

lämna ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen.26 Notera att 

ovanstående inte avser fullgörandet av allmän tjänsteplikt under höjd beredskap. Se 

delkap. om totalförsvarsplikt och krigsplacering för mer information om allmän 

tjänsteplikt. 

Om det råder krig eller krigsfara (eller utomordentliga förhållanden som är föranledda av 

att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara) 

kan regeringen genom förordning meddela föreskrifter som begränsar rätten till pass 

(identitetshandling) för totalförsvarspliktiga eller som annars fordras av hänsyn till 

Sveriges säkerhet i övrigt.27 

Om Sverige befinner sig i krig ska även totalförsvarets behov beaktas vid tillämpningen av 

vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen. Regeringen eller av regeringen utsedd myndighet 

har rätt att meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret som avviker från lagens 

innehåll28. Om Sverige befinner sig i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga 

förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i krävs 

ett särskilt beslut från regeringen för detta.29 Det är främst tillämpningen av innehållet i 

lagens andra kap. om arbetsmiljöns beskaffenhet som avses. Det rör sig bland annat om 

utformning av arbetslokaler, arbetshygieniska förhållanden rörande luft, ljud, ljus, 

vibrationer och liknande, säkerhet i arbetsmiljön och förebyggande verksamhet för att 

förhindra olycksfall.30 Dessutom kan avsteg göras från 5 kap. 2-3 §§ bestämmelser om 

minderåriga arbetstagare31 samt från föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen om 

det bedöms nödvändigt med hänsyn till totalförsvarets behov.32 

                                                        
26 Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring, 24-26, 30 §§ 
27 Passlag (1978:302), 33 § 
28 Arbetsmiljölag (1977:1160), 1 kap. 5 § 
29 Arbetsmiljöförordning (1977:1166), 14 a § 
30 Arbetsmiljölag (1977:1160), 2 kap. 1-10 §§ 
31 Totalförsvarsplikten börjar gälla från det år en person fyller 16 år. Totalförsvarspliktiga kan under vissa 
omständigheter anvisas att utföra arbete inom totalförsvaret där denne bedöms göra bäst nytta (se mer om 
totalförsvarsplikten i delkap. nedan). 
32 Arbetsmiljölag (1977:1160), 5 kap. 2-3 §§; Arbetsmiljöförordning (1977:1166), 14 a § 
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2.2. Disciplinansvar inom totalförsvaret 

Totalförsvarspliktiga33 är under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller 

civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt disciplinansvariga. Är Sverige i 

krig omfattar detta även bland annat skyddsvakter (den som bevakar ett skyddsobjekt och 

som inte är polis benämns som skyddsvakt) som förordnats med stöd av skyddslagen 

(2010:305)34. En disciplinansvarig som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad 

han eller hon på grund av instruktioner, förmäns eller andra chefers order eller i övrigt ska 

iaktta i tjänsten får åläggas disciplinpåföljd för disciplinförseelse. I ringa fall ska någon 

påföljd dock inte åläggas. Om en disciplinansvarig kan antas ha begått en disciplinförseelse 

och han eller hon genom sitt förfarande skäligen kan misstänkas även ha gjort sig skyldig 

till brott, kan han eller hon under vissa omständigheter anmälas till åtal för brottet. Frågor 

om disciplinansvar eller åtalsanmälan prövas av kommunen om den disciplinansvarige 

tjänstgör eller senast har tjänstgjort där.35 Värt att notera är att lagen inte omfattar 

totalförsvarspliktiga som fullgör allmän tjänsteplikt under höjd beredskap vilket, utifrån 

rådande omständigheter, borde vara de flesta i en kommunal krigsorganisation. 

Civilplikten är för närvarande vilande och antalet värnpliktiga som tjänstgör i kommunal 

verksamhet under höjd beredskap är rimligtvis få. Det är därför något oklart i vilken 

utsträckning denna lagstiftning skulle vara aktuell för en kommun i dagsläget. Under krig 

kan lagen dock bli tillämplig för skyddsvakter som förordnats av kommunen för att bevaka 

skyddsobjekt.  

Byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av 

räddningstjänsten eller ledning och samordning av civil verksamhet vid höjd beredskap är 

några av dem som kan beslutas utgöra skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Det är 

länsstyrelsen som har mandat att besluta om sådana skyddsobjekt och godkänna 

skyddsvakter.36 Se delkap. 3.6 Fastigheter, bostäder och byggnation för mer information 

om skyddsobjekt. 

För att biträda de kommuner som har att handlägga disciplinärenden ska det finnas 

auditörer (vilka ska vara jurister). Det ska finnas befattningar för auditörer till det antal 

som MSB beslutar för det civila försvaret. Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en 

åtalsanmälan görs i fråga om en disciplinansvarig, ska yttrande inhämtas från auditören. 

Ett sådant yttrande behövs dock inte: 

 Om förseelsen inte kan antas utgöra brott. 

 Om förseelsen har erkänts. 

 Om förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning 

 Om den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör ska inhämtas i 

ärendet. 

                                                        
33 Se delkap. om totalförsvarsplikt och krigsplacering för mer information om totalförsvarsplikten. 
34 Regeringen får dock föreskriva att detta ska gälla även om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana 
extraordinära förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har 
varit i krig eller krigsfara. 
35 Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m., 1, 8, 16, 19 §§ 
36 Skyddslag (2010:305), 4 §; Skyddsförordning (2010:523), 3, 6 §§ 
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Auditören är medansvarig för de beslut som kommunen fattar på hans eller hennes 

tillstyrkan. Beslut om disciplinpåföljd ska verkställas snarast möjligt efter det att beslutet 

har vunnit laga kraft.37 

2.3. Totalförsvarets folkrättsförordning 

Totalförsvarets folkrättsförordning innehåller bestämmelser som kopplar an till den 

humanitära rätten i väpnade konflikter som regleras i internationella traktat så som 

Genèvekonventionerna och deras tilläggsprotokoll. Överträdelser av den internationella 

humanitära rätten i väpnade konflikter ska rapporteras till regeringen38. De personer som 

under höjd beredskap tjänstgör i den kommunala organisationen för räddningstjänst eller 

fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet39 (exklusive sjukvårdspersonal) utgör 

civilförsvarspersonal.40 Detta inkluderar även den personal som på anmodan av en 

räddningsledare deltar i räddningstjänst eller i följande verksamhet: 

 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel. 

 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovanstående åtgärder ska 

kunna fullgöras.41 

Som sjukvårdspersonal anses all personal som under höjd beredskap uteslutande har till 

uppgift att sörja för de skadades och sjukas välbefinnande genom förebyggande eller 

vårdande åtgärder inom den civila eller militära hälso- och sjukvården, tandvården eller 

veterinärverksamheten alternativt inom den kommunala tillsynen på miljö- och 

hälsoskyddsområdet.42 Socialstyrelsen har föreskriftsrätt för verkställighet av 

bestämmelserna om sjukvårdspersonal inom det civila försvaret utöver personal inom den 

civila veterinärverksamheten43. Den personal som tjänstgör som skyddsvakter enligt 

skyddslagen (2010:305) utgör kombattanter i folkrättslig mening.44 Fältpräster samt andra 

präster utgör, om de är knutna till Försvarsmakten eller till den civila hälso- och 

sjukvården, själavårdspersonal.45 

Under den tid när den humanitära rätten i väpnade konflikter är tillämplig ska flera 

personalkategorier vara försedda med identitetskort som utvisar den folkrättsliga 

ställningen (till exempel kombattant, civilförsvarspersonal, sjukvårdspersonal och 

själavårdspersonal) i samband med tjänstgöringen. Sjukvårdspersonal och 

själavårdspersonal ska dessutom vara försedda med armbindel med rödakorsmärket 

medan civilförsvarspersonal ska vara försedd med armbindel med det internationella 

                                                        
37 Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m., 23-24, 34 §§; Förordning (1995:241) om 
disciplinansvar inom totalförsvaret m.m., 2 § 
38 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 33 § 
39 Se mer om begreppet befolkningsskydd i delkap. om befolkningsskydd och räddningstjänst. 
40 För en redogörelse för vad begreppet civilförsvar innebär i rättslig mening och hur det förhåller sig till 
begreppet befolkningsskydd, se delkap. om befolkningsskydd och räddningstjänst. 
41 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 6 §; Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 8 kap. 2 § 
42 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 8 § 
43 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 11 § 
44 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 3 § 
45 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 12 § 
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kännetecknet för civilförsvar. Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, MSB, 

Socialstyrelsen, Tullverket och Statens jordbruksverk ska under fredstid meddela de 

föreskrifter och vidta de förberedelser som behövs inom respektive verksamhetsområde för 

att personalen ska kunna förses med identitetskort och kännetecken enligt ovan. MSB ska 

samordna förberedelserna för detta inom totalförsvarets civila del (vilket inkluderar 

kommuner).46 

Kännetecknet ”rödakorsmärket” (även känt som ”röda korset” eller ”Genèvekorset”) består 

av ett rött kors mot vit bakgrund (se figur nedan). För att få använda sig av detta krävs 

tillstånd från regeringen eller Socialstyrelsen. Ansökan ska skickas till Socialstyrelsen 

skriftligen som prövar ärendet. Kännetecknet för civilförsvar är ett märke som består av en 

liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund (se figur nedan). För att få använda sig av 

detta krävs tillstånd från regeringen eller MSB. Ansökan ska skickas skriftligen till MSB 

som prövar ärendet. Socialstyrelsen och MSB får meddela ytterligare föreskrifter om 

ansökningsförfarandet för sina respektive ansvarsområden. Det finns kompletterande 

bestämmelser som anknyter till tecknens användning i lagen (2014:812) om skydd för 

kännetecken i den internationella humanitära rätten.47 

 

Figur 1 - Kännetecknet rödakorsmärket (Public Domain) 

 

Figur 2 - Märke kännetecken för civilförsvar (Public Domain) 

MSB ska under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att utmärka sådana 

anläggningar som under höjd beredskap ska användas för befolkningsskydd och 

räddningstjänst med det internationella kännetecknet för civilförsvar. Förrådsbyggnader, 

skyddsrum och den materiel som den kommunala organisationen för räddningstjänst ska 

använda under höjd beredskap får utmärkas redan i fred.48 

                                                        
46 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 17-18 §§ 
47 Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten, 2, 8 §§; Totalförsvarets 
folkrättsförordning (1990:12), 20 a-b §§ 
48 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 22 § 
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För att behålla sin status (och därmed sitt skydd enligt den humanitära rätten) som 

civilförsvarspersonal/organisation får de åtgärder som utförs inte vara skadliga för 

motparten i en väpnad konflikt. Detta är reglerat i första tilläggsprotokollet för 

Genèvekonventionen (1949). Där framgår det: 

Det skydd som civila civilförsvarsorganisationer, deras personal, byggnader, 

skyddsrum och materiel är berättigade till skall upphöra endast om dessa vid sidan 

av sina huvudsakliga uppgifter utför eller användes för att utföra handlingar som är 

skadliga för fienden. Skyddet skall dock upphöra först efter det att varning, som 

givits med angivande när så är lämpligt av en rimlig tidsfrist, förblivit obeaktad.49 

I tilläggsprotokollet redogörs det för vissa typer av handlingar som inte är att betrakta som 

skadliga för motparten. Dessa inkluderar civilförsvarsuppgifter som fullgörs under ledning 

eller kontroll av militära myndigheter, att civilförsvarspersonal samarbetar med militär 

personal vid fullgörandet av civilförsvarsuppgifter eller att viss militär personal är 

anknuten till civilförsvarsorganisationer samt att fullgörande av civilförsvarsuppgifter 

tillfälligtvis kan vara till nytta för skadad eller sårad militär personal, särskilt sådana 

personer som försatts ur stridbart skick. Det ska inte heller anses som en för motparten 

skadlig handling att civil civilförsvarspersonal bär lätt personlig beväpning för 

upprätthållande av ordningen eller för självförsvar. Uppbyggnaden av civila 

civilförsvarsorganisationer efter militärt mönster samt obligatorisk tjänstgöring för dess 

personal ska inte heller påverka skyddet av dessa.50 

Vid varje länsstyrelse ska det finnas två folkrättsliga rådgivare med uppgiften att ge 

länsledningen samt kommunerna inom länet råd om hur folkrättens regler i krig och under 

neutralitet ska tillämpas. Dessa rådgivare ska även delta i länsstyrelsens planläggning och 

utbildningsverksamhet. De folkrättsliga rådgivarna ska vara jurister. MSB har rätt att 

meddela föreskrifter som behövs rörande de folkrättsliga rådgivarna vid länsstyrelsen.51 

Detta har gjorts genom MSB:s föreskrifter (MSBFS 2018:4) om folkrättsliga rådgivare vid 

länsstyrelserna där frågor om behörighet, särskild kompetens samt ansvar och uppgifter 

finns reglerade för dessa rådgivare. Till exempel framgår det att de folkrättsliga rådgivarna 

inom ramen för länsstyrelsens planläggning inför höjd beredskap ska beakta den 

folkrättsliga rådgivning som kommunerna i länet kan vara i behov av under höjd 

beredskap.52  

Ytterligare information om innehåll och vägledning kring tillämpning av den humanitära 

rätten går att finna i Svensk manual i humanitär rätt m.m. (SOU 2010:72, bilaga 7).  

2.4. Totalförsvarsplikt och krigsplacering 

Krigsplacering är ett planeringsverktyg som syftar till att skapa förutsägbarhet kring vilka 

som ska delta i en organisations krigsorganisation under höjd beredskap. Detta underlättar 

                                                        
49 Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 
väpnade konflikter, Genève den 8 juni 1977 (Tilläggsprotokoll I), 65 art. 
50 Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 
väpnade konflikter, Genève den 8 juni 1977 (Tilläggsprotokoll I), 65 art. 
51 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 31-32 §§ 
52 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:4), 5 § 
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både planering för och övning av krigsorganisationen. Krigsplacering utgör ett 

ianspråktagande av en totalförsvarspliktig för att tjänstgöra i någon av totalförsvarets olika 

delar. Krigsplaceringen utgör ett förberett ianspråktagande men ianspråktagande kan 

även, under vissa omständigheter, ske utan krigsplacering under höjd beredskap. Beslut 

om krigsplacering kan fattas på flera olika sätt utifrån olika totalförsvarslagstiftningar. 

Totalförsvarsplikten består av tre olika typer av plikt som berör olika personer i samhället. 

De tre typerna är värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Vi kommer i detta delkap. 

redogöra för skillnaderna mellan dessa och vilka som omfattas. Totalförsvarsplikten är 

främst reglerad i lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Varje svensk medborgare samt de 

som är bosatta i Sverige omfattas av totalförsvarsplikten från början av det kalenderår som 

denne fyller 16 år till och med slutet av det kalenderår där denne fyller 70 år.53 I 

författningskommentarerna i propositionen för lagen om totalförsvarsplikt tydliggörs 

innebörden av bosatt på följande sätt: 

Varje svensk medborgare är totalförsvarspliktig oavsett var han eller hon är bosatt. 

Totalförsvarsplikten gäller också för var och en som är bosatt i Sverige oavsett 

medborgarskap. En person får anses vara bosatt i Sverige om han eller hon 

stadigvarande vistas här. I allmänhet är en person folkbokförd på bosättningsorten. 

Det är därför i de allra flesta fall tillräckligt att undersöka om en person är 

folkbokförd på en ort i Sverige för att konstatera om han eller hon omfattas av 

totalförsvarsplikten eller inte. Det är emellertid den faktiska bosättningen som är 

avgörande. Den som är bosatt i Sverige är därför totalförsvarspliktig oavsett 

folkbokföringsförhållandena.54 

Totalförsvarspliktiga är skyldiga att medverka vid utredning om sina personliga 

förhållanden (mönstring eller annan utredning), tjänstgöra inom totalförsvaret i den 

omfattning som dennes ”kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter” samt i övrigt iaktta de 

föreskrifter som meddelas i lagen om totalförsvarsplikt.55 Lagen om totalförsvarsplikts 

bestämmelser om krigsplacering avser enbart dem som är inskrivna med antingen 

värnplikt eller civilplikt. Inskriven kanen totalförsvarspliktig först bli om resultatet av 

genomförd mönstring eller annan utredning visar att den totalförsvarspliktige har 

förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt.56  

Värnplikten57 avser tjänstgöring i den militära delen av totalförsvaret medan civilplikten 

ska fullgöras i de verksamheter inom totalförsvaret som regeringen föreskriver. I bilagan 

till lagens tillhörande förordning (1995:238) finns det uppräknat i vilka verksamheter 

inom det civila respektive militära försvaret där civilplikt får fullgöras. Flera av dessa 

verksamheter återfinns inom den kommunala organisationen, så som befolkningsskydd, 

räddningstjänst, hälso- och sjukvård, kommunal tillsyn inom miljö- och hälsoområdet, 

kommunal teknisk verksamhet, kommunal informationsverksamhet, barn- och 

familjeomsorg och handikapp- och äldreomsorg58. Civilplikten får inte omfatta annan 

                                                        
53 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap. 2 § 
54 Prop. (1994/95:6), s. 159 
55 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap. 3 § 
56 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 1, 4 §§ 
57 Skyldigheten att fullgöra värnplikt omfattar endast svenska medborgare från början av det kalenderår när 
denne fyller 19 år till slutet av det kalenderår när denne fyller 47 år. (Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 
kap. 5 §) 
58 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, bilaga 
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verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter än ordnings- och 

bevakningsuppgifter. Civilplikten är för närvarande vilande men regeringen kan besluta att 

återaktivera den om det bedöms som nödvändigt för Sveriges försvarsberedskap.59 Värn- 

och civilplikt omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och 

krigstjänstgöring.60 Den som efter en annan utredning än mönstring bedöms vara lämplig 

för civilplikt får av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (tidigare Totalförsvarets 

rekryteringsmyndighet, TRM)61 skrivas in för sådan tjänstgöring, dock inte för civilplikt 

som omfattar längre grundutbildning än 60 dagar.62 Försvarsberedningen betonade i sin 

delrapport ”Motståndskraft” från 2017 att denna bestämmelse om inskrivning för civilplikt 

möjliggör att det civila försvarets krigsorganisation kan bemannas med personal som har 

rätt kompetens utan krav på genomförd grundutbildning. Det gäller även personal som 

inte har sin dagliga gärning i den berörda verksamheten.63 I propositionen till lagen om 

totalförsvarsplikt skrev regeringen att ”[e]n totalförsvarspliktig som skall fullgöra civilplikt 

skall inte behöva genomgå en grundutbildning, om han eller hon t.ex. på grund av sin 

yrkesutbildning redan har de grundläggande färdigheter som krävs för att upprätthålla en 

viss befattning.”64 

Den allmänna tjänsteplikten skiljer sig från värn- och civilplikt genom att den enbart 

inbegriper tjänstgöring under höjd beredskap när regeringen särskilt har beslutat att 

aktivera den allmänna tjänsteplikten.65 Det saknas således krav på särskild 

grundutbildning, repetitionsutbildning och beredskapstjänstgöring66. I förarbetena 

menade dock regeringen att: ”Om en totalförsvarspliktig är anställd, är han eller hon i 

allmänhet på grund av anställningsavtalet skyldig att genomgå den utbildning som behövs 

för att arbetsuppgifterna skall kunna fullgöras under höjd beredskap.”67 Men om en 

totalförsvarspliktig som omfattas av den allmänna tjänsteplikten inte har ett 

anställningsförhållande gentemot den bemanningsansvarige där den ska tjänstgöra är det 

mer komplicerat. Det kan till exempel röra sig om avtalspersonal i en frivillig 

försvarsorganisation (FFO, se mer nedan) som krigsplacerats vid en kommun. I 

förarbetena skrev regeringen att: 

I den mån något anställningsförhållande inte föreligger mellan det organ som har 

bemanningsansvaret och den som detta organ önskar ta i anspråk för övning och 

annan utbildning kan inskrivning för civilplikt komma i fråga. Detta kan också 

komma i fråga i de fall där den tjänstgöring som skall äga rum inte omfattas av 

anställningens innehåll enligt avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

                                                        
59 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap. 3 a, 6 §§ 
60 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap. 4 § 
61 I regeringens proposition för försvarspolitiks inriktning 2021-2025 lämnade regeringen förslag på flera 
författningsändringar med anledning av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet byter namn till 
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk. Författningsändringarna i propositionen avsåg bara att justera 
myndighetens namn, inga ändringar i sak. Ändringarna trädde i kraft 1 februari 2021. 
62 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 4 § 
63 Försvarsberedningen (2017), s. 125-126 
64 Prop. (1994/95:6), s. 114-115 
65 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap. 4 §, 6 kap. 1 § 
66 I propositionen till lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt menade dock regeringen att det endast är 
värnplikten som alltid ska fullgöras med grundutbildning och repetitionsutbildning. ”För fullgörandet 
av civilplikten kan det vara tillräckligt att en totalförsvarspliktig som, på grund av exempelvis sin 
yrkesutbildning har de grundläggande kunskaperna och färdigheterna för en befattning genomgår endast 
repetitionsutbildning eller, i undantagsfall, ingen utbildning alls.” (Prop. (1994/95:6), s. 160) 
67 Prop. (1994/95:6), s. 160 
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Genom inskrivningen för civilplikt blir den totalförsvarspliktige skyldig att fullgöra 

t.ex. repetitionsutbildning i form av övningar av olika slag.68 

Problemet i dagsläget är att civilplikten är vilande varpå ett sådant förfarande (när det kan 

vara tillämpligt) inte är möjligt. I förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet 

framgår det dock att ett avtal om tjänstgöring (avtalspersonal) ska innehålla uppgifter om 

”tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning samt tjänstgöringstidens 

längd”.69 Det kan således vara möjligt att med avtalspersonal avtala om till exempel 

deltagande i fredstida övningar eller utbildningar med koppling till dennes tjänstgöring 

hos bemanningsansvarig under höjd beredskap. Detta borde rimligen vara förenat med 

någon form av ersättning då avtalspersonalen kan behöva utebli från sin ordinarie 

sysselsättning i samband med sådan verksamhet. FHS/CTSS bedömer att lagstiftaren eller 

den myndighet som har föreskriftsrätt kring tillämpning av den aktuella förordningen 

gällande civilt försvar (MSB70) bör tydliggöra den legala grunden för detta om det är 

avsikten.  

Totalförsvarspliktiga som inte är inskrivna med värn- eller civilplikt omfattas av den 

allmänna tjänsteplikten. Allmän tjänsteplikt kan fullgöras genom att den 

totalförsvarspliktige kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag, tjänstgör enligt 

avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret (till exempel avtalspersonal aktiv i en 

frivillig försvarsorganisation (FFO), se mer nedan) eller utför arbete som anvisas honom 

eller henne av antingen regeringen eller Arbetsförmedlingen.71  

Inför mönstring är kommuner skyldiga att till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 

lämna de uppgifter om en totalförsvarspliktigs hälsotillstånd och personliga förhållanden i 

övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes förutsättningar att fullgöra värnplikt 

eller civilplikt.72 Flera typer av aktörer som benämns bemanningsansvariga, däribland 

kommuner och bolag (till exempel kommunalägda bolag) kan genom framställan till 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, som fattar beslut i ärendet, krigsplacera 

civilpliktiga. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk kan dock besluta om krigsplacering 

utan en sådan framställan om det sker i enlighet med en anmälan om behov av 

totalförsvarspliktiga och den bemanningsansvarige inte har meddelat annat. En 

bemanningsansvarig får dock ändra ett beslut om krigsplacering i sin krigsorganisation till 

en annan krigsplacering i organisationen. Denna ändring måste dock anmälas till 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk. Beslut om krigsplacering får fattas utan att den 

som beslutet avser ges tillfälle att yttra sig. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska 

dock alltid underrätta den totalförsvarspliktige om ett beslut om krigsplacering.73 

Krigsplacering med tillhörande rutiner (se ovan) som sker med stöd av lag (1994:1809) om 

totalförsvarsplikt avser, som tidigare nämnts, enbart dem som är inskrivna med antingen 

                                                        
68 Prop. (1994/95:6), s. 118-119 
69 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, 4 § 
70 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, 7 § 
71 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 §; Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 § 
72 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 2 kap. 4 § 
73 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 15, 15a §§; Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 4 kap. 
7-9 §§ 
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värnplikt eller civilplikt (vilande). Det slutliga beslutet om krigsplacering enligt lagen om 

(1994:1809) om totalförsvarsplikt fattas av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.74  

I juni 2018 slöts en överenskommelse mellan MSB och dåvarande Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), sedermera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kommunernas 

arbete med civilt försvar under perioden 2018-2020. I denna angavs att en prioriterad 

uppgift för kommunerna under perioden är krigsorganisation och krigsplacering. Det 

tydliggjordes att arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering ska vara 

påbörjat men att det inte behöver vara avslutat före utgången av 2020. Därefter angavs det 

att MSB ska tillhandahålla vägledning och planeringsförutsättningar (avseende 

krigsorganisation och krigsplaceringar) till kommunerna från andra halvan av 2019 för att 

dessa skulle kunna påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och under 2020. 

Överenskommelsen hänvisade till förordning (2006:637) om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 4 § där 

det framgår att det i kommuners planer för höjd beredskap ska ingå uppgifter om bland 

annat krigsorganisationen och vilken personal som ska tjänstgöra i denna.75 Notera att 

överenskommelsen förlängts till att även avse 2021.76 

Vi upplever att den lagliga grunden för kommuner att krigsplacera sina anställda behöver 

tydliggöras av lagstiftaren då det för närvarande finns olika uppfattningar om detta. På 

grund av upplevd otydlighet från lagstiftarens sida har vi försökt identifiera vilken/vilka 

bestämmelser i författningar som ligger närmast denna, från staten uttryckta, ambition 

(att kommuner ska krigsplacera sin egen personal i den mån det är nödvändigt). Vår 

aktuella tolkning är att det närmaste stödet för detta återfinns i 6 § förordning (2015:1053) 

om totalförsvar och höjd beredskap (FTH). Den lyder enligt följande: 

Personal som är anställd hos en myndighet och som inte tas i anspråk i totalförsvaret 

i övrigt får, med stöd av anställningsavtalet, krigsplaceras vid myndigheten. 

Personal som är krigsplacerad vid myndigheten med stöd av anställningsavtalet och 

personal som kan komma att beordras att tjänstgöra hos någon annan myndighet än 

den där den är anställd, ska genom myndighetens försorg ges skriftligt besked om 

sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet ska innehålla uppgift om 

inställelseplats. 

Här vill vi belysa att myndigheter kan vara både statliga och kommunala, vilket utgör ett 

led i vår tolkning77. Vi är dock medvetna om att förordningens första och tredje paragrafer 

betonar statliga myndigheter. Samtidigt innehåller förordningen även särskilda 

bestämmelser som berör kommuner till exempel 12 § som stipulerar att kommuner och 

regioner är skyldiga att övergå till sin krigsorganisation vid högsta beredskap. 

Förordningen innehåller således inte exklusivt bestämmelser enbart för statliga 

myndigheter. Om den 6 § är avsedd att utgöra den lagliga grunden för kommuners egna 

krigsplaceringar behöver lagstiftaren tydliggöra detta. 

                                                        
74 Prop. (1994/95:6), s. 133-135; Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 6 § 
75 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & Sveriges Kommuner och Landsting (2018), s. 4-5, 8 
76 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & Sveriges Kommuner och Regioner (2020-12-18), s. 1 
77 Dels baserat på de vägledningar om krigsorganisation och krigsplacering som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har utfärdat till kommuner. Se till exempel Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (2019b), s. 20-23 
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I utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskaps delbetänkande (SOU 2020:23) 

hänvisade utredaren till 4 § i FEH gällande kommuners och regioners ianspråktaganden av 

anställda för sin krigsorganisation. Sådana ianspråktaganden liknades inom citattecken 

med ”krigsplacering” av anställda för sin krigsorganisation. Både kommuner och regioner 

bedömdes ha rätt att göra sådana ianspråktaganden med hänvisning till förordningen.78 

FHS/CTSS anser dock att den paragraf som delbetänkandet hänvisar till är så pass vagt 

formulerad att den inte kan bedömas utgöra en tillfredställande laglig grund att 

krigsplacera egen personal utifrån den allmänna tjänsteplikten. Paragrafen lyder: 

Varje kommun och region ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd 

beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att 

bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krigsorganisationen, 

den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att 

kommunen eller regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten 

under höjd beredskap.79 

Om avsikten med denna formulering är att ge kommunala myndigheter rätten att, som en 

planeringsåtgärd, krigsplacera sin egen personal med hänvisning till anställningsavtalet 

borde detta tydliggöras. FHS/CTSS anser i dagsläget att 6 § i FTH utgör en tydligare, om 

än inte idealisk, laglig grund för sådant förfarande. Den lagliga grunden skulle kunna 

tydliggöras från lagstiftarens håll i syfte att minska skilda tolkningar i olika verksamheter 

vilka i sin tur riskerar att bidra till en osammanhängande totalförsvarsplanering. 

I det ovan nämnda delbetänkandet (SOU 2020:23) använder sig utredaren, som tidigare 

nämnt, sig av begreppet ”krigsplaceringar” inom citattecken för att beskriva 

ianspråktaganden av egen personal för kommunens krigsorganisation. Denna benämning 

användes av regeringen i propositionen för nuvarande lag om totalförsvarsplikt. Den 

användes bland annat i följande text:  

Enligt regeringen är det dock inte avsikten att bestämmelserna om tjänstgöring med 

civilplikt i första hand skall reglera förhållandena för den personal som redan är 

anställd i den aktuella verksamheten. Den ”krigsplacering” som sker av personal och 

som är en följd av en myndighets eller en annan arbetsgivares ansvar för 

verksamheten i krig är således inte tänkt att regleras av lagen [lag (1994:1809) om 

totalförsvarsplikt, vår anm.]. [---] Till verket [avser Totalförsvarets pliktverk 

(föregångare till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk), vår anm.] skall också 

kunna anmälas att en viss arbetstagare innehar en sådan nyckelposition att 

arbetstagaren i första hand bör tas i anspråk för den verksamheten. En sådan person 

skall då inte skrivas in med värnplikt eller civilplikt för någon annan verksamhet.80  

Senare i propositionens skrev regeringen att Totalförsvarets pliktverk ska hålla ett register 

för krigsplaceringar av pliktpersonal (avser värn- och civilplikt) och ett annat särskilt 

register för annan personal. ”I det senare registret skall bl.a. anteckningar kunna göras om 

att en viss person tillhör nyckelpersonalen hos en arbetsgivare och därför inte bör skrivas 

                                                        
78 SOU (2020:23), s. 126 
79 Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 4 § 
80 Prop. (1994/95:6), s. 118 
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in med värnplikt eller civilplikt för någon annan verksamhet.”81 När regeringen förklarade 

skälen för detta skrev den följande: 

Såsom vissa remissinstanser uppmärksammat kommer därmed inte de som vid höjd 

beredskap föreslås omfattas av bestämmelserna om allmän tjänsteplikt att kunna bli 

föremål för krigsplacering med stöd av den föreslagna lagens bestämmelser [lag 

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, vår anm.]. Den närmare regleringen av den 

frågan bör lämpligen lösas i annat sammanhang och företrädesvis genom avtal 

mellan verket [Totalförsvarets pliktverk (föregångare till Totalförsvarets plikt- och 

prövningsverk), vår anm.] och andra berörda parter.82 

Vi bedömer att ovanstående citat utgör grunden för delbetänkandets (SOU 2020:23) 

resonemang kring begreppet ”krigsplacering” inom citattecken. Vi upplever dock att om 

det är lagstiftarens intention att krigsplacering inom till exempel kommun ska hanteras 

och benämnas på detta sätt så kan det vara på plats med ett tydliggörande i berörda 

författningar. Dessutom kan det i sådana fall bidra till förvirring om begreppet 

krigsplacering, avseende kommuner, används på likartat sätt som det framgår i lagen om 

totalförsvarsplikt. Sammanfattningsvis vill vi återigen betona att vi ser ett behov av 

tydliggörande från lagstiftaren alternativt ansvariga statliga myndigheter avseende den 

lagliga grunden för krigsplaceringar i bland annat kommuner och regioner. Den nuvarande 

situationen kantas av olika uppfattningar om denna grund samt ger upphov till skilda 

tolkningar i frågan vilket bör avhjälpas framöver.  

Krigsplacering baserad på anställningsavtalet utgår från den allmänna tjänsteplikten och 

beslutas formellt av arbetsgivaren, varpå den skiljer sig från krigsplacering enligt lag 

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, vilken utgår från värn- och civilplikt. MSB skrev i sin 

vägledning för kommuners arbete med krigsplacering och krigsorganisation bland annat 

följande:  

Det är kommunen som beslutar om krigsplacering av den egna personalen. Ett 

sådant beslut kan omfatta vilka delar av personalen som ska krigsplaceras och om 

bara tillsvidareanställda eller även visstidsanställda ska krigsplaceras. Kommunen 

måste själv ta ställning till omfattning och principer för krigsplacering.83 

Eftersom krigsplaceringen av egen personal genom anställningsavtalet utgår från den 

allmänna tjänsteplikten så krävs ett beslut från regeringen om aktivering av allmän 

tjänsteplikt för att denna krigsplacerade personals skyldighet till tjänstgöring under höjd 

beredskap ska infinna sig84. Aktivering av allmän tjänsteplikt sker antingen genom 

föreskrift från regeringen när det råder höjd beredskap eller per automatik om regeringen 

beslutar att meddela att högsta beredskap råder i hela landet genom beredskapslarm.85 

Arbetsgivaren ska alltid göra en disponibilitetskontroll hos Totalförsvarets plikt- och 

prövningsverk för att säkerställa att den egna personalen inte redan är ianspråktagen i 

andra delar av totalförsvaret. En disponibilitetskontroll kan visa att personal anställd i 

kommunen och dess verksamheter redan har en befintlig krigsplacering. En 

                                                        
81 Prop. (1994/95:6), s. 133 
82 Prop. (1994/95:6), s. 134 
83 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019b), s. 22 
84 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019b), s. 5, 20 
85 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 1 §; Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap, 14 § 
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totalförsvarspliktig som är anställd i Göteborgs kommun kan till exempel ha en 

krigsplacering inom Försvarsmakten om denne har genomfört militär grundutbildning. 

Efter grundutbildning inom Försvarsmakten ska en totalförsvarspliktig i regel 

krigsplaceras i en befattning eller i viss verksamhet som denne är lämplig för. Ett sådant 

krigsplaceringsbeslut gäller högst tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället (till exempel 

grundutbildning eller repetitionsutbildning inom Försvarsmakten) men om det finns 

särskilda skäl i enskilda fall får beslut om förlängning fattas.86 Som tidigare nämnts gäller 

dock värnplikten till och med utgången av det år personen fyller 47 år. Efter utgången av 

det året upphör således eventuell befintlig krigsplacering hos Försvarsmakten (om den är 

baserad på värnplikt) varpå personen blir disponibel för arbetsgivaren. Att personen är 

över 47 år betyder dock inte per automatik att den inte är ianspråktagen av någon annan 

del av totalförsvaret (det kan till exempel finnas en krigsplacering kopplad till personens 

eventuella engagemang inom en frivillig försvarsorganisation) varpå det alltid behöver 

göras en disponibilitetskontroll för att säkerställa personens tillgänglighet för eventuell 

krigsplacering hos arbetsgivaren. Efter att beslut om krigsplacering (av disponibel personal 

som enligt en behovsanalys har bedömts behöva krigsplaceras i kommunen) genom 

anställningsavtalet har fattats bör dessa ianspråktaganden rapporteras till Totalförsvarets 

plikt- och prövningsverk, i syfte att säkerställa att dessa totalförsvarspliktiga personer inte 

längre anges som disponibla i Pliktverkets informationssystem (PLIS).  

Grundtanken är att en totalförsvarspliktig ska krigsplaceras i den del av totalförsvaret där 

den gör störst nytta. Om en anställd som kommunen vill krigsplacera redan är 

krigsplacerad hos någon annan aktör inom totalförsvaret är tanken att dialog ska föras 

med berörd aktör om det är väsentligt bättre ur totalförsvarets synpunkt att den personen 

är krigsplacerad hos arbetsgivaren. Att en anställd inte görs tillgänglig för krigsplacering är 

inte grund för uppsägning. Till exempel är reservofficerares anställning skyddad genom 

bestämmelserna i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom 

totalförsvaret m.m. Nionde kap. i lagen om totalförsvarsplikt innehåller flera bestämmelser 

om skydd för anställning kopplat till totalförsvarsplikten87. Det finns ingen övergripande 

instans som kan avgöra frågan om en överenskommelse inte kan nås om var personen i 

fråga ska vara krigsplacerad. Enligt MSB förutsätts det att berörda aktörer gemensamt kan 

komma fram till vad som är bäst för totalförsvaret.88 

Eftersom kommunalägda bolag, enligt vår tolkning, inte utgör myndigheter borde egna 

beslut om krigsplacering för deras anställda genom anställningsavtalet inte vara aktuellt. 

Det skulle dock kunna vara relevant att undersöka huruvida det skulle gå att reglera sådan 

krigsplacering genom separata överenskommelser mellan kommunen och de 

kommunalägda bolagens anställda. Vi är dock osäkra kring huruvida detta faktiskt skulle 

vara genomförbart. Som redogjorts för ovan har dock bolag (inklusive kommunalägda 

sådana) i enlighet med lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt tredje kap. 15 § möjligheten 

att framställa till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk om att de ska besluta om 

krigsplacering. Sådan krigsplacering avser dock enbart totalförsvarspliktiga som är 

inskrivna med antingen värn- eller civilplikt (vilande) varpå detta kanske inte är fullt så 

                                                        
86 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 12-14 §§ 
87 Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.; Lag (1994:1809) 
om totalförsvarsplikt, 9 kap. 
88 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-12-01) 
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relevant i dagsläget. MSB har på sin webbplats publicerat flera frågor och svar angående 

krigsplacering. En av dessa frågor är ”Vilka företag förväntas krigsplacera sin personal?”. 

Svaret på frågan lyder: 

MSB får för närvarande många frågor om vilka aktörer inom näringslivet som ska 

krigsplacera sin personal och hur det ska gå till. MSB har ett pågående 

utvecklingsarbete om hur aktörer inom näringslivet ska involveras i 

totalförsvarsplaneringen. Ett angränsande arbete är att ta fram kriterier för vilka 

företag som ska kunna krigsplacera sin personal. Vi arbetar i samråd med 

Rekryteringsmyndigheten [Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, vår anm.] med 

att så snart som möjligt komplettera vår webbinformation om detta.89 

Enligt utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap delbetänkande (SOU 2020:23) 

arbetar MSB under år 2020 med att ta fram riktlinjer om vilka företag som kan 

krigsplacera sin personal samt en vägledning om företagsplanläggning som riktar sig till 

myndigheter. Denna vägledning syftar till att bidra till en samlad bedömning av den 

förmåga och de förutsättningar som finns hos ett visst företag att faktiskt kunna leverera 

en vara eller tjänst under höjd beredskap. Vägledningen ska också bidra till att identifiera 

de beredskapsåtgärder som krävs för att företaget ska kunna leverera varan eller tjänsten 

under höjd beredskap och krig.90 I ett nyhetsbrev från december 2020 meddelade MSB 

ytterligare detaljer kring det kommande stödet om näringslivets involvering i 

totalförsvarsplaneringen:  

Under 2021 planeras flera insatser riktade till näringslivet för att höja den 

gemensamma förmågan i den civila beredskapen och öka förståelsen för varandras 

behov och förutsättningar. Detta ska åstadkommas genom: dialog/samverkan, 

utbildning, information och förmågehöjande stöd/vägledning. 

Några insatser under våren blir: 

- en digital variant av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer", för företag. Den 

ska bland annat innehålla information om näringslivets roll i totalförsvaret, 

hotbilder, verktyg att använda för att öka sin motståndskraft samt om lagar och 

regler. 

- en vägledning med stöd till offentliga aktörer att i samverkan med företag planera 

för försörjning av varor och tjänster för höjd beredskap och krig 

- en vägledning för krigsorganisation och krigsplacering för företag. I den ska det 

bland annat finnas vilka kriterier som används för att identifiera vilka företag som 

får eller ska krigsplacera personal.91 

Det verkar således som att förtydliganden kring företags (inklusive offentligt ägda sådana) 

möjligheter att krigsplacera sin personal är nära förestående. Delbetänkandet för 

utredningen (SOU 2020:23) uppgav att: 

Enligt vad utredningen erfar finns det också vissa oklarheter kring i vilken 

utsträckning som regelverken stödjer att privata aktörer kan krigsplacera sin 

                                                        
89 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-12-01) 
90 SOU (2020:23), s. 131 
91 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-12-21) 
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personal. […] Det är därför nödvändigt att kommuner och regioner kan involvera de 

privata aktörerna redan från början i totalförsvarsplaneringen. Det är inte effektivt 

att alla kommuner och regioner på egen hand ska lösa frågan om hur de ska avtala 

med privata aktörer om medverkan i totalförsvaret, hur de ska dra nytta av 

pensionerad totalförsvarspliktig personal eller studenter samt hur de på bästa sätt 

kan placera personer där de bäst gör nytta. MSB har som beskrivits ovan tagit fram 

vägledningar för arbetet med krigsorganisation och krigsplacering för både 

kommuner och regioner. I dessa ges ingen närmare vägledning kring hur kommuner 

och regioner ska hantera privata verksamheter när de skapar sina 

krigsorganisationer. MSB hänvisar i stället till att kommuner och regioner i ett första 

läge får identifiera i vilka delar av krigsorganisationen som man behöver externt 

stöd.92 

Det är enligt FHS/CTSS mening, i dagsläget, oklart med vilket lagstöd krigsplaceringar av 

personal i företag skulle kunna göras. MSB:s formulering om att ”ta fram kriterier för vilka 

företag som ska kunna krigsplacera sin personal” verkar stödja uppfattningen att det inte 

är möjligt under aktuella förhållanden eller att möjligheten är begränsad. Möjligheten för 

arbetsgivaren att på egen hand besluta om att krigsplacera sin personal enligt 

anställningsavtalet är enligt vår tolkning av aktuell författningstext, för närvarande, 

begränsad till myndigheter. Vi är medvetna om att det kan förekomma andra tolkningar 

hos andra aktörer. FHS/CTSS har informerats av Göteborgs kommun att Totalförsvarets 

plikt- och prövningsverk, i dess kontakter med kommunen, uppgivit att privata bolag med 

stöd av överenskommelser med myndigheten redan i dagsläget registrerar personal om 

bolaget har en viktig roll i höjd beredskap. Separata frivilliga avtal om krigsplacering inom 

näringslivet (inklusive kommunalägda bolag) kan vara en potentiell väg framåt i dagsläget 

men det vore önskvärt om lagstiftaren och ansvariga statliga myndigheter klargjorde det 

rättsliga läget på förhand för att undvika missförstånd. Kommuner och andra myndigheter 

bör lyfta denna problematik med MSB och Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i syfte 

att uppmärksamma otydligheterna. En sådan dialog med ansvariga statliga myndigheter 

borde rimligen även involvera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som en part då det 

är viktigt att det etableras en gemensam förståelse i frågan om krigsplaceringar i offentligt 

ägda bolag för samtliga kommuner och regioner. Om vi bortser från regelrätta 

krigsplaceringar (planeringsverktyg) finns dock möjligheten att göra ianspråktaganden 

under rådande höjd beredskap. Totalförsvarspliktiga inom näringslivet kan tas i anspråk 

för att tjänstgöra i totalförsvaret (till exempel genom att kvarstå i sin anställning eller 

fullfölja ett uppdrag) vid tillämpning av den allmänna tjänsteplikten (se mer nedan i detta 

delkap.). Dessutom ger förfogandelagen kommuner möjligheter att förfoga över vissa typer 

av tjänster under särskilda förhållanden vid höjd beredskap (se kap. om 

fullmaktslagstiftning för mer information). Den lagliga grunden för huruvida företag kan 

krigsplacera sina anställda med hänvisning till anställningsavtalet (och även hur till 

exempel kommunala och statliga myndigheter kan krigsplacera personal hos privata 

utförare) bör enligt FHS/CTSS tydliggöras av lagstiftaren. Det offentliga är i större 

omfattning än under kalla kriget beroende av privata utförare av verksamhet som är att 

betrakta som samhällsviktig. Att involvera näringslivet i totalförsvarsplaneringen blir 

                                                        
92 SOU (2020:23), s. 134 
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således än viktigare varpå de juridiska förutsättningarna för detta behöver vara tydliga för 

att en sådan planering ska kunna bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Vår bedömning är att det, i frågan om krigsplacering, i framtiden vore rimligt att jämställa 

eller likställa de kommunalägda bolagen med kommunala myndigheter eftersom flera av 

dessa utför tjänster eller service inom områden där kommunen har ett ansvar vid höjd 

beredskap. Därför finns det skäl att även kommunala bolag utgör en del av kommunens 

krigsorganisation. Vi hoppas att pågående och/eller kommande utredningar kring civilt 

försvar kommer att tillhandahålla tydliggöranden och inriktning i denna fråga då det är en 

viktig planeringsförutsättning för bland annat kommuner. Inom ramen för FHS/CTSS 

uppdrag gentemot Göteborgs kommun har vi erhållit information om att Totalförsvarets 

plikt- och prövningsverk, i kontakter med Göteborgs kommun, meddelat att den inte ser 

några hinder för kommunalägda bolag att krigsplacera sin personal. Det förefaller således 

som att Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i sin tolkning av lagrummet på detta 

område gjort bedömningen att ägandeförhållandet mellan kommun och kommunalägda 

bolag föranleder att de senare innehar samma möjlighet till självständiga beslut om 

krigsplacering med anledning av bolagens verksamheters betydelse för kommunens arbete 

övergripande uppgifter inom det civila försvaret. En sådan tolkning är såklart fördelaktig 

för att redan nu kunna påbörja planeringen av krigsorganisation i samtliga kommunala 

verksamheter. Vi anser dock fortsatt att legala tydliggöranden från lagstiftaren och 

ansvariga statliga myndigheter vore eftersträvansvärt för att minska risken för olika 

tolkningar gällande frågor kring personalförsörjning av det civila försvaret under höjd 

beredskap. 

Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret (till exempel en kommunal myndighet) har 

även möjlighet att sluta avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation 

(FFO) om att denne ska tjänstgöra inom totalförsvaret. Personer som ingått ett sådant 

avtal kallas för avtalspersonal. Det finns 18 stycken erkända frivilliga 

försvarsorganisationer som bedriver frivillig försvarsverksamhet. Sådan verksamhet 

omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter 

inom totalförsvaret. Innan ett avtal om avtalspersonal ingås ska myndigheten kontrollera 

med den frivilliga försvarsorganisationen där personen ingår om denne är lämplig för 

tjänstgöringen. För tjänstgöring inom de civila delarna av totalförsvaret måste personen ha 

fyllt 16 år. När väl ett avtal om tjänstgöring har slutits ansvarar myndigheten för att 

registrera och krigsplacera sådan avtalspersonal.93 De frivilliga försvarsorganisationerna 

specialiserar sig inom en rad olika områden av betydelse för både det civila och militära 

försvaret. Deras medlemmars kunskaper och färdigheter kan vara betydelsefulla för den 

verksamhet som en kommun ska bedriva under höjd beredskap. Resurser från frivilliga 

försvarsorganisationer kan också nyttjas i den fredstida krisberedskapen. MSB har 

rekommenderat kommuner att analysera hur behoven av förstärkning vid höjd beredskap 

ser ut i organisationen och föra dialog med frivilliga försvarsorganisationer om hur deras 

utbildade medlemmar kan utgöra en förstärkningsresurs. En överenskommelse med den 

frivilliga försvarsorganisationen utgör grunden för det fortsätta samarbetet. Om 

avtalspersonal från frivilliga försvarsorganisationer har krigsplacerats i en kommun blir 

                                                        
93 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, 1-4 §§, bilaga 
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dessa skyldiga att tjänstgöra under höjd beredskap först efter att regeringen har beslutat 

att aktivera den allmänna tjänsteplikten.94 

När en totalförsvarspliktig fullgör allmän tjänsteplikt genom tjänstgöring enligt avtal om 

frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret (till exempel avtalspersonal från frivilliga 

försvarsorganisationer som tjänstgör i en kommun) finns särskilda bestämmelser om 

ersättning däribland dagpenning.95 Dessa bestämmelser återfinns i förordning (1995:239) 

om förmåner till totalförsvarspliktiga. Det är Försäkringskassan som handhar frågor om 

dagpenning till den som tjänstgör inom totalförsvaret och ansvarar för utbetalningar. 

Underlag för utbetalning av dagpenning ska i regel lämnas av Totalförsvarets plikt- och 

prövningsverk men efter överenskommelse med Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 

kan bland annat kommuner och bolag lämna sådant underlag till Försäkringskassan. 

Liknande bestämmelser finns för ersättning i form av familjebidrag. När det gäller 

totalförsvarspliktiga som tjänstgör med värnplikt eller civilplikt (vilande) hos kommunen 

är det kommunen som beslutar och betalar ut annan förmån än dagpenning, familjebidrag, 

ekonomiskt stöd i form av bidrag och grupplivförsäkring.96 

Om allmän tjänsteplikt under höjd beredskap aktiveras genom föreskrift från regeringen 

finns även möjlighet att avgränsa den allmänna tjänsteplikten till en viss del av Sverige 

eller en viss verksamhet.97 I en rapport av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 

framtagen på uppdrag av Justitiedepartementet, menade myndigheten att en sådan 

föreskrift till exempel skulle kunna avse all personal inom hälso- och sjukvårdssektorn 

inom ett län98. Enligt lag och förordning om totalförsvarsplikt har regeringen och 

Arbetsförmedlingen99, mandat att besluta hos vilka arbetsgivare och uppdragsgivare 

(undantaget statliga myndigheter) som allmän tjänsteplikt ska fullgöras samt vilka 

arbetstagare och uppdragstagare hos dessa som ska omfattas av den allmänna 

tjänsteplikten.100 Enligt förarbetena omfattar bestämmelsen även fysiska personer som 

innehar uppdrag av olika slag utan att vara anställda. De lyder under den allmänna 

tjänsteplikten så länge uppdraget fullgörs. Såväl förtroendeuppdrag av olika slag som 

uppdrag i affärsförhållanden avses. Skyldigheten att fullgöra ett affärsuppdrag innebär att 

det ska slutföras i enlighet med avtalet. För anställda kan beslut om allmän tjänsteplikt 

meddelas ända tills dess anställningen, eventuellt efter en uppsägningstid, har upphört.101 I 

förarbetena betonade regeringen vidare att ett sådant ianspråktagande förutsätter att 

regeringen eller den myndighet som regeringen har bestämt (det vill säga 

Arbetsförmedlingen) avgränsar hos vilka arbetsgivare och uppdragsgivare tjänsteplikten 

ska fullgöras samt vilka arbetstagare och uppdragstagare som berörs av beslutet. Detta kan 

till exempel avse hela arbetsstyrkan vid en viss arbetsplats eller hos en viss arbetsgivare. 

Det behöver i så fall inte vara preciserat till vissa personer. Om de personer som ska tas i 

                                                        
94 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018), s. 8-9 
95 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 §, 8 kap. 1 §; Förordning (1995:239) om förmåner till 
totalförsvarspliktiga, 1 kap. 1 § 
96 Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 11 kap. 1-2, 7, 12 §§ 
97 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 1 § 
98 Totalförsvarets forskningsinstitut (2018), s. 55 
99 Dessa två aktörer har även mandat att besluta om undantag från den allmänna tjänsteplikten för den som 
fullgör allmän tjänsteplikt hos någon annan arbetsgivare eller uppdragsgivare än en statlig myndighet. (Lag 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 6 §; Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 §) 
100 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 3 §; Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 § 
101 Prop. (1994/95:6), s. 191 
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anspråk med allmän tjänsteplikt inte kan avgränsas på något sådant sätt, måste varje 

enskild person som omfattas av beslutet namnges eller på annat sätt individualiseras.102 En 

totalförsvarspliktig som omfattas av ett sådant beslut ska få ta del av detta genom anslag 

på arbetsplatsen eller på annat lämpligt sätt. Arbetsgivare, uppdragsgivare, arbetstagare 

och uppdragstagare är skyldiga att till regeringen eller Arbetsförmedlingen lämna 

upplysningar om förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna 

om allmän tjänsteplikt rörande att en totalförsvarspliktig kvarstår i sin anställning eller 

fullföljer ett uppdrag.103 

I lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt finns bestämmelser om förmåner i samband med 

tjänstgöring för bland annat dem som omfattas av allmän tjänsteplikt. I propositionen 

tydliggjorde regeringen följande angående ersättning för dem som tjänstgör inom ramen 

för den allmänna tjänsteplikten i en anställning eller ett uppdrag: 

Rätten till ersättning som en totalförsvarspliktig har när allmän tjänsteplikt fullgörs 

i en anställning eller ett uppdrag regleras inte. Avsikten är att anställningen eller 

uppdraget i sådana fall skall löpa vidare med den enda skillnaden att den som utför 

arbetet under allmän tjänsteplikt vid straffansvar är förhindrad att lämna 

anställningen eller uppdraget. Om särskilda villkor skulle ha avtalats för det fall att 

arbetet i en anställning eller enligt ett uppdrag skall fullgöras med allmän 

tjänsteplikt, skall de sålunda avtalade villkoren naturligtvis gälla.104 

I samma proposition tydliggjorde regeringen: 

Huvudregeln vid fullgörandet av allmän tjänsteplikt skall vara, för den som fullgör 

sådan plikt i en anställning eller genom ett uppdrag, att ersättningen regleras 

avtalsmässigt. Staten skall dock gentemot en totalförsvarspliktig som fullgjort 

allmän tjänsteplikt svara för fordringar på lön och andra ersättningar.105 

I LTH framgår det att: 

Vid höjd beredskap ska de enskilda organisationer och företag som enligt 

överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig 

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 dessa 

skyldigheter.106 

Vilka typer av överenskommelser för företag som avses eller vad ”annan grund” innebär 

framgår inte explicit. En rimlig tolkning är att annan grund kan avse fullgörandet av 

allmän tjänsteplikt genom att kvarstå i sin anställning etc. enligt ovanstående stycken. I 

förarbetena till lagen ges viss vägledning: 

[…] I andra stycket finns motsvarande regler om vilka åtgärder sådana enskilda 

organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är 

                                                        
102 Prop. (1994/95:6), s. 192 
103 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 4-5 §§ 
104 Prop. (1994/95:6), s. 195 
105 Prop. (1994/95:6), s. 147 
106 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 7 § 
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skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig, t.ex. K-företag, skall vidta vid höjd 

beredskap.107 

Det system med K-företag (krigsviktiga företag) som regeringen nämnde i propositionen 

bestod av utpekade företag som var skyldiga att fortsätta sin produktion eller att övergå till 

en annan produktion som ansågs viktig för krigsansträngningarna. År 1995 fanns cirka 

11 000 K-företag registrerade i Sverige.108 Systemet med K-företag kom dock att avvecklas i 

samband med att totalförsvarsplaneringen i Sverige upphörde i början av 00-talet. 

Utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51) hävdade att det 

tidigare systemet inte kan återinföras. Detta var utredningens egna slutsatser: 

Det tidigare systemet med bl.a. försörjningsanalyser, företagsplanläggning och K-

företag utgör ett viktigt arv som utredningen behöver förhålla sig till. Utredningens 

slutsats är att avgörande omvärldsförändringar omöjliggör att samma system 

återinförs. Det främsta skälet till det är medlemskapet i EU, som bl.a. innebär att 

svenska företag inte kan behandlas annorlunda än andra EU-företag. EU-

medlemskapet har bl.a. fört med en tvingande lagstiftning om upphandlingskrav vid 

avtalsslut mellan stat eller kommun och företag. Detta gäller även vid höjd 

beredskap. Därtill kommer EU-rättsliga regler om konkurrens och om statsstöd. 

Vidare har även förutsättningar för näringslivet förändrats i grunden, bl.a. lagras 

inte varor som tidigare.109 

När den allmänna tjänsteplikten är aktiverad har Arbetsförmedlingen mandat att anvisa 

att totalförsvarspliktiga som omfattas av allmän tjänsteplikt (som inte redan är 

ianspråktagna) ska utföra särskilt arbete.110 Enligt förarbetena till lagen om 

totalförsvarsplikt är detta mandat främst tänkt att användas för att anvisa arbetskraft för 

enklare uppgifter. Sådana arbetsuppgifter får inte vara mer krävande än vad 

”kroppskrafter och hälsotillstånd medger”. Ansvaret för att arbetsuppgifter inte blir för 

betungande vilar på både den som tar ut dessa totalförsvarspliktiga och den förman eller 

annan chef som beordrar någon att utföra en arbetsuppgift. Inga krav på utbildning eller 

krav ställs för uppgifter enligt den här punkten, det är också anledningen till att 

bestämmelsen främst syftar till enklare uppgifter.111 Anvisat arbete får inte vara förenat 

med vapenbruk utan samtycke112. En totalförsvarspliktig som fullgör allmän tjänsteplikt 

genom anvisat arbete har rätt till samma förmåner och arbetsvillkor i övrigt som på grund 

av avtal eller annars gäller för liknande arbete. Om villkoren inte kan bestämmas med stöd 

föregående, ska de fastställas till vad som är skäligt med hänsyn till arbetets art och 

omfattning samt omständigheterna i övrigt.113 Det kan vara bra att känna till om sådana 

totalförsvarspliktiga anvisas att utföra arbete åt Göteborgs kommun. Det är således 

teoretiskt möjligt att totalförsvarspliktiga som omfattas av allmän tjänsteplikt under höjd 

beredskap kan anvisas att utföra vissa arbetsuppgifter hos till exempel en kommun. Ett 

sådant anvisande bör dock rimligen föregås av dialog mellan den mottagande aktören (till 

exempel kommunen) och den anvisande aktören (Arbetsförmedlingen) för att säkerställa 

                                                        
107 Prop. (1992/93:76), s. 48 
108 SOU (1995:125), s. 48 
109 SOU (2019:51), s. 13 
110 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 §; Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 § 
111 Prop. (1994/95:6), s. 192 
112 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 6 kap. 2 § 
113 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 8 kap. 3 § 
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att sådan eventuell arbetskrafts kompetens överensstämmer med de behov som kan tänkas 

föreligga. I utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (SOU 2020:23) 

delbetänkande menade utredarna att:  

När det gäller anvisning av personal från Arbetsförmedlingen är detta ett verktyg 

som inte är avsett att användas i ett planeringsskede, utan är tänkt att användas för 

dem som står till arbetsmarknadens förfogande, vars ordinarie arbetsgivare inte kan 

bereda arbete eller t.ex. inte kan fortsätta sina studier pga. stängning av universitet 

eller gymnasieutbildning. Det är inte tänkt att Arbetsförmedlingen ska använda den 

allmänna tjänsteplikten för att rent allmänt sett prioritera om på 

arbetsmarknaden.114 

FHS/CTSS vill här betona, likt citatet ovan från SOU (2020:23) delbetänkande antyder, att 

Arbetsförmedlingens anvisningsverktyg är avsett för de totalförsvarspliktiga som av olika 

anledningar står utan arbete. Som redogjorts för ovan i detta delkap. angående 

fullgörandet av allmän tjänsteplikt genom att kvarstå i ordinarie arbete eller fullfölja 

befintligt uppdrag är avsikten att regeringen eller Arbetsförmedlingen ska göra en 

avgränsning kring vilka arbetsplatser, uppdragsgivare, arbetstagare och uppdragstagare 

som ska omfattas av ett sådant beslut. Tanken är inte att samtliga arbetsplatser och 

arbetstagare etc. i Sverige ska åläggas sådan skyldighet vid tillämpning av allmän 

tjänsteplikt. Ett urval ska göras utifrån behov att säkerställa att viss totalförsvarsviktig 

verksamhet kan upprätthållas genom att säkerställa dess bemanning (med den allmänna 

tjänsteplikten som verktyg).  

FHS/CTSS bedömning och tolkning av regelverket är att skillnaden mellan de 

totalförsvarspliktiga som omfattas av ett sådant avgränsat beslut och de som inte gör det är 

att den första kategorin genom plikt har ålagts att kvarstå i sin anställning eller 

fullföljandet av uppdraget och således inte får lämna anställningen eller uppdraget (ett 

sådant förfarande skulle utgöra ett brott mot totalförsvarsplikten). Den andra kategorin 

arbetstagare och uppdragstagare omfattas inte av ett sådant förbud varpå de kan avsluta 

sin ordinarie anställning eller uppdrag enligt ordinarie regelverk, avtal etc. även under 

höjd beredskap. Det betyder dock inte, enligt vår bedömning, att dessa individer (som inte 

omfattas av urvalet) per automatik ska frånträda sitt ordinarie arbete eller uppdrag och 

ställas till Arbetsförmedlingens förfogande för anvisning av andra uppgifter i 

totalförsvaret.  

Det kan finnas arbetsgivare som i händelse av höjd beredskap kan behöva avskeda 

personal på grund av sjunkande efterfrågan m.m. I ett sådant skede kan arbetslösheten öka 

varpå en följdeffekt kan bli att fler totalförsvarspliktiga kan bli tillgängliga för att fullgöra 

sin allmänna tjänsteplikt genom att anvisas till uppgifter inom andra delar av 

totalförsvaret av Arbetsförmedlingen. Däremot finns ingen bestämmelse i regelverket (eller 

skrivelse i förarbetena) om att personal som inte omfattas av ett beslut kring fullgörandet 

av allmän tjänsteplikt genom att kvarstå i sin anställning eller fullfölja ett uppdrag, ska 

lämna detta arbete eller uppdrag. 

Om anställda i Göteborgs stad av olika anledningar inte kan eller ska utföra sina ordinarie 

arbetsuppgifter under höjd beredskap finns det möjligheter att under särskilda 

                                                        
114 SOU (2020:23), s. 126-127 
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förhållanden (se delkap. 4.1 om förfarandelagen) omplacera dessa resurser för att 

tjänstgöra i andra tjänster eller uppdrag hos kommunen (eller ytterst, under vissa 

förhållanden, andra delar av det allmänna). FHS/CTSS tolkning av regelverket är att det är 

först som en sista utväg som personal kan behöva ställas till arbetsmarknadens 

(Arbetsförmedlingens) förfogande om kommunen inte längre kan bereda den anställde 

några lämpliga arbetsuppgifter.  

Under 2019 släppte MSB en förstudie genomförd av Annika Nordgren Christensen 

(tidigare utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret (SOU 2016:63)) om 

en robust personalförsörjning inom det civila försvaret. Förstudien konstaterade att: 

[D]et civila försvaret, till skillnad från det militära, inte är en organisation med ett 

visst antal bestämda befattningar att personalförsörja. Detta, tillsammans med 

avsaknad av relevanta ingångsvärden och dimensionerande grunder för 

personalplanering, innebär en särskild utmaning. Dock konstaterar studien att ett 

antal planeringsförutsättningar succesivt finns på plats för aktörer inom civilt 

försvar att utgå ifrån.115 

Utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51) var av en liknande 

uppfattning: 

[P]ersonalförsörjningen för det civila försvaret är en komplex fråga, såväl i fred som 

vid höjd beredskap. Totalförsvarets behov av planlagd personal utgör 

grundförutsättningen för hur en framtida personalförsörjningsfunktion bör 

utformas. Såväl en organisatorisk och geografisk struktur som ansvarsfördelning, 

samverkan och specifika uppdrag behöver klargöras för att en fungerande 

personalplanläggning åter ska komma till stånd.116 

Det finns således ett behov av tydligare inriktningar från riksdag och regering för hur 

personalförsörjningen av det civila försvaret ska utformas och hur befintlig lagstiftning, 

likt tillämpningen av allmän tjänsteplikt, ska tolkas utifrån dagsaktuella förhållanden. 

Bland annat betonade Nordgren Christensen att Arbetsförmedlingens roll i tillämpningen 

av allmän tjänsteplikt är i behov av en översyn i syfte att säkerställa att kunskap och 

resurser finns samt att förberedelser är gjorda. Detta bedömdes vara en förutsättning för 

att myndigheten, i händelse av regeringsbeslut om att tillämpa allmän tjänsteplikt, ska 

kunna genomföra de åtgärder som krävs.117 

I regeringens proposition om totalförsvaret 2021-2025 betonade regeringen behovet av en 

översyn av personalförsörjningen av det civila försvaret:  

Det stora antalet privata aktörer som utför samhällsviktig verksamhet samt det över 

tid försämrade säkerhetspolitiska läget är två bidragande orsaker till att en översyn 

av personalförsörjningen inom det civila försvaret är angelägen. En sådan översyn 

bör innehålla en bedömning av det personalbehov som kan uppstå vid en situation 

med höjd beredskap och krig. Översynen bör även belysa frågan om hur detta 

personalbehov kan tillgodoses. I översynen bör tidigare erfarenheter av olika 

personalförsörjningslösningar beaktas. Det bör samtidigt övervägas om en sådan 

                                                        
115 Nordgren Christensen (2019), s. 1 
116 SOU (2019:51), s. 165 
117 Nordgren Christensen (2019), s. 2 



34 
 

översyn av personalförsörjningen även bör omfatta en bredare hotbild, de hybrida 

hoten och allvarliga fredstida kriser. Ambitionsnivån för detta område behöver 

samtidigt anpassas efter de finansiella förstärkningar som regeringen avser fördela 

år 2024 och 2025 till en mer säker personalförsörjning inom det civila försvaret.118 

När propositionen bifölls av riksdagen i december 2020 riktade riksdagen också, genom 

bifall av följdmotion, ett tillkännagivande (det vill säga en uppmaning) till regeringen om 

att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt 

ska se ut.119  

Den 1 maj 2020 ersatte den nya totalförsvarsdatalagen (2020:151) med tillhörande 

förordning (2020:153) den tidigare lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter 

om totalförsvarspliktiga (samt tillhörande förordning). För kommuners del innebär den 

nya lagen att kommuner inte längre har rätt att ha direktåtkomst till det register över 

totalförsvarspliktiga som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk förvaltar. Numera är det 

bara (utöver Totalförsvarets plikt- och prövningsverk) Försvarsmakten och de 

registrerade120 som får ha direktåtkomst (i den tidigare lagen hade flertalet olika offentliga 

aktörer sådan rätt). Den nya lagen har bland annat anpassats efter bestämmelserna i EU:s 

dataskyddsförordning121.122 I lagen framgår det bland annat att Totalförsvarets plikt- och 

prövningsverk är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som 

myndigheten utför. Kommuner som behandlar personuppgifter med stöd av 

totalförsvarsdatalagen (eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den) är 

personuppgiftsansvariga för den behandlingen. Tillgången till personuppgifter vid en 

kommun ska dock begränsas till vad varje anställd behöver för att kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter.123  

I lagen (1994:180) om totalförsvarsplikts nionde kap. finns bestämmelser om bland annat 

underrättelseskyldighet gentemot arbetsgivaren för totalförsvarspliktiga som ska 

tjänstgöra. Till exempel ”bör” en arbetstagare som kallats in till värnplikt eller civilplikt 

omedelbart underrätta arbetsgivaren om tidpunkten för tjänstgöringens början och hur 

länge den beräknas pågå. Detsamma gäller för arbetstagare som fått besked om att denne 

ska fullgöra allmän tjänsteplikt hos någon annan än sin ordinarie arbetsgivare. I det 

aktuella kap. framgår också att arbetstagare inte får sägas upp eller avskedas på grund av 

att denne fullgör sina skyldigheter enligt denna författning. En arbetstagares förmåner i 

anställningen får inte heller i vidare mån än som följer av uppehållet i arbetet försämras 

med anledning av att denne fullgör sina skyldigheter enligt totalförsvarsplikten.124  

Brott mot totalförsvarsplikten är förenat med straffsanktioner. En totalförsvarspliktig som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet uteblir från mönstring eller motsvarande som denne har 

kallats till kan dömas till penningböter. Totalförsvarspliktig som uppsåtligen avviker eller 

uteblir från värnplikt, civilplikt (vilande) eller allmän tjänsteplikt, alternativt vägrar eller 

                                                        
118 Prop. (2020/21:30), s. 133 
119 Riksdagen (2020-12-15) 
120 Den registrerade får bara ha direktåtkomst till personuppgifter som rör honom eller henne. 
121 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
122 Totalförsvarsdatalag (2020:151), 12 §; Totalförsvarsdataförordning (2020:153) 
123 Totalförsvarsdatalag (2020:151), 5, 11 §§ 
124 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 9 kap. 1, 4-5 § 
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underlåter att lyda en förmans eller annan chefs order125 under tjänstgöringen kan under 

vissa omständigheter dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Om det råder höjd 

beredskap kan samma brott, om det medför avsevärt men för totalförsvaret eller annars är 

att anse som grovt, resultera i en fängelsedom i lägst sex månader och högst fyra år126.127  

Arbetsförmedlingen beslutar i och betalar ut ersättning i ärenden där en 

totalförsvarspliktig inte har erhållit lön eller annan förmån som denne har rätt till, till följd 

av fullgjord allmän tjänsteplikt. Den totalförsvarspliktige ska lämna ansökan om sådan 

ersättning till Arbetsförmedlingen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som 

åberopas. Intyg och andra handlingar som den totalförsvarspliktige önskar åberopa ska 

lämnas in tillsammans med ansökan. Om det inte finns särskilda skäl, får sådan ersättning 

inte lämnas för en fordran som har förfallit till betalning mer än tre månader innan 

ansökan om ersättning gjordes.128  

Det kan vara bra för kommunerna, i bland annat sin personalplanläggning, att känna till 

att regeringen genom utlänningslagens (2005:716) 23 kap. har mandat att meddela 

föreskrifter om vad som ska gälla för utlänningar, det vill säga personer utan svenskt 

medborgarskap, i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som 

är föranledda av krig eller krigsfara som Sverige har befunnit sig i. Föreskrifterna får gälla 

utlänningars inresa och vistelse i Sverige, utresa ur Sverige, rätt att ha anställning eller 

offentligt förtroendeuppdrag i Sverige, avlägsnande från Sverige och omhändertagande i 

anstalt eller förläggning.129 De typer av möjliga föreskrifter enligt ovan som kan anses ha 

viss relevans för kommuner är möjligheten till särskilda bestämmelser om utlänningars 

rätt till anställning eller offentligt förtroendeuppdrag. I förarbetena till utlänningslagen 

menade regeringen att en sådan föreskrift skulle kunna avse inskränkningar gällande 

utlänningars rätt att vara anställda i vissa företag om inskränkningarna är nödvändiga med 

hänsyn till Sveriges säkerhet.130 Det skulle potentiellt kunna beröra något/några av de 

bolag där Göteborgs kommun har ett ägandeskap. Som vi tidigare redogjort för så omfattas 

även bosatta i Sverige utan svenskt medborgarskap (stadigvarande vistelse) av 

totalförsvarsplikten och kan således omfattas av föreskrifter gällande tillämpning av 

allmän tjänsteplikt (se avsnitt om totalförsvarsplikt och krigsplacering för mer 

information). 

Totalförsvarspliktiga är dessutom skyldiga att: 

 Se till att han eller hon inom rimlig tid kan nås av postförsändelser från 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk. 

 Efter uppmaning bekräfta mottagandet av kallelser till utredning, inkallelser till 

tjänstgöring och beslut om krigsplacering och ta del av innehållet i sådana 

handlingar. 

                                                        
125 Eller på annat sätt åsidosätter vad som åligger honom eller henne. 
126 Ytterligare redogörelser om brott mot totalförsvarsplikten och tillhörande straff framgår i samma lag 
(1994:1809) och tillhörande förordning (1995:238). 
127 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 10 kap. 1-3 §§ 
128 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 8 kap. 4 §; Förordning (1995:239) om förmåner till 
totalförsvarspliktiga, 11 kap. 13 § 
129 Utlänningslag (2005:716), 23 kap. 3 § 
130 Prop. (2004/05:170), s. 255 
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 Ta emot, väl förvara och efter uppmaning återlämna handlingar och utrustning som 

rör tjänstgöring inom totalförsvaret.131 

2.5. Säkerhetsskydd 

I totalförsvarsplanering och verksamhet under höjd beredskap behöver kommuner likt 

andra aktörer beakta behovet av säkerhetsskydd för att inte säkerhetskänslig information 

etc. ska hamna i fel händer och således riskera att skada försvarsansträngningarna. I detta 

delkap. ges en introduktion till säkerhetsskydd med ett fokus på främst 

informationssäkerhet samt sekretessgrunden försvarssekretess. Det är Säkerhetspolisen 

som utgör tillsynsmyndighet för kommuners säkerhetsskydd.132  

Säkerhetspolisen har rätt att utfärda föreskrifter:  

 Om säkerhetsskyddsanalys, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, 

säkerhetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal 

enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och tillhörande förordning (2018:658) med 

undantag av Försvarsmaktens tillsynsområde. 

 Om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om förfarandet vid 

registerkontroll. 

 Om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i övrigt med undantag.133 

Kommunalt ägda bolag kan dock ha en annan tillsynsmyndighet för sitt säkerhetsskydd än 

Säkerhetspolisen. Transportstyrelsen utövar tillsyn när det gäller enskilda 

verksamhetsutövare som bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst 

för militär luftfart och verksamhet som är av betydelse inom luftfartsskydd, sjöfartsskydd 

eller hamnskydd. Affärsverket svenska kraftnät (SvK) utövar tillsyn över enskilda 

verksamhetsutövare som bedriver elförsörjningsverksamhet. Post- och telestyrelsen (PTS) 

utövar tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som avser 

elektronisk kommunikation och posttjänst. Länsstyrelsen utövar tillsyn över enskilda 

verksamhetsutövare som bedriver andra säkerhetskänsliga verksamheter än sådana som 

nämnts i detta stycke134. De tillsynsmyndigheter utöver Säkerhetspolisen som nämnts i 

detta stycke har rätt att inom sitt respektive ansvarsområde meddela föreskrifter som 

kompletterar sådana föreskrifter som meddelats av Säkerhetspolisen.135 Transporstyrelsen 

och SvK har utfärdat sådana kompletterade föreskrifter.136 I författningen används enbart 

begreppet ”enskilda verksamhetsutövare” utan att precisera detta. Säkerhetspolisen har 

dock i sin vägledning för säkerhetsskydd tydliggjort följande: 

Utöver de två huvudaktörerna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten finns 

ytterligare ett antal tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över enskilda 

                                                        
131 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 7 kap. 1 § 
132 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 7 kap. 1 § 
133 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 7 kap. 4 § 
134 Med undantag för Fortifikationsverket och Försvarshögskolan samt de myndigheter som hör till 
Försvarsdepartementet (Försvarsmakten är tillsynsmyndighet). För övriga myndigheter, utom 
Justitiekanslern, samt kommuner och regioner utgör Säkerhetspolisen tillsynsmyndighet. 
135 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 7 kap. 1, 8 §§ 
136 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd (TSFS 2019:108); Affärsverket svenska kraftnäts 
föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvKFS 2019:1) 
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verksamhetsutövare inom en avgränsad sektor eller ett geografiskt område. [---] Det 

bör förtydligas att tillsynsmyndigheterna endast har ansvar för tillsyn av enskilda 

verksamhetsutövare inkluderat statliga, kommunala och regionala bolag. 

Säkerhetspolisen utövar tillsyn av tillsynsmyndigheterna samt andra myndigheter 

som tangerar en sektor, till exempel Trafikverket och Energimyndigheten.137 

Detta innebär att vissa av Göteborgs kommuns ägda bolag kan stå under en annan 

tillsynsmyndighet än Säkerhetspolisen (vilken är tillsynsmyndighet för kommunen) när 

det gäller säkerhetsskyddet. Myndigheter (inkluderar enligt vår tolkning kommunala 

myndigheter138) som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) får meddela ytterligare 

föreskrifter om verkställigheten av den lagen i fråga om säkerhetsskyddet för sin egen 

verksamhet. Om det behövs ska en myndighet innan sådana föreskrifter meddelas ge 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tillfälle att yttra sig.139 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av 

betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. 

Säkerhetsskydd kan översiktligt beskrivas som ett system av åtgärder som (utifrån varje 

verksamhets säkerhetsskyddsanalys) tillsammans skyddar den säkerhetskänsliga 

verksamheten. Merparten av åtgärderna inom säkerhetsskydd kan sorteras in i någon av 

de tre säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 

personalsäkerhet. Detta delkap. fokuserar emellertid främst på säkerhetsskyddsåtgärden 

informationssäkerhet. 

Om vissa verksamheter utsätts för ett angrepp, kan det orsaka allvarliga konsekvenser för 

Sveriges säkerhet. Det kan handla om verksamheter inom bland annat totalförsvaret. 

Verksamheten kan i sitt uppdrag behöva hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges 

säkerhet. Vissa verksamheter kan dessutom behöva ett särskilt skydd mot terrorism. Om 

de angrips blir konsekvenserna för Sverige mycket allvarliga. De här verksamheterna 

behöver ett särskilt skydd, säkerhetsskydd. Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 

säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver 

säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare 

säkerhetsskyddslagstiftning, och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga 

och privatägda verksamheter. Uppgifter som är sekretessreglerade med hänsyn till 

Sveriges säkerhet faller under tillämpningsområdet för säkerhetsskyddslagstiftningen och 

måste därmed också underkastas de krav som ställs däri. 

Säkerhetsskyddslagen första kap. 1 §: 

Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse 

för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande 

internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). 

                                                        
137 Säkerhetspolisen (2019a), s. 12 
138 I säkerhetsskyddsförordningens inledning framgår det att ”Det som föreskrivs i denna förordning om 
myndigheter gäller också vid säkerhetskänslig verksamhet i kommuner och regioner om inte något annat sägs.” 
(Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 1 kap. 3 §) 
139 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 7 kap. 9 § 
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I lagen finns också bestämmelser som gäller den som avser att överlåta aktier eller 

andelar i säkerhetskänslig verksamhet och om internationell samverkan på 

säkerhetsskyddsområdet.  

Lagen reglerar bland annat hur en verksamhets information ska hanteras och vilka 

åtgärder som ska vidtas för att uppnå ett skydd för uppgifter som omfattas av sekretess 

med hänsyn till Sveriges säkerhet. 

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, 

terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) eller som skulle ha omfattats av 

sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.140 Genom denna formulering 

säkerställs att även enskilda verksamhetsutövare (som i regel inte omfattas av OSL) ska 

skydda sådana uppgifter. Detta följer den inom säkerhetsskydd grundläggande principen 

att skyddet ska vara detsamma oavsett var, hur eller av vem som verksamheten bedrivs. 

De säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna ska genom informationssäkerhet ges skydd 

så att de inte obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs. Skyddet ska vara 

förebyggande. Vidare ska informationssäkerhet förebygga skadlig inverkan i övrigt på 

uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.141 

En verksamhet har i allmänhet stora mängder information som av olika anledningar kan 

vara skyddsvärd. För att få en effektiv och säker informationshantering är en förutsättning 

att informationssäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt. Till skillnad från vad som gäller 

uppgifter som omfattas av sekretess (är sekretessreglerade) men inte avser Sveriges 

säkerhet, behöver man redan före en fråga om ett eventuellt utlämnande göra en 

bedömning av den tänkbara skadan som kan uppstå. Säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter ska delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av 

uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska 

göras enligt följande: 

1. Kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada. 

2. Hemlig vid en allvarlig skada.  

3. Konfidentiell vid en inte obetydlig skada. 

4. Begränsat hemlig vid endast ringa skada.142 

Bedömningen ska dock göras endast som ett led i fastställande av korrekt skyddsnivå för 

uppgiften. Bedömningen ska inte vara avgörande vid en prövning enligt OSL om 

utlämnande av uppgifter. En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förses med en 

anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har, i syfte att 

klargöra vilka hanteringsregler som gäller för handlingen. Kravet på anteckning gäller både 

                                                        
140 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 1 kap. 2 § 
141 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 2 kap. 2 § 
142 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 2 kap. 5 § 
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för fysiska och elektroniska säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Om det i samma 

handling förekommer uppgifter som är indelade i olika säkerhetsskyddsklasser ska den 

högsta säkerhetsskyddsklassen anges143. Anteckningen bör vara röd och omgärdas av en 

enkel ram upp till och med säkerhetsskyddsklassen hemlig. För säkerhetsskyddsklassen 

kvalificerat hemlig bör anteckningen omgärdas av en dubbel ram. Anteckningen bör även 

innehålla hänvisning till tillämplig sekretessbestämmelse i OSL, datum då anteckningen 

gjordes, samt vilken verksamhetsutövare som har gjort anteckningen. På så sätt uppfyller 

även anteckningen kriterierna för en sekretessmarkering.144 I Säkerhetspolisens 

vägledningar om informationssäkerhet tydliggör myndigheten hur aggregerade uppgifter 

ska behandlas: 

Aggregerade uppgifter betyder att flertalet olika typer av uppgifter samlas och 

tillsammans utgör ett nytt skyddsvärde, medan ackumulerade uppgifter betyder en 

ökad volym av samma typ av uppgifter. Om enskilda uppgifter som saknar 

säkerhetsskyddsklass eller är indelade i en av säkerhetsskyddsklasserna begränsat 

hemlig, konfidentiell eller hemlig samlas, kan det i vissa fall medföra att en högre 

säkerhetsskyddsklass ska tillämpas på uppgiftssamlingen. Så är fallet om den 

aggregerade eller ackumulerade informationen gör att en antagonist kan dra andra, 

helt nya slutsatser av uppgiftssamlingen än av varje enskild uppgift.  

Av förarbetena till säkerhetsskyddslagen framgår att en klassificering av en samling 

av uppgifter inte bör göras i större utsträckning och med placering i högre klass än 

vad som är nödvändigt145. Detta för att begränsa onödiga administrativa kostnader 

och onödiga ingrepp i enskildas integritet med mera. Endast i undantagsfall, där det 

finns ett tydligt samband mellan uppgifterna som gör att skadan av ett röjande skulle 

bli mer allvarlig, kan det därför vara aktuellt att höja klassificeringen på en 

sammanställning av uppgifter.146 

Skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behöver hålla en jämn nivå oavsett i 

vilken verksamhet de förekommer. Därför bör den som tar emot en 

säkerhetsskyddsklassificerad uppgift från en annan verksamhetsutövare som 

utgångspunkt godta dennes klassificering samt kommunicera om lämpliga skyddsåtgärder. 

För uppgifter i säkerhetskyddsklass kvalificerat hemlig finns särskilda krav. 

I Säkerhetspolisens föreskrifter finns även bestämmelser om förvaring, märkning och övrig 

hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.147 Som exempel kan nämnas att en 

säkerhetsskyddklassificerad handling ska förvaras i ett förvaringsutrymme med säkerhet 

som motsvarar den skyddsnivå som skyddsdimensioneringen kräver och att en 

säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska 

förvaras av verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ, eller på en 

förvaringsplats som en sådan chef eller organ bestämmer.  

                                                        
143 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 3 kap. 7 §; Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om 
säkerhetsskydd, 3 kap. 4-6 §§ 
144 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 3 kap. 7 §; Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om 
säkerhetsskydd, 3 kap. 4-6 §§; Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 5 kap. 5 §; Offentlighets- och 
sekretessförordning (2009:641), 1 § 
145 Prop. (2017/18:89), s. 66 
146 Se Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd - informationssäkerhet (Säkerhetspolisen (2020), kap. 
3.1.3) 
147 Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd, 3 kap. 10, 13 §§ 
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Uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet utan att vara 

säkerhetsskyddsklassificerade kan ändå omfattas av kraven på säkerhetsskydd enligt 

säkerhetsskyddslagen (2018:585) andra kap. 2 § p 2. Säkerhetsskyddet ska, förutom att 

förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs 

otillgängliga eller förstörs, även förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och 

informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.148 Punkt 2 i bestämmelsen 

tar framför allt sikte på skyddsåtgärder för att tillgodose behov av tillgänglighet och 

riktighet i fråga om uppgifter och informationssystem som inte utgör eller innehåller 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men som har avgörande betydelse för till exempel 

styrning, reglering och övervakning av för Sverige viktiga samhällsfunktioner inom till 

exempel el- och vattenförsörjning, digital infrastruktur och sådana sammanställningar av 

uppgifter149. Verksamheten är då beroende av uppgifterna på samma sätt som den är 

beroende av personal, lokaler, kraftförsörjning etc. och därför ska uppgifterna skyddas mot 

antagonistiska handlingar. Med uppgifter och informationssystem avses i detta 

sammanhang såväl uppgifter som de tekniska system som används för att i olika 

avseenden elektroniskt behandla uppgifter. 

Försvarssekretess 

Försvarssekretess är reglerat i offentlighets- och sekretesslagens 15 kap. 2 §: 

Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller 

planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör 

totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt 

vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag 

om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar 

enligt föreskrifter i den lagen.150 

Försvarssekretessen är utformad med ett rakt skaderekvisit, det vill säga huvudregeln är 

att uppgifterna är offentliga om inte ett röjande kan antas leda till skada. Bestämmelsen 

om försvarssekretess har naturligt sitt största tillämpningsområde i fråga om uppgifter 

som avser det militära försvaret. Med landets försvar avses dock alla de olika verksamheter 

som är av betydelse för landets samlade försvarsåtgärder, alltså inte bara rent militära 

företeelser utan också åtgärder med avseende på totalförsvaret i övrigt. Omfattningen av 

totalförsvaret har av regeringen bland annat berörts i propositionen (1994/95:7) ”Lag om 

civilt försvar”: 

Totalförsvaret omfattar såväl militära som civila verksamheter. De civila 

verksamheterna inom totalförsvaret bör enligt vår mening sammanfattas med 

uttrycket civilt försvar eller i bestämd form, det civila försvaret. Det har sin 

motsvarighet i uttrycket militärt försvar på den militära sidan. Det civila försvaret 

omfattar all den civila verksamhet som ingår i totalförsvaret, dvs. alla de 

beredskapsförberedelser som statliga civila myndigheter, kommuner, landsting och 

kyrkliga kommuner samt enskilda och företag vidtar i fredstid och all den civila 

verksamhet som behövs under krigsförhållanden för att stödja Försvarsmakten, 

                                                        
148 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 2 kap. 2 § 
149 Till exempel folkbokföringsregistret, som är av grundläggande betydelse för ett fungerande samhälle (Prop. 
(2017/18:89), s. 138) 
150 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 15 kap. 2 § 
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skydda och rädda liv och egendom, trygga en livsnödvändig försörjning och 

upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Det civila försvaret är alltså inte någon 

myndighet eller organisation. Inte heller är det militära försvaret benämningen på 

en organisation utan avser den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och 

andra organ. Synonymt med civilt och militärt försvar förekommer ofta uttrycket 

totalförsvarets civila och militära del.151 

De villkor som gäller för att försvarssekretessen ska vara tillämplig är dels att en uppgift 

ska röra verksamhet, planläggning eller annan förberedelse för att försvara landet eller i 

övrigt röra totalförsvaret, dels att uppgiften kan antas skada landets försvar eller på annat 

sätt vålla fara för rikets (Sveriges) säkerhet. Uppgifter inom det civila försvaret kan också 

omfattas av försvarssekretess om uppgifterna rör verksamhet som behövs för att förbereda 

det civila samhället för krig. Om det kan antas att ett röjande av en uppgift leder till att 

Sverige får minskad försvarsförmåga, försvarsvilja eller eliminerar eller minskar effekten 

av ett framtaget försvarssystem, så anses ett sådant röjande skada landets försvar. En 

sådan uppgift omfattas således av försvarssekretess (är sekretessreglerad). 

För att fastställa i vilken verksamhet som försvarssekretess gäller måste det första 

grundläggande rekvisitet undersökas, nämligen sekretessens räckvidd. Av 15 kap. 2 § första 

stycket OSL framgår att försvarssekretessens räckvidd inte begränsats till någon särskild 

myndighet, verksamhet eller ärendetyp, vilket innebär att försvarssekretessen är 

uppgiftsknuten. Det betyder att försvarssekretessen är en primär sekretessbestämmelse 

inom hela den offentliga sfären. Uppgifter som omfattas av försvarssekretess rör alltid 

rikets säkerhet. Sådana uppgifter ska således ges ett säkerhetsskydd. Genom att 

försvarssekretessen är uppgiftsknuten har den getts en maximal räckvidd. Då 

utgångspunkten i OSL är att begränsa sekretessens utsträckning, är det relativt få primära 

sekretessbestämmelser som har fått en sådan omfattande räckvidd, vilket tyder på att det 

råder ett högt skyddsvärde för sådana uppgifter som skyddas av försvarssekretessen. 

Att en uppgift är föremål för sekretess innebär enbart att det är en sekretessreglerad 

uppgift, det vill säga en uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess i OSL. 

Det säger ingenting om huruvida uppgiften är sekretessbelagd eller inte. Huruvida en 

uppgift ska sekretessbeläggas eller inte kan först avgöras efter en sekretessprövning i det 

enskilda fallet. Det innebär att en större mängd uppgifter som är föremål för 

försvarssekretess (sekretessreglerade) inte med automatik behöver sekretessbeläggas. Att 

en uppgift är sekretessreglerad säger enbart att en uppgift kan sekretessbeläggas. En 

uppgift som över huvud taget inte är föremål för försvarssekretess, det vill säga 

sekretessreglerad kan inte sekretessbeläggas, hur skyddsvärd uppgiften än anses vara. 

Det finns få prejudicerande avgöranden från högsta instans avseende bestämmelsens 

tillämpning. Några avgöranden från högsta instans som visar att försvarssekretessen har 

tillämpats utanför den rena Försvarsmakten finns emellertid. Uppgifter om de åtgärder 

som en domstol vidtar för att tillgodose säkerhetsskyddet vid hantering av information 

som omfattas av försvarssekretess rör totalförsvaret, HFD 2012 ref. 33. Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande från 1989 uttalat att det inom den 

kommunala sektorn främst var uppgifter inom den kommunaltekniska försörjningen som 

                                                        
151 Prop. (1994/95:7), s. 50-51 
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kunde ha en sådan betydelse för totalförsvaret att sekretessbeläggning kunde vara 

påkallad. Mot bakgrund av detta beslutades att försvarssekretess med vissa undantag 

hindrade ett utlämnande av uppgifter som i detalj redogjorde för planeringen av el-, 

avlopp- och vattenförsörjningen för en kommun. Likaså kunde inte heller en förteckning 

lämnas ut som innehöll uppgifter om samhällsviktiga verksamheter och särskilt viktiga 

elabonnenter152. 

Kammarrätten i Jönköping har även beslutat att uppgifter i en säkerhetsanalys som 

redovisade både allmänna och specifika åtgärder för att skydda olika anläggningar och 

övrig infrastruktur, som var av betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i 

kommunen, omfattades av försvarssekretess. Säkerhetsanalysen innehöll uppgifter om 

anläggningar (vatten och avloppsnätet, elförsörjning, larmsystem i stadshuset), 

informationssäkerhet (tekniska anläggningar, militära intresseområden, risk- och 

sårbarhetsanalyser, information i GIS-format), samt uppgifter om säkerhetsprövning153. 

Kammarrätten i Stockholm har likaså ansett att det nationella elnätet var en sådan 

samhällsviktig verksamhet som utgjorde en mycket viktig del av totalförsvaret. Mot 

bakgrund av detta ansågs att uppgifter om säkerhetslösningarna i de datasystem, som 

reglerade driften och övervakningssystemet av det nationella elnätet, inte kunde lämnas ut 

med hänvisning till försvarssekretess.154 Med liknande motivering har samma kammarrätt 

även beslutat att uppgifter om ett datasystem som rörde driften av ett fiberoptiskt nät i en 

kommun inte kunde lämnas ut. Även uppgifter om vilka komponenter som ingick i 

systemet och hur dessa samverkade omfattades av sekretess. Däremot bedömdes att 

sådana uppgifter som av nödvändighet måste ingå i ett datasystem av det förevarande 

slaget och som inte redovisade något om just det aktuella systemets utförande skulle 

lämnas ut.155 

Säkerhetsprövning 

Säkerhetsprövning är en säkerhetsskyddsåtgärd inom ramen för personalsäkerhet. Den 

som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet 

ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas 

vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen (däribland Sveriges 

säkerhet) och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana 

omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.156 

Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten 

(till exempel totalförsvarsplanering) påbörjas och ska i regel innefatta en grundutredning 

samt registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som anges i 

säkerhetsskyddslagens tredje kap. Om det finns särskilda skäl får säkerhetsprövningen 

dock göras mindre omfattande. Säkerhetsprövningen ska följas upp under den tid som 

                                                        
152 Regeringsrättens årsbok (1989), not. 72 
153 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2490-12, dom meddelad 2012-09-07. Jfr Kammarrätten i Jönköping, 
mål nr: 1829-12, dom meddelad 2012-06-26 
154 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3735-10, dom meddelad 2010-07-14. Sekretess gäller även enligt 18 kap. 
8 § tredje stycket och 31 kap. 16 § OSL. 
155 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3597-03, dom meddelad 2003-07-18. Sekretess gäller även enligt 19 
kap. 1 § OSL 
156 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 3 kap. 1-2 §§ 
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deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.157 Ytterligare bestämmelser om 

bland annat innehållet i prövningen och inplacering i säkerhetsklass finns i lagens tredje 

kap., den tillhörande förordningens (2018:658) femte kap. samt Säkerhetspolisens 

föreskrifter om säkerhetsskydd sjätte kap. 

Kommuner beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller 

annat deltagande i den egna verksamheten samt placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga 

om anställning eller uppdrag hos en leverantör som de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal 

enligt andra kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) med. Kommuner beslutar även om 

placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande hos 

enskilda verksamhetsutövare som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över 

enligt andra kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).158 Det kan till exempel 

röra sig om ett kommunalägt bolag. 

Regeringen beslutade i februari 2021 att tillsätta en särskild utredare som ska se över 

regleringen om säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen av sådana 

totalförsvarspliktiga som ska tjänstgöra i säkerhetskänslig verksamhet med stöd av lagen 

om totalförsvarsplikt. Syftet är att analysera och klargöra vilken eller vilka myndigheter 

som bör ansvara för och genomföra säkerhetsprövningen av sådana totalförsvarspliktiga 

samt se till att säkerhetsprövningen kan genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt 

sätt. Utredningen ska även beakta och ta ställning till om det nuvarande kravet på 

samtycke till registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen är 

förenligt med de skyldigheter som följer av lagen om totalförsvarsplikt.159 Regeringen skrev 

i kommittédirektivet att frågan om samtycke har givit upphov till en del problematik när 

den kombineras med plikten: 

För att registerkontroll och särskild personutredning ska få göras krävs för 

närvarande ett samtycke från den totalförsvarspliktige. Ett uteblivet samtycke 

innebär att den totalförsvarspliktige inte kan kallas till tjänstgöring med värnplikt 

om befattningen är placerad i säkerhetsklass. Detta innebär att en 

totalförsvarspliktig som inte samtycker till registerkontroll och i förekommande fall 

särskild personutredning kan undkomma sin skyldighet att tjänstgöra enligt lagen 

om totalförsvarsplikt. Så kan vara fallet även i fråga om tjänstgöring som fullgörs 

som civilplikt, om denna plikt återaktiveras, samt tjänstgöring som fullgörs som 

allmän tjänsteplikt, om tjänstgöringen avser ett deltagande som är placerat i 

säkerhetsklass.160 

I direktivet betonade regeringen vidare att personalförsörjningen till totalförsvaret måste 

fungera ändamålsenligt varpå det måste säkerställas att säkerhetsskyddslagstiftningen inte 

bidrar till att urholka de skyldigheter som följer av lagen om totalförsvarsplikt. Regeringen 

hänvisade också till tillkomsten av ytterligare grunder för placering i säkerhetsklass i den 

nya säkerhetsskyddslagen (jämfört med 1996 års version) ökat sannolikheten att fler 

befattningar kommer att placeras i säkerhetsklass. Regeringen menade därför att det finns  

anledning att på nytt se över frågan om totalförsvarspliktiga som ska tjänstgöra enligt 

lagen om totalförsvarsplikt bör undantas från kravet på samtycke för att göra 

                                                        
157 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 3 kap. 3 § 
158 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 5 kap. 8 §  
159 Dir. (2021:9), s. 1 
160 Dir. (2021:9), s. 8 
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registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen. Uppdraget ska 

redovisas senast den 16 augusti 2021.161 Eftersom regeringen bedömer att problematiken 

(som hittills främst aktualiserats i samband med värnplikten) även kan uppstå för 

totalförsvarspliktiga som fullgör allmän tjänsteplikt eller (om den återaktiveras) civilplikt 

är detta av betydelse för Göteborgs kommun då det är på dessa grunder många 

totalförsvarspliktiga i kommunens verksamheter kommer ha skyldighet till tjänstgöring 

under höjd beredskap (se delkap. 2.4 för mer information om totalförsvarsplikten). 

I säkerhetsskyddslagen finns flera undantag för säkerhetsprövning. Ett av dessa undantag 

är uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige.162 I förarbeten till den nya 

säkerhetsskyddslagen framgick det dock att:  

Undantaget endast gäller när sådana uppdrag som anses i paragrafen [till exempel 

ledamot av kommunfullmäktige, vår anm.] utövas. Om t.ex. en person som är 

ledamot av riksdagen deltar i någon annan säkerhetskänslig verksamhet ska 

personen säkerhetsprövas.163 

I Säkerhetspolisens vägledning för personalsäkerhet från juni 2019 exemplifierade 

myndigheten innebörden: 

Om en person som är ledamot av kommun- eller regionfullmäktige och därmed är 

undantagen kravet på säkerhetsprövning, samtidigt sitter i en styrelse för någon 

säkerhetskänslig verksamhet, ska personen säkerhetsprövas inom ramen för sitt 

styrelsedeltagande.164 

Undantaget är således kopplat till själva utövandet av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige inte till personen i sig. I ett PM från Säkerhetspolisens rättsenhet 

daterat 2018-03-22 betonade verksjuristen att en person ska registerkontrolleras om 

anställningen eller uppdraget är placerat i säkerhetsklass. En sådan bedömning görs 

utifrån innehållet i säkerhetsskyddslagens (2018:585) tredje kap. I PM:et framgick 

följande bedömning: 

En ordförandepost i en krisledningsnämnd eller en ordförandepost i en 

kommunstyrelse med ansvar för kommunens roll i det civila försvaret enligt 3 kap 2 

§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings [regioners, vår anm.] åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan i princip 

registerkontrolleras. Samma bedömning gäller för ledamöterna i en 

krisledningsnämnd eller kommunstyrelsen som har ledningsansvar för det civila 

försvaret. Det civila försvaret är en del av totalförsvaret och är verksamhet av 

betydelse för rikets (Sveriges) säkerhet.165 

Nya bestämmelser gällande överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och 

viss egendom 

I slutet av hösten 2020 röstade riksdagen igenom flera tillägg i säkerhetsskyddslagen 

(2018:585), baserade på regeringens prop. (2020/21:13), avseende överlåtelser av 

                                                        
161 Dir. (2021:9), s. 1, 9 
162 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 3 kap. 1 § 
163 Prop. (2017/18:89), s. 79-80 
164 Säkerhetspolisen (2019b), s. 7 
165 Säkerhetspolisen (2018), s. 1 
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säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom. Regeringen gjorde motsvarande 

justeringar i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Författningsändringarna trädde i 

kraft den 1 januari 2021. Bestämmelserna är inte begränsade till någon enskild typ av 

aktörer, utan omfattar såväl offentliga som privata verksamhetsutövare varpå både 

kommuner (inklusive deras förvaltningar) och kommunalägda bolag träffas av 

bestämmelserna.  

Om en verksamhetsutövare avser att överlåta hela eller någon del av säkerhetskänslig 

verksamhet alternativt egendom (avser inte fast egendom) som har betydelse för Sveriges 

säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd ska 

denne, på förhand, genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning166 och 

lämplighetsprövning (regeringen har möjlighet att besluta om undantag även i enskilda 

fall) som ska dokumenteras. En verksamhetsutövare som avser att överlåta hela eller 

någon del av säkerhetskänslig verksamheten ska upplysa förvärvaren om att 

bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten. En sådan upplysning ska 

innehålla information om de skyldigheter som enligt lagens andra kap. 1 § gäller för den 

som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet.167 

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga 

omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om överlåtelsen är lämplig från 

säkerhetsskyddssynpunkt. Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att 

överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, får överlåtelsen inte genomföras. 

Om överlåtelsen inte bedöms som olämplig ska verksamhetsutövaren samråda med, för 

kommuners del168, Säkerhetspolisen (samrådsmyndighet)169. Säkerhetspolisen får besluta 

att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att denne ska fullgöra sina 

skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av 

denna170. Säkerhetspolisen får på eget initiativ inleda samrådet om överlåtaren, om den är 

skyldig att göra det, inte gjort det. Ytterst kan Säkerhetspolisen, om verksamhetsutövaren 

inte följer föreläggandet om åtgärder eller om överlåtelsen är olämplig trots ytterligare 

vidtagna åtgärder, förbjuda överlåtelsen. Överlåtelser som genomförts i strid med förbud 

eller har genomförts utan samråd samtidigt som förutsättningarna för ett förbud är 

uppfyllda är ogiltig. I det senare fallet kan Säkerhetspolisen besluta om ett förbud i 

efterhand varpå även den överlåtelsen blir ogiltig. Om en överlåtelse är ogiltig enligt ovan 

får Säkerhetspolisen besluta om de förelägganden mot överlåtaren och förvärvaren som 

behövs för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Ett sådant beslut får förenas med 

vite.171 Säkerhetspolisen har rätt att meddela föreskrifter om verkställigheten angående 

lämplighetsprövning och samråd enligt säkerhetsskyddslagens och tillhörande förordnings 

bestämmelser avseende överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.172 

                                                        
166 Denna bedömning ska identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig 
verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. 
167 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 2 kap. 7-8, 14 §§ 
168 Inkluderar även kommunalägda bolag. 
169 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 2 kap. 9 § 
170 Skyldigheten att samråda och Säkerhetspolisens möjligheter till förelägganden gäller även den som avser att 
överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är publika enligt 
aktiebolagslagen (2005:551). 
171 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 2 kap. 8-13 §§ 
172 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 2 kap. 9 c § 
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2.6. Nationell upplysningsbyrå samt begravningsverksamhet i krig 

Sverige har genom sin ratificering av Genèvekonventionen rörande skydd för offren i 

internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna förbundit sig 

att upprätta en officiell byrå med uppgift att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar 

och andra skyddade personer som är i Sveriges våld. I den utsträckning och under de 

förutsättningar som regeringen och Svenska röda korset avtalar om det, upprättar Svenska 

röda korset denna nationella upplysningsbyrå.173 

Den personal som arbetar med nationella upplysningsbyrån omfattas av tystnadsplikt för 

denna verksamhet. Mer specifikt får den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den 

nationella upplysningsbyrån får inte utan tillstånd röja vad denne i sin verksamhet har fått 

veta om en krigsfånge eller annan skyddad person174, såvitt gäller vistelseort, hälsotillstånd 

eller andra personliga förhållanden.175 

En kommun som har uppgifter om krigsfångar och andra skyddade personer som är i 

Sveriges våld ska, under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna 

dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och i 

fråga om andra skyddade personer till Migrationsverket. Kommuner är också skyldiga att 

till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk respektive Migrationsverket lämna 

uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller 

som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller handlingarna är 

av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även lämnas om var avlidna skyddade 

personers gravar är belägna. På begäran av Svenska Röda Korset ska kommuner, som i 

krig eller under neutralitet kan få sådan information som framgår ovan, i fred hjälpa 

Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.176 

Begravningsverksamhet är reglerat i begravningslagen (1990:1144). I Sverige är det 

församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan som utgör huvudmän för 

begravningsverksamhet (med undantag för Stockholms och Tranås kommuner). 

Huvudman för begravningsverksamhet är skyldig att vidta de beredskapsförberedelser 

som behövs för sådan verksamhet under höjd beredskap.177 I propositionens (Prop. 

1990/91:10) specialmotiveringar för lagförslagen fördes följande resonemang kring 

allmänna begravningsplatser kopplat till krigs- och katastrofförhållanden: 

Minimikravet när det gäller tillräckligt antal gravplatser bestäms alltså av 

skyldigheten gentemot församlingsborna. Det kan ifrågasättas om den planering 

som krävs även skall innefatta en beredskapsreserv med tanke på krigs- och 

katastrofförhållanden. Det som man i sådana situationer främst måste inrikta sig på 

är frågor om hälsa och miljö. Men med hänsyn till det utbredda bruket av kremering, 

                                                        
173 Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra 
skyddade personer, 1 § 
174 som avses i Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade 
konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna. 
175 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 7 kap. 2 §; Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande 
krigsfångar och andra skyddade personer, 7 § 
176 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 6 kap. 1-2 § 
177 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (2019-08-08); Begravningslag (1990:1144), 1 kap. 1 §, 8 kap. 3 § 
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särskilt i storstäder som är mest aktuella i sammanhanget, torde dessa problem 

kunna komma att bemästras i sådan omfattning att det inte framstår som rimligt att 

huvudmannen skall behöva göra markreservationer för så extrema förhållanden.178 

Denna skrivelse ger dock tyvärr ingen närmare vägledning kring vilket ansvar kommunen 

har att upplåta mark för brådskande begravningar i samband med krig. Frågan 

behandlades inte heller i de förarbeten som låg till grund för förändringen av relationen 

mellan staten och Svenska kyrkan år 2000. 

I den ursprungliga versionen av begravningslagen från 1990 så saknades ovanstående 

explicita bestämmelse om att huvudman skulle vidta de beredskapsförberedelser som 

krävs för begravningsverksamhet under höjd beredskap. Denna explicita skyldighet 

infördes först genom en ändring av begravningslagen som trädde i kraft år 2000 (i 

samband med att relationen mellan staten och Svenska kyrkan förändrades). Innan dess 

omfattades Svenska kyrkan av de bestämmelser om beredskapsförberedelser för olika 

verksamheter som framgick av bland annat lagen (1994:1720) om civilt försvar (som 

senare ersattes av LEH). I propositionen för ändringen (Prop. 1998/99:124) motiverade 

regeringen den nya explicita bestämmelsen i begravningslagen på följande sätt: 

Den beredskapslagstiftning som i dag gäller för de kyrkliga kommunerna och 

myndigheterna och som bl.a. innebär en allmän skyldighet att genomföra 

beredskapsförberedelser kommer således inte att gälla Svenska kyrkans organ efter 

det att relationerna mellan staten och Svenska kyrkan har ändrats. En viktig fråga 

när det gäller Svenska kyrkans och övriga trossamfunds medverkan inom 

totalförsvaret i framtiden är om det efter relationsändringen skall införas särskilda 

föreskrifter som innebär att trossamfunden är skyldiga att genomföra 

beredskapsåtgärder, och i så fall på vilka områden. [---] Svenska kyrkans 

församlingar och kyrkliga samfälligheter kommer även efter relationsändringen att 

vara huvudmän för den övervägande delen av begravningsverksamheten i landet 

[…]. Det rör sig om en samhällsuppgift som är av stor betydelse i en krigssituation. 

Det är närmast en självklarhet att ett organ som har detta ansvar skall vara skyldigt 

att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna 

fungera också under de svåra förhållanden som kan råda under höjd beredskap. 

Begravningsverksamhetens särskilda karaktär motiverar att det även efter 

relationsändringen finns en författningsreglerad skyldighet för de församlingar och 

kyrkliga samfälligheter som är huvudmän för begravningsverksamheten att 

genomföra beredskapsförberedelser på området. Detta bör regleras i 

begravningslagen.179 

I begravningslagen framgår det att under krig får stoftet efter en person vars död har 

orsakats av en krigsåtgärd eller en smittsam sjukdom gravsättas eller kremeras ”trots att 

vad som sägs i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen inte kan 

iakttas”.180 Det är oklart huruvida detta möjliggör för någon annan än huvudmannen (till 

exempel en kommun, utöver Stockholm eller Tranås) att genomföra gravsättning och 

kremering under sådana förhållanden. 

                                                        
178 Prop. (1990/91:10), s. 79 
179 Prop. (1998/99:124), s. 75-76 
180 Begravningslag (1990:1144), 8 kap. 5 § 
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I första tilläggsprotokollet för Genèvekonventionen (1949) listas ”brådskande 

begravningshjälp” som en uppgift inom ramen för begreppet civilförsvar (en del av den 

humanitära rätten, ej att förväxla med ”civilt försvar”) varpå denna verksamhet har ett 

särskilt folkrättsligt skydd i samband med väpnade konflikter som de stridande parterna är 

skyldiga att respektera (se delkap. om Totalförsvarets folkrättsförordning samt delkap. om 

Befolkningsskydd och räddningstjänst för mer information).181 Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) menade i en rapport från 2017 om skydd av civilbefolkningen att 

det finns särskilda förmåge- och resursbehov kopplat till begravningsverksamhet vid krig 

och krigsfara:  

Avlidna i större antal och inte sällan i form av söndertrasade kroppar (eller 

kontaminerade vid bruk av massförstörelsevapen). Kan överskrida 

förvaringskapaciteten på bårhusen och därför kräva så kallad brådskande 

begravning (massbegravning/kremering).182 

FOI skrev vidare: 

En stor del av de som dödas i krig är som tidigare belyst civila, män, kvinnor och 

barn. Även vid ett gott skydd för civilbefolkningen riskerar ett väpnat angrepp mot 

Sverige i värsta fall leda till ett större antal döda totalt och inte minst att större 

grupper av civila människor dör vid ett och samma tillfälle. T.ex. när flerfamiljshus 

kollapsar vid ett luftangrepp. Krigsförhållandena kan omöjliggöra att de vanliga 

formerna och tidsförhållandena för begravningstjänst inte kan upprätthållas. Det 

kan framtvinga brådskande begravningar (alt. kremering) inbegripet 

massbegravningar. Det är därför viktigt att formerna och platserna för sådana 

planeras i förväg för att förhindra att vattentäkter förorenas etc. som riskera 

människors hälsa samt att en värdighet upprätthålls så människors sorgearbete inte 

försvåras. Det senare kan t.ex. påverka människors förmåga att uthärda en 

krigssituation och underminera försvarsviljan.183 

Vilken mark som får användas för särskild begravningsverksamhet under krig enligt ovan 

är heller inte helt tydligt i lagen. Det är rimligen en fråga där stadsbyggnadskontoret 

och/eller fastighetskontoret behöver föra vidare dialog med berörd församling inom 

Svenska kyrkan samt ansvarig statlig myndighet (troligtvis länsstyrelsen som redan har 

vissa uppgifter kopplat till begravning i och med förordning (2012:358) om behörig 

länsstyrelse i begravningsärenden). Förarbetena till begravningslagen är, som redogjorts 

för ovan i detta delkap., tyvärr inte särskilt detaljerade i dessa frågor. Det medges i princip 

bara att undantag från lagens184 innehåll får göras under krig för att säkerställa att stoft 

från personer som dött av krigshandlingar eller smittsam sjukdom ändå kan gravsättas 

eller kremeras. I expropriationslagen (se delkap. om fastigheter, bostäder och byggnation 

för mer information om expropriation) framgår det att ”expropriation får ske för det 

militära försvaret eller för annat ändamål som är av särskild betydelse för 

totalförsvaret”185. Huruvida detta även kan inkludera fastigheter som behövs för särskild 

                                                        
181 Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 
väpnade konflikter, Genève den 8 juni 1977 (Tilläggsprotokoll I), 61 art.; Totalförsvarets forskningsinstitut 
(2017-06-07), s. 68 
182 Totalförsvarets forskningsinstitut (2017-06-07), s. 112 
183 Totalförsvarets forskningsinstitut (2017-06-07), s. 137 
184 Och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 
185 Expropriationslag (1972:719), 2 kap. 6 § 
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begravning i krig framgår inte av lagen eller dess förarbeten. Det kan dock vara av visst 

värde att undersöka frågan närmare. Oavsett det rättsliga läget behöver döda människors 

kroppar hanteras under höjd beredskap och krig. Det är en fråga om att upprätthålla 

värdighet och människovärde även i händelse av krig. Det rör också frågor om liv och hälsa 

samt sanitet, där kommunen har ansvar även i vardagen. 

FOI gjorde bedömningen, i ovan nämnda rapport, att: 

Idag kan det antas att flertalet av landets församlingar och kommuner inte har 

uppdaterade beredskapsförberedelser för brådskande massbegravningar. Det 

eftersom att totalförsvarsplanering tämligen nyligen inletts och att det därför också 

finns en stor okunskap eller osäkerhet hos församlingarna kring sina förpliktelser i 

sammanhanget enligt begravningslagen. Församlingarna och kommunerna kan 

antas invänta planeringsanvisningar från nationell nivå.186 

Försvarsmakten har ett eget så kallat gravtjänstreglemente som främst avser hantering av 

svenska soldaters kroppar och fiendekroppar i samband med krig. De senaste åren har det 

pågått ett arbete med att ta fram ett uppdaterat reglemente med anledning av den 

återupptagna totalförsvarsplaneringen och den nya krigsorganisationen.187  

                                                        
186 Totalförsvarets forskningsinstitut (2017-06-07), s. 138 
187 Sveriges Radio (2018-11-17) 
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3. Kommuners uppgifter i totalförsvarsplanering och höjd 

beredskap 

Detta kap. tillsammans med övriga kap. om juridik avser att uppmärksamma Göteborgs 

kommun om sådan totalförsvarslagstiftning som kommer eller kan beröra kommunen i 

samband med totalförsvarsplanering och verksamhet under höjd beredskap. Ambitionen 

har varit att ge en god överblick över lagstiftningen i så stor utsträckning som möjligt. 

Samtidigt har författarna av tids- och resursmässiga skäl behövt göra vissa avgränsningar. 

Lagstiftning som direkt berör kommunens verksamhet har prioriterats före sådana 

bestämmelser som indirekt kan beröra kommunen även om det senare förekommer i 

relativt stor utsträckning. Detaljnivån i redogörelserna varierar beroende på bedömd 

relevans och hur omfattande regleringen är. I vissa fall uppmärksammas det enbart att det 

finns vissa typer av potentiellt relevanta bestämmelser och var dessa återfinns för att 

möjliggöra närmare undersökning. Redogörelsen för lagstiftningen i denna rapport ska 

således inte betraktas som uttömmande, utan ett strategiskt urval. 

Totalförsvarslagstiftningen är så omfattande och komplex att det inom ramen för denna 

rapport inte är möjligt att ge en komplett genomgång och tolkning av samtliga regleringar. 

FHS/CTSS avsikt har varit att de delar av totalförsvarslagstiftningen som valts ut ska ge en 

god introduktion och i vissa specifika fall en fördjupning kring hur kommunens ansvar ser 

ut inom olika verksamhetsområden. 

Detta kap. inleds med en redogörelse för övergripande bestämmelser om 

totalförsvarsplanering och verksamhet under höjd beredskap. I delkapitlen redogörs för 

relevanta bestämmelser för olika typer av verksamhet som återfinns inom kommunens 

organisation. Ett urval har gjorts utifrån vilka olika förvaltningar och kommunalägda bolag 

som Göteborgs kommun har valt att involvera i projektets workshops. Delkapitlen inleds 

med en översikt gällande relevant allmän reglering av och totalförsvarsreglering för 

kommunalägda bolag och övriga delar av näringslivet. 

Kommuner är enligt LEH skyldiga att vidta de förberedelser som behövs för verksamheten 

under höjd beredskap (beredskapsförberedelser)188. I detta brukar 

kontinuitetshantering/planering anses ingå, vilket omfattar planering för hur olika 

verksamheter ska kunna upprätthållas (eller hur påverkan på deras funktionalitet ska 

lindras) vid allvarliga störningar som exempelvis strömavbrott, bränslebrist, 

kommunikationssvårigheter eller personalbortfall, likaväl som prioritering av 

verksamheten. Kontinuitethanteringen behöver i detta fall utformas utifrån totalförsvarets 

behov och utmaningar.189 Varje kommun ska ha de planer som behövs för verksamheten 

under höjd beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att 

bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också krigsorganisationen framgå, den 

personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen ska 

kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under sådana förhållanden. 

                                                        
188 Tidigare förarbeten till LEH:s föregångare, lagen om civilt försvar (1994:1720), menade att begreppet 
beredskapsförberedelser utgör en allmän skyldighet som kan inkludera flera i lag icke explicit uttryckta 
åtgärder så som ledningsplatser, skyddade uppehållsplatser eller andra anläggningar som behövs för det civila 
försvaret. Regeringen menade att det är viktigt att kommunerna får viss frihet att själva bestämma över 
formerna för denna typ av verksamhet varpå den inte detaljregleras i författning. (Prop. (1994/95:7), s. 54-55) 
189 MSB har på sin webbplats samlat stödmaterial och vägledningar för kontinuitetshantering. 
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Planeringen ska avse såväl beredskapshöjningar efter hand (från ordinarie förhållanden till 

skärpt- respektive högsta beredskap) som omedelbart intagande av högsta beredskap. 

Kommuner är skyldiga att hålla länsstyrelsen underrättad om de beredskapsförberedelser 

som vidtagits och om de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i 

kommunen.190 Länsstyrelsen ska i sin tur årligen till MSB rapportera vilka 

beredskapsförberedelser som kommuner vidtagit samt redovisa en bedömning av effekten 

av de vidtagna förberedelserna.191 I förarbetena till LEH betonade regeringen att arbetet 

med den fredstida krishanteringen utgör en grundläggande del av de 

beredskapsförberedelser som behövs för höjd beredskap och att det är särskilt viktigt att 

personal och förtroendevalda får den utbildning och övning som behövs.192 

Vid högsta beredskap (antingen genom ordinarie beredskapshöjning eller beredskapslarm) 

ska kommuner övergå till krigsorganisation.193 I samband med beslut om höjd beredskap 

ska kommuner vidta de särskilda åtgärder avseende planering och inriktning av 

verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga 

resurser som är nödvändiga för att kommunen under de rådande förhållandena ska kunna 

fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.194 MSB får ingå avtal om tilldelning av säkra 

kryptografiska funktioner med kommuner som har behov av sådana. Om en kommun har 

tilldelats sådana funktioner ska den kunna ta emot och sända krypterade meddelanden 

under normal kontorstid. I samband med höjd beredskap ska tillgängligheten utökas till 

att omfatta även icke ordinarie kontorstid. MSB beslutar även vilka bolag (kan till exempel 

avse kommunalt ägda bolag) och andra organisationer som efter överenskommelse ska få 

tillgång till säkra kryptografiska funktioner. MSB eller annan myndighet som har behov av 

information, efter samråd med MSB, ska ingå överenskommelse med sådant bolag eller 

organisation som tilldelats sådana funktioner om när krypterade meddelanden ska kunna 

tas emot och sändas.195  

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 

försvaret som kommunen ska bedriva. Detta avser det övergripande ansvaret för 

ledningen, dock inte ledning av operativ verksamhet såsom räddningsinsatser eller 

liknande196. Kommunstyrelsen ska då 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 – så kallat geografiskt områdesansvar.197 Kommunen ska 

under höjd beredskap hålla länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och de övriga 

förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.198 

                                                        
190 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 1 §; Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 4-6 §§ 
191 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 4 § 
192 Prop. (2005/06:233), s. 160 
193 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 12 § 
194 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 7 § 
195 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 16, 18 §§ 
196 Prop. (2005/06:133), s. 99 
197 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 2, 4 §§ 
198 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 5 §; Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 6 § 
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MSB betonade i ett utdrag från sin kommande handbok i kommunal krisberedskap att 

kommuners krisledningsnämnder enligt LEH ”ska bara hantera extraordinära händelser i 

fredstid och har således ingen uppgift att fullgöra under höjd beredskap. Under sådana 

förhållanden ligger ledningsansvaret på kommunstyrelsen enligt vad som sägs i tredje kap. 

2 § LEH.”199 I författningskommentarerna i propositionen för LEH skrev regeringen: 

För att förtydliga att bestämmelserna om krisledningsnämnden inte skall tillämpas 

under höjd beredskap har dock ett tillägg gjorts i form av att orden i fredstid lagts 

till, dvs. att krisledningsnämnden skall finnas för uppgifter under extraordinära 

händelser i fredstid. En krisledningsnämnd har således ingen uppgift att fullgöra 

under höjd beredskap. Under sådana förhållanden gäller för ledningsansvaret i 

stället vad som sägs i 3 kap. 2 § i denna lag.200 

Det ska nämnas att kommunstyrelsens mandat i samband med ledning av civilt försvar kan 

vara mer långtgående än krisledningsnämndens mandat under extraordinära händelser i 

fredstid. Kommunstyrelsen kan under höjd beredskap, under vissa förutsättningar, 

temporärt överta beslutsmandat från kommunfullmäktige. Denna möjlighet saknar 

krisledningsnämnden under extraordinära händelser i fredstid. Den kan då enbart ta över 

beslutsmandat från andra nämnder i kommunen. Se delkap. om fullmaktslagen lag 

(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 

under krig eller krigsfara m.m. för mer information. 

Efter beslut om höjd beredskap ska kommunen, i den omfattning som regeringen i 

särskilda fall beslutar: 

 Vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor. 

 Medverka vid allmän prisreglering och ransonering (se kap. om fullmaktslagar för 

mer information). 

 Medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 

försörjning.201 

Dessa åtgärder benämns i LEH som ”lokal kristidsverksamhet”. I samband med 

tillämpningen av ovanstående ska kommunen: 

 Lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för att trygga 

befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor. 

 Övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor och lämna allmänheten 

behövlig hjälp vid inventeringen. 

 Se till att varor som ska lämnas till staten, kommunen eller regionen noggrant 

vårdas och i föreskriven omfattning kommer staten, kommunen eller regionen till 

del. 

 Medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel. 

 Dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade inköpstillstånd 

samt övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte efterlevs. 

                                                        
199 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020a), s. 1 
200 Prop. (2005/06:133), s. 158 
201 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 3 § 
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 Sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om medel att undvika eller 

lindra rådande svårigheter.202 

I förarbetena till LEH framgick att dessa bestämmelser om lokal kristidsverksamhet 

motsvarar tidigare bestämmelser i den tidigare lagen (1994:1720) om civilt försvar som 

gällde för kommunerna innan LEH ersatte den.203 Skrivelserna om lokal 

kristidsverksamhet i den tidigare lagen (1994:1720) utgick i sin tur från likartade 

bestämmelser i sin föregångare lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning. Den lagen 

preciserade dock inte innebörden av begreppet försörjning med nödvändiga varor 

närmare. I propositionen för lagen (1994:1720) om civilt försvar betonade regeringen att 

”[k]ommunens uppgifter i fråga om kristidsförvaltningen bör i lagtexten anges endast i 

stora drag, eftersom det inte är nödvändigt att mera i detalj ange de olika uppgifter som 

kan bli aktuella för kommunen.”204 Flera av de åtgärder som specificeras i punkterna ovan 

om lokal kristidsverksamhet har tydliga kopplingar till tillämpning av olika fullmaktslagar 

såsom förfogandelagen, ransoneringslagen, prisregleringslagen och lagen om undanförsel 

och förstöring. Flera av skrivelserna om lokal kristidsverksamhet i den gällande LEH och 

tillhörande förordning FEH tydliggör således att kommuner har en roll vid genomförandet 

av åtgärder som beslutats med stöd av dessa fullmaktslagar. Se kap. om fullmaktslagar i 

denna rapport för mer information om enskilda fullmaktslagar, till exempel 

ransoneringslagen. 

I överenskommelsen mellan MSB och SKR om kommunernas arbete med civilt försvar för 

perioden 2018-2020 (som förlängts t.o.m. 2021) framgick det uttryckligen att uppgifterna 

avseende kristidsverksamhet (enligt LEH) inte inkluderats i överenskommelsen. Enligt 

överenskommelsen ska kristidsverksamheten lyftas in i arbetet med civilt försvar ”när 

förutsättningarna för detta finns på plats”.205 Det är såldes en möjlighet att en framtida 

överenskommelse mellan MSB och SKR kan innehålla mer detaljerade bestämmelser om 

vad kommunernas ansvar på detta område ska vara.  

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller 

åtgärder under höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon 

därigenom har fått veta om: 

 Förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser. 

 Förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. 

 En enskild persons ekonomiska förhållanden. 

 Ett företags affärs- eller driftsförhållanden.206 

Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir 

oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som 

orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp. 

Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller länsstyrelsen i det län där den 

                                                        
202 Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 8 § 
203 Prop. (2005/06:133), s. 161 
204 Prop. (1994/95:7), s. 62-63; Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning (upphävd) 
205 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & Sveriges Kommuner och Landsting (2018), s. 5 
206 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 7 kap. 1 § 
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kommun eller den region som ska lämna hjälpen ligger.207 Det innebär ett potentiellt avsteg 

från kommunallagens bestämmelse (andra kap. 2 §) om att kommuner och regioner inte 

får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan 

region eller någon annan ska ha hand om. Sådana avsteg görs dock även under andra 

förhållanden i vardagen eller i samband med fredstida kriser. Det kan till exempel röra sig 

om att olika kommuners organisationer för räddningstjänst stödjer varandra. 

Om Sverige befinner sig i krig eller om regeringen genom beredskapslarm har meddelat att 

högsta beredskap råder i hela landet ska 6-11 §§ i förordningen (2017:870) om 

länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap börja tillämpas. Under 

övriga förhållanden ska dessa bestämmelser bara tillämpas i den omfattning som 

regeringen särskilt beslutar.208 Innehållet i dessa paragrafer kan påverka kommunens 

verksamhet under höjd beredskap. Till exempel kan länsstyrelsen överlåta åt en kommunal 

myndighet att i ett visst ärende eller i vissa grupper av ärenden på eget ansvar meddela 

beslut eller genomföra åtgärder som annars skulle vara länsstyrelsens uppgift (såvida inte 

föreskrifter i lag hindrar det).209 

I förordningens (2017:870) 6 § framgår det att länsstyrelsen i egenskap av högsta civila 

totalförsvarsmyndighet inom länet ska verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. 

Detta inbegriper att länsstyrelsen särskilt ska: 

 Samordna de civila försvarsåtgärderna. 

 Verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ som 

har betydelse för försvarsansträngningarna bedrivs med en enhetlig inriktning. 

 I samråd med Försvarsmakten verka för att det civila och det militära försvaret 

samordnas. 

 Verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att 

försvarsansträngningarna främjas.210 

Utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51) har föreslagit ett 

tillägg i denna paragraf om att länsstyrelsen även ska samordna åtgärderna med företag 

som bedriver verksamhet som är viktig för totalförsvaret.211 

För närvarande pågår utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar 

(även känd som strukturutredningen eller utredningen om civilt försvar) vilken kan få stor 

betydelse för den framtida utvecklingen av det civila försvaret. Utredningen ska redovisas 

senast den 1 mars 2021.212 Regeringen betonade i kommittédirektivet till utredningen att 

det finns behov av tydligare ansvars- och ledningsförhållanden samt en stärkt samordning 

inom civilt försvar. För detta ska en särskild utredare analysera och föreslå en struktur för 

ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå.213 

                                                        
207 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 4 kap. 2 §; Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 9 § 
208 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 13 §; Förordning (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 5 § 
209 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 10 § 
210 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 6 § 
211 SOU (2019:51), s. 21 
212 Dir. (2018:79); Dir. (2019:98) 
213 Dir. (2018:79), s. 1 
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Här presenteras ett urval, baserat på bedömd relevans för kommuner, av de uppgifter som 

utredaren ska genomföra: 

 Analysera och lämna förslag på en ändamålsenlig geografisk indelning för civil ledning och 

samordning på regional nivå inför och under höjd beredskap.  

 Analysera och lämna förslag på vilka uppgifter och mandat den högre regionala ledningen 

ska ha samt hur detta ska regleras. I detta innefattas även att analysera om den högre 

regionala ledningen ska överta några av länsstyrelsernas nuvarande uppgifter och vilken 

roll som länsstyrelserna fortsättningsvis ska ha i detta sammanhang.  

 Analysera och föreslå hur den högre regionala ledningens uppgifter och mandat ska förhålla 

sig dels till MSB:s, de sektorsansvariga myndigheternas och övriga i sektorerna utpekade 

myndigheters uppgifter och mandat inför och under höjd beredskap, dels till de kommuner 

och regioner som finns inom det geografiska området. 

 Analysera och lämna förslag på hur kommunernas och regionernas ledningsförmåga inför 

och under höjd beredskap och då ytterst i krig samt den fredstida förmågan att hantera 

situationer som inte medför beslut om beredskapshöjning kan göras enhetligare och 

förtydligas. I detta ingår att se över de krav på beredskapsförberedelser som finns i LEH 

tredje kap. 1 §. 

 Bedöma kommunernas och regionernas behov av eventuell resursfördelning, utifrån analys 

och förslag avseende en enhetligare och tydligare ledningsförmåga för kommuner och 

region. Utredaren ska i sin bedömning ta särskild hänsyn till Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Gotland och övriga militärstrategiskt viktiga områden.  

 Lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen får inte innebära någon ändring av 

grundlagen.214 

Utredningen kan således föreslå flertalet lagändringar som kan få konsekvenser för 

utformningen av kommuners ledning av det civila försvaret inom sitt område. Dessutom 

kan förändrade ledningsförhållanden på regional nivå och samordningen inom länen 

innebära nya förutsättningar för kommuners ansvar och arbetssätt. 

I händelse av höjd beredskap i samband med krigsfara eller krig skulle det av naturliga skäl 

uppstå ett stort och varierat informationsbehov hos invånarna i en kommun. Med tanke på 

att totalförsvarsplaneringen varit nedlagd under en längre tid kan de yngre generationerna 

förväntas sakna samma koppling till totalförsvarsaspekter som äldre generationer som 

växte upp under det kalla kriget haft. Dagens totalförsvar ser dock inte ut som det gjorde 

under kalla kriget varpå även äldre generationer är i behov av information. Flertalet 

myndigheter delar på ansvar om totalförsvarsupplysning. På nationell nivå har MSB i 

uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer verka för att skapa en sammanhållen 

information om skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar samt om 

säkerhetspolitik. Under höjd beredskap ska MSB bland annat se till att berörda aktörer får 

tillfälle att samordna information till allmänhet och media samt samordna stödet till 

centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.215  

Inom ramen för lokal kristidsverksamhet (se mer ovan i detta kap.) under höjd beredskap 

ska kommuner sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om medel att 

                                                        
214 Dir. (2018:79), s. 12, 14 
215 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 7, 15 § 
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undvika eller lindra rådande svårigheter.216 Den faktiska innebörden av denna uppgift har 

dock inte tydliggjorts i förarbeten. Då kommuner befinner sig närmast landets invånare är 

det rimligt att anta att många av dessa i första hand kommer att vända sig till kommunen 

med frågeställningar. Det föreligger således ett behov av att samordna information inom 

kommunen under höjd beredskap och vidareförmedla denna till invånarna. För detta 

ändamål kan olika typer av expertis och kommunikationsresurser inom kommunens 

verksamheter behöva involveras. Till exempel skulle kontaktcenter inom Göteborgs 

kommuns konsument- och medborgarservice kunna utgöra en resurs. Kriskommunikation 

inom ramen för den fredstida krisberedskapen kan också anpassas för totalförsvaret. Hos 

de frivilliga försvarsorganisationerna finns det bland annat kriskommunikatörer som kan 

utgöra ett stöd för intern och extern kommunikation.217 

3.1. Kommunala bolags och övriga näringslivets roll i 

totalförsvaret 

Kommunalägda bolags verksamheter regleras på olika sätt men explicit lagstiftning om 

deras ansvar i totalförsvaret är sällsynt. I kommunallagen (2017:725) framgår det att 

kommuner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av 

kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Kommunfullmäktige får, om det inte i någon författning anges att angelägenheten ska 

bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal 

angelägenhet till en juridisk person (eller en enskild individ). Möjligheten att överlämna 

förvaltningsuppgifter till juridiska personer och enskilda individer framgår av 

regeringsformens (1974:152) tolfte kap. 4 §. Om skötseln av angelägenheten innefattar 

myndighetsutövning får sådan enbart lämnas över om det finns stöd för det i gällande 

författningar.218 

Ett kommunalt bolag definieras som ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt 

innehar samtliga aktier. Ett delägt kommunalt bolag avser aktiebolag eller handelsbolag 

där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.219 Vid överlämnande av skötsel 

av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag ska kommunfullmäktige fatta flera 

beslut, däribland:  

 Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.  

 Se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör 

ram för verksamheten anges i bolagsordningen. 

 Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

innan de fattas.220 

                                                        
216 Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 8 § 
217 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018), s. 7, 15 
218 Kommunallag (2017:725), 3 kap. 11 §, 10 kap. 1 § 
219 Kommunallag (2017:725), 10 kap. 2 § 
220 Kommunallag (2017:725), 10 kap. 3 § 
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Ett kommunalägt bolag utgör inte, enligt vår tolkning, en kommunal myndighet likt 

kommunstyrelsen, kommunala nämnder och deras tillhörande förvaltningar. I förarbeten 

till fullmaktslagen förfarandelagen (1988:97, se kap. om fullmaktslagstiftning i denna 

rapport) skrev regeringen följande om begreppet myndighet: 

Begreppet myndighet omfattar enligt RF:s [regeringsformens, vår anm.] terminologi 

inte riksdagen, kyrkomötet eller beslutande kommunal församling (landstingen 

samt kommun- och kyrkofullmäktige m. fl.) men väl övriga statliga och kommunala 

organ i den mån dessa ingår i den offentligrättsliga organisationen. Andra 

myndigheter än regeringen och domstolarna betecknas förvaltningsmyndigheter. 

Även organ med såväl statliga som kommunala inslag, som de allmänna 

försäkringskassorna, ryms under begreppet förvaltningsmyndighet. Sådan offentlig 

verksamhet som utövas i privaträttsliga former, t.ex. av bolag, föreningar och 

stiftelser, eller som har uppdragits åt enskilda i andra fall anses dock inte utövas av 

förvaltningsmyndighet […].221 

I vissa författningar har dock lagstiftaren valt att för ett särskilt ändamål jämställa bland 

annat kommunala bolag med myndigheter. Till exempel framgår det i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400): 

Det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna 

handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos 

aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller 

regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och 

stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.222 

I utredningen om förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) har utredarna i sitt 

förslag till ny lag om överlåtelser och upplåtelser av väsentligt intresse för totalförsvaret 

explicit, i en paragraf om lagens syfte och tillämpningsområde, valt att jämställa av 

kommun hel- eller delägt bolag med kommun.223 Detta är vid denna rapports framtagande 

fortfarande bara ett förslag i en offentlig utredning och har ännu inte resulterat i någon 

proposition från regeringen. 

Vid författandet av denna rapport har vi inte kunnat identifiera någon gällande 

totalförsvarslagstiftning som uttryckligen jämställer kommunala bolag med 

kommun/kommunal myndighet i samband med författningens tillämpning. 

Utöver vad som framgår av lag och kan verksamhet i kommunalägda bolag regleras i bland 

annat bolagsordningen och genom ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. I Göteborgs kommuns aktuella riktlinjer för ägarstyrning 

(diarienummer 0517/19), beslutade av kommunfullmäktige224, framgår grundläggande 

bestämmelser: 

Bolagen i staden är organiserade i en koncern med koncernmoderbolag, moderbolag 

och dotterbolag. Staden - vars ägande utövas genom kommunfullmäktige - är 

direktägare av Göteborgs Stadshus AB, nedan benämnt Stadshus AB, som i sin tur 

                                                        
221 Prop. (1987:88:6), s. 37-38 
222 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 2 kap. 3 § 
223 SOU (2019:34), s. 31 
224 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (2019-09-12) 
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äger dotterbolag, de interna respektive direktunderställda bolagen samt stadens del 

av de regionala bolagen. Stadshus AB ansvarar för att utöva den av 

kommunfullmäktige beslutade ägarstyrningen i dessa bolag. De dotterbolag som ägs 

av Stadshus AB är moderbolag i underkoncerner där moderbolagen äger dotterbolag 

som i förekommande fall är ägare av dotterdotterbolag i en hierarkisk struktur. 

De verksamhetsdrivande bolagen har, utöver dessa Göteborgs Stads riktlinjer för 

ägarstyrning, ett bolagsspecifikt ägardirektiv som är beslutat av kommunfullmäktige 

och som definierar ägarens krav och förväntningar på bolaget inom ramen för 

bolagets verksamhet.  

Bolagens verksamhet regleras främst av kommunallagen och aktiebolagslagen, men 

även annan lagstiftning styr verksamheten.  

Några av stadens bolag ägs tillsammans med andra kommuner och intressenter. 

Former för ägarstyrning i de regionala bolagen beslutas i samråd mellan 

ägarkommunerna. Stadens utgångspunkter anges i dessa Göteborgs Stads riktlinjer 

för ägarstyrning.225 

Göteborgs kommuns kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med 

verksamheten i respektive bolag och beslutar om riktlinjer, bolagsordning, ägardirektiv 

och andra styrande dokument som krävs för kommunfullmäktiges samlade styrning. 

Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att bland annat ansvara för 

ägarstyrningen av bolagen som ingår i koncernen med utgångspunkt i Göteborgs 

kommuns riktlinjer för ägandestyrning, i sitt ägardirektiv och bolagens ägardirektiv.226 

Utöver vad som redan framgår i lag har Göteborgs kommun möjlighet att nyttja sig av 

dessa styrningsmekanismer för att fördela uppdrag rörande totalförsvarsplanering och 

verksamhet inom civilt försvar under höjd beredskap för de kommunala bolag där de har 

ägande227. Direktiven får dock inte stå i strid mot tvingande bestämmelser i 

aktiebolagslagen, kommunallagen eller annan gällande författning. Kommunala bolag som 

ägs gemensamt med andra aktörer (såsom andra kommuner) innebär dock en separat 

process. I Göteborgs kommuns riktlinjer framgår följande om delägda bolag: 

För de av staden delägda bolag ska, med beaktande av kommunallagen samt 

aktiebolagslagen, så långt möjligt stadens inflytande som delägare säkerställas i 

aktieägaravtal och ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 

ägardialogen ska genomföras med de delägda bolagen ska regleras i respektive 

aktieägaravtal (eller motsvarande) för bolaget.  

Former för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen regleras av 

kommunfullmäktige i särskild ordning.228  

I sitt program för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 betonade Luleå kommun att 

uppdrag till dess kommunala bolag avseende krisberedskap och civilt försvar hanteras i 

ägardirektiv, varpå det aktuella programmet inte ger uppdrag till bolagen. Luleå kommun 

                                                        
225 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (2019-09-12), s. 3 
226 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (2019-09-12), s. 4-5 
227 Regeringen menade i Prop. (1987/88:6) att kommunen genom sitt ägande av kommunal verksamhet i 
bolagsform och med stöd av aktiebolagslagen kan ”ge de regler som kan behövas under krigsförhållanden” till 
dessa bolag. (Prop. (1987:88:6), s. 51  
228 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (2019-09-12), s. 7 
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har uppgivit att den har som inriktning att under aktuell mandatperiod etablera 

samverkansformer med bland annat kommunala bolag i syfte att uppnå samordning i 

planerings- och förberedelsearbetet. Denna samverkan ska behandla risker, sårbarheter 

och förberedelser för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap.229 

I lag (1982:1004) och tillhörande förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, 

arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen framgår flera 

bestämmelser som berör privata och offentliga företag. Lagens bestämmelser omfattar 

utöver ”ägare eller innehavare av industriella anläggningar, […] sådana 

arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer som avses i 6 § lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet” även ”andra näringsidkare”.230 Begreppet 

näringsidkare definieras till exempel i lag (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden som ”en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som 

har samband med hans näringsverksamhet, oavsett om den är offentlig eller privat.”231 

MSB bedömde i sin vägledning för kommuner om krigsplacering och krigsorganisation att 

kommunala bolag omfattas av lag (1982:1004) och om skyldighet för näringsidkare, 

arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen.232 I propositionen 

för lagen framgick det i motiveringen av paragrafen att ”[r]eglerna gäller både på den 

privata och den offentliga delen av arbetsmarknaden, dvs. fysiska eller juridiska personer 

som driver företagsamhet”.233 

Utöver MSB har följande myndigheter befogenhet att begära upplysningar eller medverkan 

enligt lagen (1982:1004)234: 

Affärsverket svenska kraftnät 

Arbetsförmedlingen  

Finansinspektionen 

Fortifikationsverket  

Försvarets materielverk 

Försvarsmakten 

Försäkringskassan 

Kommerskollegium 

Länsstyrelserna 

Pensionsmyndigheten 

                                                        
229 Luleå Kommun (2019), s. 3, 8 
230 Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen, 1 § 
231 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, 2 § 
232 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019b), s. 54, 72 
233 Prop. (1981/82:179), s. 11 
234 Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen, 1 § 

Post- och telestyrelsen 

Sjöfartsverket 

Socialstyrelsen 

Statens energimyndighet 

Statens jordbruksverk 

Statens livsmedelsverk 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Tullverket  
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Utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51), som överlämnades 

till regeringen i december 2019, föreslog att ytterligare myndigheter borde erhålla rätt att 

begära upplysningar och medverkan. Förslaget avsåg Elsäkerhetsverket, 

Folkhälsomyndigheten, Kustbevakningen, Luftfartsverket, Migrationsverket, 

Polismyndigheten, Riksgäldskontoret, Skatteverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, 

Strålsäkerhetsmyndigheten och Säkerhetspolisen.235 SOU:n har i skrivande stund inte 

resulterat i någon proposition från regeringen. 

Kommunerna finns inte specifikt angivna i lagen (1982:1004) om skyldighet för 

näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen 

men MSB:s bedömning är att kommunernas eventuella beroenden av till exempel privata 

näringsidkare inom totalförsvarsplaneringen kan tillvaratas inom ramen för 

länsstyrelsernas uppdrag.236 I den tillhörande förordningen (1982:1005) framgår det dock 

att om någon annan myndighet (myndigheter kan vara statliga och kommunala) än ovan 

namngivna behöver motsvarande upplysningar eller medverkan enligt lagen, ska denna 

myndighet anmäla detta till MSB. MSB får i sin tur vidta de åtgärder som myndighetens 

anmälan föranleder och därefter delge den anmälande myndigheten resultatet på lämpligt 

sätt.237  

De upplysningar som kan begäras av näringsidkare i enlighet med lagen (1982:1004) 

omfattar: ”personal, lokaler, maskiner och annan utrustning, produktion, förbrukning av 

energi, råvaror och andra förnödenheter, lagerhållning, inköp, leveranser och annat dylikt 

som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsarbete”. Och om det behövs 

kan det begäras att berörda näringsidkare ”i övrigt [ska] medverka vid planeringen av de 

egna uppgifterna inom totalförsvaret”. Det finns i övrigt bland annat särskilda 

bestämmelser för ekonomisk ersättning för arbete som medfört ”betydande 

kostnader”238.239 I förarbetena till lagen saknades det tydliga skrivningar kring hur 

långtgående kraven kring medverkan får vara. I regeringens proposition framgick dock 

följande: ”En begränsning av skyldigheten […] ligger i att näringsidkarens m.fl. 

upplysningar eller medverkan i övrigt behövs för planeringsarbetet i stort eller för 

totalförsvarsplaneringen av det aktuella företaget eller myndigheten”.240 Lagen betonar att: 

”Den som på grund av bestämmelser i denna lag har fått kännedom om en enskilds affärs- 

eller driftförhållanden eller förhållande av betydelse för totalförsvaret eller annars för 

                                                        
235 SOU (2019:51), s. 23-24 
236 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019b), s. 54 
237 Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen, 3 § 
238 ”Den som […] har fått utföra arbete som har medfört betydande kostnader, kan få ersättning för detta av 
allmänna medel. Kan överenskommelse om ersättningen inte träffas med den myndighet som har begärt 
arbetet, skall frågan hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän [ersatt av lag 
(1999:116) om skiljeförfarande, vår anm.]. Skiljemännen avgör om ersättning skall utgå och bestämmer i så fall 
ersättningens storlek.” 
239 Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen, 2 § 
240 Prop. (1981/82:179), s. 12 
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rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta.”241 Om 

Göteborgs kommun och dess myndigheter i sin totalförsvarsplanering har identifierat ett 

behov av upplysningar och/eller medverkan från näringslivet bör således en dialog inledas 

med MSB för att utreda möjligheterna vidare. 

Ett kommunalägt bolag kan också komma att påverkas vid tillämpning av fullmaktslagen 

förfogandelagen (1978:262) under höjd beredskap eller under fredstida förhållanden 

genom den anslutande förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för 

totalförsvarets behov. Enligt förfogandelagen kan till exempel en ägare eller innehavare av 

”fastighet, gruva, byggnad, industrianläggning eller annan anläggning eller av 

transportmedel, arbetsmaskin eller liknande åläggas att utöva verksamhet för eller på 

annat sätt medverka till framställning av egendom för statens eller annans räkning.”242 Se 

delkap. om förfogandelagen i denna rapport för mer information. 

En näringsidkare (vilket ett kommunalägt bolag kan vara) som ”i icke obetydlig 

omfattning” förbrukar sådan för folkförsörjningen viktig vara som staten lagerhåller för att 

utnyttjas när krig eller krigsfara råder eller när införseln av varor till Sverige minskar av 

annan anledning kan omfattas av vissa bestämmelser i lagen (1976:295) om skyldighet för 

näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap. Under sådana 

förhållanden som beskrivs ovan kan denne åläggas att till staten upplåta befintligt 

lagerutrymme eller plats för uppförande av sådant utrymme eller att köpa vara från sådant 

lager om det behövs för omsättningen av varulagret. För detta är näringsidkare dock 

berättigad till ersättning från staten.243 Värt att notera är att mycket av den statliga 

lagerhållningen som avses i denna författning i princip har avvecklats sedan 1990-talet. I 

utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51) konstaterades det: 

I dag har beredskapslager av bl.a. råvaror, livsmedel och insatsvaror i princip helt 

avvecklats. Viss lagerhållning finns dock. Socialstyrelsens beredskapslager finns på 

flera platser i landet och omfattar utrustning för cirka 5 000 patienter (under slutet 

av 1900-talet omfattade beredskapslagret utrustning för cirka 150 000 patienter). 

Lagren omfattar elverk, förbrukningsmateriel, kirurgiska instrument, 

konventionsskydd, vissa läkemedel, medicinteknisk utrustning, 

skadeplatsutrustning, skyddsutrustning för B-smitta, samt vårdutrustning. 

Dessutom lagrar Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten läkemedel 

i Socialstyrelsens beredskapslager. Socialstyrelsen bedömer att merparten av 

beredskapslagrad materiel är användbar i det återupptagna arbetet med totalförsvar. 

Som jämförelse lagrar Folkhälsomyndigheten totalt cirka två miljoner förpackningar 

antivirala läkemedel som beredskap inför en eventuell influensapandemi. De lagrade 

läkemedlen kan tillgängliggöras i samband med en pandemi eller vid ett större 

regionalt utbrott av influensa, då det samtidigt råder allvarlig brist i det ordinarie 

försörjningssystemet. Vidare har Folkhälsomyndigheten avtal med tre 

läkemedelsföretag om s.k. säkerhetslager av antibiotika för beredskapsändamål. 

                                                        
241 Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen, 7 § 
242 Förfogandelag (1978:262), 5 § 
243 Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap, 1-2 §§ 
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Läkemedlen ägs av läkemedelsföretagen, men Folkhälsomyndigheten har rätt att 

omedelbart köpa och hämta hela eller delar av lagret.244 

Samma utredning (SOU 2019:51) ansåg att identifiering av totalförsvarsviktiga företag ska 

ske genom att statliga myndigheter genomför kartläggningen. Utredningen bedömde att de 

statliga myndigheterna sammantaget har de underlag och rutiner som behövs för att 

kunna identifiera företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Utredningen 

föreslog därför att regeringen uppdrar åt de så kallade totalförsvarsmyndigheterna (de som 

framgår av förordning (1982:1005) ovan, vår tolkning) att identifiera vilka företag som 

bedriver totalförsvarsviktig verksamhet.245 Utredningen förordade, i likhet med 

försvarsberedningen, att ett totalförsvarets näringslivsråd inrättas i Regeringskansliet. 

Syftet med detta råd är att ge råd till regeringen i totalförsvarsfrågor och att vara ett forum 

för informationsutbyte mellan Regeringskansliet, berörda myndigheter och näringsliv. Det 

föreslagna rådet ska bidra till ett bättre samspel mellan offentliga och privata aktörer i 

syfte att hantera totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst 

krig. I rådet föreslogs bland annat företrädare från Sveriges kommuner och regioner samt 

länsstyrelserna ingå i syfte att säkerställa sambandet med de av utredningen föreslagna 

regionala råden246 för totalförsvar.247 

Utredarna föreslog att regeringen skulle ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ge 

vägledning som syftar till bättre upphandlingar för försörjning under höjd beredskap.248 

Utredarna skriver: 

Upphandlande myndigheter behöver utifrån sina ansvarsområden belysa behoven 

av avtal som ökar sannolikheten för leverans av nödvändiga varor och tjänster vid 

såväl allvarliga fredstida kriser som höjd beredskap och ytterst krig. Som framgått är 

utgångspunkten att Sverige ska kunna möta och hantera en säkerhetspolitisk kris 

som leder till allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet under minst tre 

månader. Det handlar bl.a. om varor och tjänster som it, elektronisk 

kommunikation, transport, drivmedel, bevakningstjänster, förnödenheter och 

finansiella tjänster. Avtalen kan vara renodlade avtal för höjd beredskap och då 

ytterst krig eller avsedda för fredstid men som garanterar leverans även vid höjd 

beredskap och då ytterst krig. Avtalen behöver tecknas redan i fredstid.  

Processen för att försäkra sig om en försörjning vid allvarliga kriser eller höjd 

beredskap är svår att överblicka och rättsligt komplicerad. Utredningen bedömer 

dessutom att det kan komma att generera höga kostnader. Utredningen menar att 

det av effektivitetsskäl är viktigt att myndigheter, kommuner och regioner kan få 

tillgång till tydlig vägledning. 

Det behöver analyseras ingående hur långtgående krav det är möjligt att ställa 

utifrån det gällande upphandlingsregelverket i syfte att åstadkomma 

försörjningstrygghet. I det arbetet bör bl.a. överväganden ingå om hur 

leveransgarantier och force majeure-klausuler bäst utformas för att ge tillgänglighet 

                                                        
244 SOU (2019:51), s. 89-90 
245 SOU (2019:51), s. 15 
246 Utredningen föreslår att länsstyrelsernas befintliga regionala råd för krisberedskap och skydd mot olyckor 
även ska inkludera frågor som rör totalförsvaret. I råden ska representanter för länsstyrelsen samt berörda 
aktörer i krishanteringssystemet och totalförsvaret ingå. (SOU (2019:51), s. 20, 22) 
247 SOU (2019:51), s. 167-168 
248 SOU (2019:51), s. 163 
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och vilka kostnader det skulle medföra. En viktig fråga att belysa är om det är tillåtet 

enligt upphandlingsreglerna att ställa krav om beredskapsplaner. Slutligen bör även 

möjligheten till längre avtalstider analyseras.249 

Sådana tydliggöranden och vägledningar skulle vara av stor betydelse för myndigheter, 

inklusive kommuner, som använder sig av privata utförare samt leverantörer av varor och 

tjänster i sin verksamhet. I Göteborgs kommun skulle rimligtvis bland annat förvaltningen 

för inköp och upphandling ha intresse av sådana tydliggöranden och vägledningar för 

kommunens arbete med att kunna upprätthålla leveranssäkerhet och försörjningstrygghet 

under höjd beredskap. 

I utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskaps delbetänkande (SOU 2020:23) lyftes 

behovet av övergripande nationell samordning kring försörjningsfrågor på vissa områden: 

Det finns behov av att avtal utformas på ett enhetligt sätt tvärsektoriellt, bl.a. för att 

det ska vara enhetligt gentemot näringslivet när flera aktörer i olika sektorer behöver 

teckna avtal om samma sorts resurser. Någon aktör behöver ha ansvar för den 

övergripande dialogen med företrädare för näringslivets olika sektorer och 

säkerställa de allmänna villkor och incitament som kan behövas. Ett motsvarande 

samordningsbehov finns sannolikt vad gäller distribution och lagerhållning. Det är 

inte denna utrednings uppdrag att utreda frågan om det bör inrättas en 

sammanhållande funktion för försörjningsberedskapen. Trots det finns skäl att 

framhålla att det vid utredningens arbete framkommit att det kan finnas betydande 

samordningsvinster med att hålla ihop åtminstone vissa strategiska 

försörjningsrelaterade frågor. Enligt utredningens bedömning bör regeringen därför 

överväga om det finns skäl att i någon form inrätta en sammanhållande funktion för 

samhällets försörjningsberedskap. Det kan ske antingen inom ramen för en befintlig 

myndighets eller annan aktörs verksamhet eller genom att skapa en ny myndighet 

med motsvarande uppgifter som ÖCB250.251 

I november 2020 överlämnade FOI en förstudie om nationell försörjningsberedskap till 

regeringen. I denna förstudie återgav myndigheten vad berörda aktörer på en rad olika 

nivåer (inklusive lokal nivå och näringslivet) framfört gällande förutsättningarna för att 

stärka Sveriges nationella försörjningsberedskap med anledning av totalförsvarets och den 

fredstida krisberedskapens behov. Myndigheten gjorde också en egen analys och för flera 

relevanta resonemang kring befintlig lagstiftning på området och möjliga vägar framåt. I 

förstudiens inledning konstaterade FOI bland annat: 

Det är viktigt att komma ihåg att den omfattande lagstiftning som reglerar 

länsstyrelsernas och kommunernas ansvar för försörjningsberedskap tillkom inom 

ramen för ett totalförsvar som hade skapat en bas av statliga resurser (exempelvis 

beredskapslager) och försörjningsrelaterade logistiska strukturer (K-företag, 

transportplanering osv.). I avsaknad av denna materiella och strukturella bas är det 

svårt för länsstyrelser och kommuner att uttolka sitt ansvar givet lagstiftningen. Vad 

ska åstadkommas lokalt och regionalt, och vad ska åstadkommas på nationell och 

central nivå? Tydligare mål och samordning av försörjningsberedskapen efterfrågas 

                                                        
249 SOU (2019:51), s. 163-164 
250 Överstyrelsen för civil beredskap – tidigare myndighet som hade ett övergripande nationellt ansvar för 
försörjningsfrågor inför höjd beredskap. 
251 SOU (2020:23), s. 148-150 
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därför. [---] Innebörden av […] redovisad lagstiftning kopplad till försörjningsansvar 

anses från kommunalt håll i vissa delar vara oklar vad gäller ambitionsnivån på 

förberedelser och åtgärder. Kommunerna anser sig inte heller ha resurser för att 

skapa en lokal försörjningsberedskap i någon större omfattning.252 

Av förstudiens empiri framgick det att kommuner och länsstyrelser betonar att det, 

avseende förutsättningar, krävs ytterligare resurser och att det skapas effektiva 

aktiveringsmekanismer för försörjningsberedskap. Även behov av tydliga mandat avseende 

beslut om resursernas användande framhölls. Dessutom efterfrågades klargöranden kring 

vad som ska åstadkommas inom olika län och kommuner, vilka företag som ska planläggas 

och av vem, samt vilka försörjningsviktiga resurser eller verksamheter som finns eller 

borde finnas i ett framtida system.253 FOI ansåg att kommande utredningar kan behöva 

analysera innebörden av kommunernas försörjningsansvar enligt gällande författningar 

och föreskrifter. Det gäller bland annat innebörden av bestämmelser i LEH om att 

kommuner ska ”vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor”, då 

flera respondenter i förstudien lyft denna upplevda otydlighet.254 Just denna bestämmelse 

som ingår i det som benämns som ”lokal kristidsverksamhet” i LEH har vi kommenterat i 

inledningen av tredje kap. FHS/CTSS instämmer i att det finns ett behov av att tydliggöra 

de legala aspekterna på området särskilt för lokal nivå då kommuner kommer utgöra en 

viktig aktör rörande försörjningsberedskap under höjd beredskap. Försörjningsberedskap 

omfattar en mängd olika områden. I delkap. om livsmedel har vi särskilt lyft flera 

otydligheter kring innebörden av kommuners ansvar rörande främst dricksvatten men 

även övriga delar av livsmedelsberedskapen. Ambitionsnivåer och ansvarsfördelning är 

några av de aspekter som är i behov av tydliggöranden antingen från lagstiftaren eller från 

ansvariga statliga myndigheter inom berörda områden. 

I lagstiftning som reglerar olika former av upphandling finns det flera bestämmelser av 

betydelse för totalförsvaret som medger vissa undantag. I lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling framgår det att lagens innehåll inte gäller för upphandling av tjänster som 

avser civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara. Kriteriet för undantag är 

dock att tjänsterna måste tillhandahållas av icke vinstdrivande organisationer eller 

sammanslutningar och omfattas av särskilda ”Common Procurement Vocabulary” (CPV)255 

koder.256 Innebörden av samtliga CPV-koder framgår i en EU-förordning (213/2008). I 

princip identiska paragrafer återfinns, gällande tjänstekoncessioner respektive andra 

upphandlingar, i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner samt i lagen 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Dessa lagars bestämmelser är 

inte heller tillämpliga för sådan typ av koncession/upphandling som uppfyller ovan 

nämnda kriterier.257 De CPV-koder som nämns i ovanstående paragrafer avser enligt EU-

förordning (213/2008) ”brandkårs- och räddningstjänster”, ”brandkårstjänster”, 

”brandsläckning”, ”brandskyddstjänster”, ”bekämpning av skogsbränder”, 

                                                        
252 Totalförsvarets forskningsinstitut (2020), bilaga 1, s. 6-7, bilaga 2, s. 88 
253 Totalförsvarets forskningsinstitut (2020), bilaga 1, s. 7 
254 Totalförsvarets forskningsinstitut (2020), bilaga 2, s. 91 
255 CPV är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera den terminologi 
som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för en upphandling. 
(Upphandlingsmyndigheten (2019-04-15)) 
256 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 3 kap. 26 § 
257 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 3 kap. 33 §; Lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna, 3 kap. 32 § 
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”räddningstjänster”, ”civilförsvarstjänster”, ”nukleära säkerhetstjänster” och 

”ambulanstjänster” (utom ambulanstjänster för transport av patienter).258  

I förarbetena till den aktuella upphandlingslagstiftningen (som utgör en implementering 

av flera EU-direktiv) medgavs dock att det finns flera utmaningar i att tillämpa dessa 

undantag i praktiken. Det framgick bland annat att terminologin inte är anpassad efter 

begrepp som används i annan relevant lagstiftning i form av lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor (LSO) samt LTH. MSB framhävde i sitt remissvar att det finns otydligheter 

avseende vad de angivna CPV-koderna omfattar, hur de skiljer sig från varandra samt hur 

de ska tolkas i förhållande till gällande svensk rätt. Regeringen uppmärksammade också 

att det i det aktuella EU-direktivet saknas tydliggöranden avseende vilka organisationer 

eller sammanslutningar som avsågs och hur termen icke vinstdrivande ska tolkas.259 

Regeringen uppgav följande: 

Regeringen instämmer i MSB:s synpunkt att undantagen ter sig svårtillämpade. Det 

kan t.ex. vara svårt för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra om ett 

kontrakt enbart avser sådana tjänster som omfattas av undantagsbestämmelsen eller 

om det också avser sådana närliggande tjänster som inte är undantagna och därmed 

upphandlingspliktiga. Det kan även förutses svårigheter att avgöra vad som avses 

med kravet att kontraktet ska tilldelas icke vinstdrivande organisationer eller 

sammanslutningar. […] Den upphandlande myndigheten eller enheten har dock 

möjlighet att, i tveksamma fall, konkurrensutsätta kontraktet genom upphandling. 

Allmänt gäller att undantag ska tillämpas restriktivt och det är den upphandlande 

myndigheten eller enheten som ska kunna visa att förutsättningarna för undantag är 

uppfyllda. Det är inte möjligt att inom ramen för detta lagstiftningsarbete ge 

närmare vägledning om vilka tjänster som omfattas av CPV-koderna. Det får 

utvecklas i tillämpningen.260 

Det framstår således som att eventuell tillämpning av dessa undantag kommer vara 

förenade med flera utmaningar och att otydlighet råder. Det är därför tveksamt huruvida 

dessa bestämmelser är lämpliga att försöka nyttja inom ramen för 

totalförsvarsplaneringen. Ett försök till tillämpning skulle rimligen innebära en 

komplicerad process kantad av tolkningsproblematik och behov av ytterligare utredning. 

Oavsett bestämmelsernas nytta i dagsläget kan det vara bra att känna till förekomsten av 

dessa inom Göteborgs kommun. Relevansen är nog störst för förvaltningen för inköp och 

upphandling men potentiellt även för andra verksamheter inom kommunen (till exempel 

den kommunala organisationen för räddningstjänst, Räddningstjänstförbundet 

Storgöteborg) som genomför upphandling kopplat till de flesta områden som anges i 

undantagen.  

3.2. Elektronisk kommunikation 

Det kommunalägda bolaget Göteborg Energi AB äger och driver, genom det helägda 

dotterbolaget Göteborg Energi Gothnet AB, fibernät/stadsnät i kommunen. I lagstiftningen 

finns det krav som kan ställas på tillhandahållare av elektronisk kommunikation kopplat 

                                                        
258 Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 
259 Prop. (2015/16:195), s. 416, 418 
260 Prop. (2015/16:195), s. 419 
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till totalförsvarsverksamhet. Enligt lagen (2003:389) och tillhörande förordning 

(2003:396) om elektronisk kommunikation får regeringen när Sverige är i krig eller 

krigsfara261 meddela de föreskrifter om elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan 

radioanvändning som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt. 

Regeringen eller Post- och telestyrelsen (PTS) får, efter samråd med Försvarsmakten och 

MSB, meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av 

elektroniska kommunikationer i samband med krig eller krigsfara eller när det råder 

sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges 

gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.262 

PTS har utfärdat sådana föreskrifter genom PTSFS (1995:1)263 om fredstida planering för 

totalförsvarets behov av telekommunikation m.m. I dessa föreskrifter framgår det 

planeringsinriktningar för den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller 

allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i enlighet med lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation. I fredstid ska sådana aktörer planera för att vid höjd 

beredskap kunna: 

 Fortsätta driften av verksamheten och så långt som möjligt tillhandahålla samma 

tjänster som i fredstid. 

 Styra och överföra nationell trafik inom Sverige. 

 Ställa personal för samverkan på central, högre och lägre regional nivå till 

förfogande i den omfattning som krävs. 

 Fortsätta verksamheten i ordinarie lokaler med de funktioner som inte har särskilt 

förberedda och skyddade arbetsplatser för verksamheten vid höjd beredskap och i 

krig. 

Det framgår också att en sådan aktör i fredstid ska hålla en organisation för verksamheten 

vid höjd beredskap och i krig aktuell. Denna ska i största möjliga utsträckning bygga på 

den fredstida organisationen.264 

Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska 

kommunikationstjänster av särskild betydelse från allmän synpunkt265 får förpliktas av 

PTS att mot ekonomisk ersättning beakta totalförsvarets behov av elektronisk 

kommunikation under höjd beredskap.266 Statligt ekonomiskt stöd kan betalas ut till 

företag för att dessa ska genomföra vissa åtgärder för att driftsäkra och säkerställa robusta 

elektroniska kommunikationer i syfte att skydda kommunikationerna mot allvarliga hot 

och påfrestningar i fredstid och vid höjd beredskap. Det finns dock ett antal förutsättningar 

                                                        
261 Eller när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges 
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. 
262 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 1 kap. 8 §; Förordning (2003:396) om elektronisk 
kommunikation, 5 §  
263 Senast uppdaterad 2018 genom PTSFS (2018:5). 
264 Post- och telestyrelsens föreskrifter (1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av 
telekommunikation m.m. 
265 I förarbetena till lagen angavs det att det kan inbegripa större internetoperatörer och kan exempelvis 
omfatta skyldigheter att skydda vissa noder och säkra vissa viktiga funktioner för internet. (Prop. 
(2002/03:110), s. 240)  
266 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 1 kap. 9 §; Förordning (2003:396) om elektronisk 
kommunikation, 6 § 
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som måste föreligga för att kunna ansöka om sådant stöd. Åtgärderna i fråga måste följa 

det som framgår av EU-kommissionens specifika förordningar och beslut på området. 

Dessutom får sådant stöd som avses inte lämnas för en åtgärd som ett företag är skyldigt 

att genomföra enligt lag eller annan författning, ett företag kan genomföra på 

kommersiella grunder, eller kan upphandlas i konkurrens. Ansökan om stöd behandlas av 

PTS.267 För mer information se förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och 

robusta elektroniska kommunikationer. 

I propositionen för totalförsvaret 2021-2025 uppgav regeringen att: 

[…] Post- och telestyrelsens (PTS) arbete med att stärka robustheten är av vikt och 

bedömer att åtgärder behöver vidtas inom området [elektronisk kommunikation, vår 

anm.] för att stärka förmågan vid krisberedskap samt förmågan att klara höjd 

beredskap och då ytterst krig. Det handlar bl.a. om att säkerställa ytterligare 

redundans i de elektroniska kommunikationsnäten, skalskydd för vissa 

teknikutrymmen för kritisk infrastruktur, ökad autonomi i kommunikationsnäten 

samt tillgång till reservdelar och reservelkraft för att kunna upprätthålla förmågan 

under längre tid. Majoriteten av all trafik går i privata nätägares nät, vilket gör att 

det är viktigt att stärka dessa nät utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Regeringens 

bedömning är att insatser med statlig finansiering bör genomföras för att stärka 

robustheten i privata nätägares nät i syfte att uppnå en förmåga som går utöver den 

som krävs vid fredstida kris. Det rör sig t.ex. om förmåga till uthållighet under 

långvariga förlopp och att klara många samtidiga händelser som är geografiskt 

spridda över hela landet.268 

3.3. Energi och el 

Elberedskapslagen (1997:288) innehåller bestämmelser om skyldighet att vidta 

beredskapsåtgärder inom elsektorn. Bestämmelserna gäller för den som bedriver 

produktion av el, handel med el eller sådan överföring av el som sker med stöd av 

nätkoncession (tillstånd att bygga eller använda elektrisk starkströmsledning).269 Då 

Göteborgs kommun genom det kommunala bolaget Göteborgs Energi AB inklusive dess 

dotterbolag bedriver verksamhet som inkluderar delar av ovanstående är det relevant att 

redogöra för vad man behöver förhålla sig till rörande lagstiftning med koppling till 

totalförsvaret. 

Begreppet beredskapsåtgärder enligt elberedskapslagen avser åtgärder som behövs för att 

förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra 

påfrestningar på samhället. Begreppet avser även sådana åtgärder som ”krävs för att göra 

det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap”. Regeringen eller 

Affärsverket svenska kraftnät (SvK) får meddela föreskrifter om sådana 

beredskapsåtgärder.270 Det är SvK som beslutar om de beredskapsåtgärder som ska vidtas 

enligt elberedskapslagen.271 I SvK:s föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 

                                                        
267 Förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer, 1-5 §§ 
268 Prop. (2020/21:30), s. 150-151 
269 Elberedskapslag (1997:288), 1 §; Ellag (1997:857), 2 kap. 1 § 
270 Elberedskapslag (1997:288), 3 §; Förordning (1997:294) om elberedskap, 1-2 §§ 
271 Elberedskapslag (1997:288), 5 § 
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2013:2) finns föreskrifter om sådana beredskapsåtgärder. Nedan redogörs för några av de 

bestämmelser som specifikt berör beredskapsåtgärder med bäring på höjd beredskap. 

Följande åtgärder för höjd beredskap ska, om SvK inte beslutar annat, anses utgöra 

beredskapsåtgärder enligt elberedskapslagen 3 §: 

 Fortifikatoriskt skydd (bergrum, bergnisch, splitterskydd m.m.). 

 Upprättande av egen beredskapsplan för höjd beredskap och krig. 

 Möjliggörande av dödnätstart av produktionsanläggningar för drift i delsystem för 

att försörja ett område med elkraft. 

 Frekvens- och spänningsreglering i produktionsanläggningar för ödrift. 

 Återkylning i kraftvärmeverk för ödrift. 

 Säkerställande av elproduktion i kraftvärmeverk och värmekraftverk genom 

alternativa matningar av el och vatten.272 

Vilka av ovanstående åtgärder som är tillämpbara för Göteborgs Energi AB och dess 

dotterbolag beror delvis på om de bedriver sådan verksamhet som anges i respektive 

ovanstående punkter. På begäran av SvK ska särskilda beredskapsplaner upprättas273. En 

beredskapsplan ska innehålla uppgift om hur verksamheten i stort ska bedrivas under höjd 

beredskap och krig. Av planen ska framgå hur företagets behov av personal, materiel, 

entreprenörer och övriga vid höjd beredskap och krig knappa resurser kan tillgodoses. 

Beredskapsplanen ska på begäran redovisas till SvK.274 I elberedskapslagen finns bland 

annat bestämmelser om anmälningsskyldighet gentemot SvK för den som driver 

verksamhet som är av ”väsentlig betydelse för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort 

eller ett område”.275 Vad som avses med väsentlig betydelse för elförsörjningen i detta 

hänseende framgår mer specifikt av 11-12 §§ i SvKFS 2013:2. Om vissa typer av 

förändringar genomförs i dessa verksamheter ska en anmälan om sådana göras till SvK. 

Några av dessa typer av förändringar som innebär anmälningsskyldighet har direkt bäring 

på totalförsvaret: 

 Förändring av personella och materiella resurser som påverkar möjligheten att 

upprätthålla drift och underhåll vid svåra påfrestningar och höjd beredskap. 

 Ändring i verksamhet som kan påverka förmågan att upprätthålla verksamheten 

vid svåra påfrestningar och höjd beredskap.276 

Ytterligare föreskrifter som anknyter till detta förfarande, till exempel hur anmälan ska 

göras, framgår i anknytande paragrafer i SvKFS 2013:2.  

I ellagen (1997:857) framgår det att regeringen prövar sådana frågor om nätkoncession 

som har betydelse för försvaret om Försvarsmakten begär det. I ett sådant fall ska utsedd 

                                                        
272 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 2013:2), 2 § 
273 Vid en sådan begäran kan SvK besluta om att planen ska innehålla andra uppgifter än vad som anges i 
SvKFS 2013:2 4 §. 
274 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 2013:2), 4 § 
275 Elberedskapslag (1997:288), 7 § 
276 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 2013:2), 12 § 
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nätmyndighet (Energimarknadsinspektionen277) överlämna frågan om 

prövningsmyndighet till regeringen för avgörande.278  

I förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 

(1997:857) finns det en potentiellt relevant bestämmelse rörande totalförsvaret. I den 

framgår det att ett internt nät med högst fyrtiotusen volts spänning inom området för en 

sådan anläggning inom totalförsvaret vars existens eller belägenhet ska hållas hemlig får 

byggas och användas utan nätkoncession.279 I en annan förordning om energideklarationer 

finns ett undantag från ägares skyldighet att energideklarera byggnader (och de ytterligare 

anknytande skyldigheter som anges i lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 

13 §) om en byggnad är avsedd för totalförsvaret och som på grund av byggnadens 

utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur. Det finns även 

undantag från ägares skyldighet att säkerställa inspektion av vissa uppvärmnings- och 

luftkonditioneringssystem (enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 8 a, 

10 §§) om en byggnad är avsedd för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för 

Sveriges säkerhet. Boverket får meddela närmare föreskrifter om ovan nämnda 

undantag.280 Dessa bestämmelser kan vara av betydelse för kommunens eventuella 

skyddade anläggningar som är avsedda för till exempel ledning av det civila försvaret 

under höjd beredskap. 

Fjärrvärmeslagen (2008:263) och tillhörande förordning (2008:526) saknar specifika 

bestämmelser för krigsfara, krig och rörande totalförsvaret. Det kommunalägda bolaget 

Gryaab AB producerar biogas som senare omvandlas till miljömärkt fordonsbränsle.281 

Naturgaslagen (2005:403) och tillhörande förordning (2006:1043) innehåller 

bestämmelser som berör denna verksamhet men författningarna saknar specifika 

bestämmelser för krigsfara, krig och rörande totalförsvaret. 

I händelse av eleffektbrist282 finns det prioriteringsordningar för vilka elanvändare i 

samhället som ska ha förtur i distributionen av tillgänglig el. Dessa prioriteringar tas fram i 

en planeringsprocess som kallas ”styrel” vilken genomförs vart fjärde år. SvK har 

behörighet enligt ellagen (1997:857) att beordra manuell förbrukningsfrånkoppling för att 

säkerställa balansen i systemet.283 Kommunernas ansvar i styrel framgår i 6 § Statens 

energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2013:4). Styrel är dock inte utformat för krigets 

krav utan efter kortsiktig eleffektsbrist. Det är inte heller något elransoneringsverktyg. 

Statens energimyndighet har dock påbörjat ett arbete med att ta fram nya modeller för 

ransonering och prioritering av el.284 I Statens energimyndighets (Energimyndighetens) 

handbok för styrels planeringsomgång 2019-2021 skrev man dock följande: 

Styrel är en del av krisberedskapen med dess planerade åtgärder för att lindra 

konsekvenserna vid en krissituation. För många aktörer har styrel kommit att utgöra 

                                                        
277 Elförordning (2013:208), 3 § 
278 Ellag (1997:857), 2 kap. 1 a § 
279 Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), 14 § 
280 Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader, 1-2,5, 8 a §§ 
281 Gryaab AB (u.å.) 
282 Eleffektbrist innebär att tillgången i form av produktion och importkapacitet är i obalans med efterfrågan, 
det vill säga förbrukning av el i systemet överstiger den tillgängliga mängden el i systemet. 
283 Statens energimyndighet (2013); Statens energimyndighet (2014), s. 7, 24-25; Förordning (2011:931) om 
planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare, 4 § 
284 Försvarsberedningen (2017), s. 166 
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en modell för annat krisberedskapsarbete, till exempel risk- och sårbarhetsanalyser, 

nödvattenplanering, planering av drivmedelsförsörjning eller beredskapen kring 

värmestugor för civilbefolkningen. Underlaget och metoden som har utarbetats 

under styrelplaneringen används redan idag för utvecklingen av skydd för 

samhällsviktig verksamhet och även för en situation med höjd beredskap. Inom 

ramen för den nyupptagna totalförsvarsplaneringen kan underlag och lärdomar från 

styrelarbetet vara till betydande hjälp, såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

Genom styrels systematiska identifiering av vilka samhällsviktiga verksamheter som 

finns inom organisationens ansvarsområde skapas en god förståelse för risker och 

beroenden. Denna förståelse och erfarenhet kan även vara till nytta när kommuner, 

länsstyrelser, statliga myndigheter med flera ska arbeta med övrigt 

krisberedskapsarbete och vid utvecklingen av totalförsvaret.285 

I propositionen för totalförsvaret 2021-2025 berörde regeringen el- och energifrågor på 

flera ställen. Bland annat betonade regeringen att den delar Försvarsberedningens samt 

expertmyndigheternas (Svenska kraftnät, Energimyndigheten och 

Strålsäkerhetsmyndigeten) bedömningar om att det finns utvecklingsbehov när det gäller 

samhällets förmåga till prioritering, ransonering och annan förbrukningsdämpning vid 

energibrist inom samtliga energislag, särskilt med hänsyn till totalförsvarets behov. 

Regeringen menade dock att det är viktigt att påminna om att den enskilde 

energianvändaren även behöver ha beredskap för att kunna hantera konsekvenser av 

störningar i energiförsörjningen både i vardagen och vid höjd beredskap. Regeringen 

uppgav att den avser förstärka ovan nämnda myndigheters resurser i syfte att prioritering, 

ransonering och annan förbrukningsdämpning vid energibrist kan utvecklas, vilket också 

omfattar perspektivet höjd beredskap.286 

Regeringen uppgav också att denna delar Försvarsberedningens uppfattning att en normal 

elförsörjning inte kan garanteras vid en krigssituation och att det finns risk för mycket 

stora störningar. Regeringen konstaterade att det finns behov av insatser som stärker 

förmågan inom elförsörjningen såsom förmåga till ö-drift. Eftersom det nationella 

stamnätet är sårbart ansåg Försvarsberedningen att det kan finnas behov av att skapa 

ökade förutsättningar för lokal produktion och distribution av el. Försvarsberedningen 

betonade vikten av att arbetet med att utveckla förnybar elproduktion även tar 

totalförsvarsaspekter i beaktande. Regeringen instämde i Försvarsberedningens 

bedömning att omställningen till förnybar el även bör kunna ge fördelar ur ett 

totalförsvarsperspektiv och betonade vikten av att samhällsplaneringen beaktar behovet av 

nya anläggningar och ny infrastruktur.287 

Lagen (2012:806) samt förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja syftar till 

att reglera och trygga tillgången till olja vid allvarliga försörjningsavbrott genom 

beredskapslagring.288 Enligt lagen ska Sverige under varje lagringsår ha ett 

beredskapslager som motsvarar minst antingen 90 dagars genomsnittlig daglig 

nettoimport eller 61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk konsumtion under referensåret 

beroende på vilken mängd som är störst. Lagringen ska bestå av både råolja och 

                                                        
285 Statens energimyndighet (2018), s. 11, 13 
286 Prop. (2020/21:30), s. 148-149 
287 Prop. (2020/21:30), s. 149 
288 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja, 1 kap. 1-2 §§ 
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lagringsbränslen men råoljan får aldrig utgöra mer än två tredjedelar av 

beredskapslagret.289 De aktörer som är skyldiga att hålla lager är: 

[…] [D]en som under ett referensår har 

1. Importerat råolja eller lagringsbränslen till landet och sålt eller förbrukat 

lagringsbränslen i landet, eller 

2. Köpt lagringsbränslen av någon som är lagringsskyldig enligt 1 och sålt minst 

50 000 kubikmeter lagringsbränslen i landet.290 

Detta omfattar i praktiken många privata aktörer men det kan vara av relevans att 

undersöka om någon av Göteborgs kommuns bolag eller förvaltningar är berörda. Den 

lagringsskyldige ska lagra de lagringsbränslen som denne har sålt eller förbrukat under 

referensåret. Tillstånd får dock ges för att fullgöra lagringsskyldigheten med andra 

lagringsbränslen eller med råolja. Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och 

prövar frågor enligt lagen.291 Den nutida lagstiftningen för beredskapslagring av olja är till 

skillnad från den tidigare lagstiftningen före 2012 inte främst avsedd för krig och krigsfara. 

Det nuvarande lagringsbehovet av olja är numera definierat av överenskommelser inom 

bland annat Europeiska unionen och internationella förpliktelser inom International 

Energy Agency. I propositionen till den nuvarande lagen skrev dock regeringen att om det 

säkerhetspolitiska läget skulle föranleda att Sverige behöver öka beredskapslagringen 

utöver de ordinarie nivåerna i lagen kan detta ske genom mekanismer i samma lag.292 Det 

framgick inte explicit vilka mekanismer i lagen som regeringen avser men i tredje kap. 4 § 

stipuleras det att tillsynsmyndighetens (Statens energimyndighet, även känd om 

Energimyndigheten) beslut om lagringsskyldighet får ändras under pågående lagringsår 

om det är nödvändigt för storleken på Sveriges beredskapslager. Utifrån ett 

totalförsvarsperspektiv är det värt att betona att lagringsskyldigheten kan uppfyllas både 

inom och utanför Sverige och får utföras av andra än den lagringsskyldige om den som är 

lagringsskyldig och den som ska utföra lagringen har tillstånd till det. Tillstånd krävs även 

för att den som är lagringsskyldig ska få hålla egna lager utanför landet. Statens 

energimyndighet prövar sådana frågor om tillstånd.293 

I Sverige finns ingen utvinning/produktion av råolja som utgör insatsprodukt för bland 

annat bensin och diesel.294 Sverige är således beroende av import av råolja för att säkra 

tillgången på drivmedelsbränsle. I en säkerhetspolitiskt ansträngd situation kan sådana 

leveranser av olika skäl tänkas utebli. Distribution av drivmedel är i sin tur beroende av 

elförsörjningen. Utan el fungerar inte pumpar etc. Försvarsberedningen har uppgivit att 

aktörer med ansvar för samhällsviktiga funktioner behöver tydliggöra sina respektive 

behov av drivmedel. Först i ett senare skede ansåg beredningen att regeringen kan fatta 

beslut om eventuell reglering av hur befintlig beredskapslagring av olja ska användas för 

att möta totalförsvarets behov.295  

                                                        
289 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja, 2 kap. 1 § 
290 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja, 3 kap. 1 § 
291 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja, 3 kap. 2 §; Förordning (2012:873) om beredskapslagring av 
olja, 2 § 
292 Prop. (2011/12:162), s. 68; Försvarsberedningen (2017), s. 167 
293 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja, 4 kap. 1-2 §§ 
294 Statistiska centralbyrån (2016) 
295 Försvarsberedningen (2017), s. 167-168 
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3.4. Vatten, avfall, avlopp och miljö 

En del av den verksamhet som Göteborgs kommuns förvaltning kretslopp och vatten 

regleras i miljöbalken (1998:808). Även andra förvaltningar och bolag bedriver rimligtvis 

viss verksamhet som berörs av balkens bestämmelser. I balken finns det en paragraf som 

ger regeringen mandat att, i den utsträckning det på grund av rådande särskilda 

förhållanden är nödvändigt för att stärka försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för 

totalförsvaret som avviker från innehållet i miljöbalken (med undantag för sådant 

ämnesområde för vilket föreskrifter måste meddelas i lag).296 Troligtvis avser sådana 

förhållanden krigsfara eller krig. Då några sådana föreskrifter till synes inte har meddelats 

än är det inte möjligt att bedöma huruvida dessa direkt skulle beröra förvaltningen 

kretslopp och vatten. 

Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så 

långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 

intressen. Även områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för 

totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.297 Försvarsmakten redovisar 

riksintressen för totalförsvarets militära del för respektive län298. I den öppna delen av 

redovisningen för 2019 avseende Västra Götalands län återfinns flera riksintressen belägna 

i Göteborgs kommun.299 Dessa är för närvarande: Göteborgs skärgårdsskjutfält beläget i 

Göteborgs södra skärgård, Käringbergets hamn och skjutbana, Sisjöns skjutfält och Säve 

skjutbana. Beskrivningar och kartor finns tillgängliga i Försvarsmaktens öppna 

redovisningsmaterial.300 Det är dock möjligt att det finns andra sådana riksintressen som 

inte redovisas öppet geografiskt med hänsyn till försvarssekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400) 15 kap. 2 § (se delkap. om säkerhetsskydd i denna rapport för mer 

information om försvarssekretess). De riksintressen som nämns ovan i detta stycke 

omfattas inte av försvarssekretess. För sådana riksintressen som omfattas av 

försvarssekretess redovisas ett så kallat påverkansområde (även känt som Ö-område) som 

illustrerar inom vilket område riksintresset kan påverkas av olika åtgärder. Den specifika 

funktionen redovisas dock inte.301 

MSB redovisar riksintressen för totalförsvarets civila del.302 I skrivande stund har enbart 

tre områden beslutats utgöra sådana riksintressen varav inget ligger inom Göteborgs 

kommun.303 En kommun ska i en översiktsplan tala om hur den avser att tillgodose olika 

riksintressen (det finns många fler riksintressen utöver de för totalförsvaret) efter en 

dialog med berörd länsstyrelse. MSB menar att det är först i översiktsplaneringen som det 

går att få en tydlig bild av hur ett riksintresse harmonierar med andra riksintressen och 

den utveckling som kommunen önskar. Avvägningen mellan olika riksintresseanspråk och 

övriga intressen görs vid prövning av det specifika ärendet. Om flera riksintressen gör 

anspråk på ett mark- eller vattenområde ska företräde ges till försvarsintresset, om 

                                                        
296 Miljöbalk (1998:808), 1 kap. 5 § 
297 Miljöbalk (1998:808), 3 kap. 9 § 
298 Detta sker efter samråd med Boverket samt berörda länsstyrelser. 
299 Försvarsmakten (2020); Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, 2 § 
300 Försvarsmakten (2020), s. 17-23, 27-29, 40-42 
301 Försvarsmakten (2020), s. 53 
302 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, 2 § 
303 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-02-03) 
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området eller del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret. En sådan 

avvägning får dock inte strida mot bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kap.304.305 MSB 

gav i januari 2021 ut en vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen som 

främst riktar sig gentemot samhällsplanerare och beredskapsplanerare i bland annat 

kommuner.306 

I miljöbalkens andra kap. finns bestämmelser om hänsynsregler för verksamhet eller 

åtgärder i syfte att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Det kan 

till exempel röra sig om att minska mängden avfall som uppstår och hanteringen av sådant 

samt val av energikällor. De krav om allmänna hänsynsregler m.m. som framgår i 2-5 §§ 

och 6 § första stycket ska gälla i den utsträckningen ”det inte kan anses orimligt att 

uppfylla dem”. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder 

och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga 

om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 

avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande (det vill säga totalförsvarets behov).307 

Miljöbalkens sjätte kap. innehåller bestämmelser om identifiering, beskrivning och 

bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program 

(strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika 

miljöbedömningar). Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 

planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. När en kommun 

upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i författning ska kommunen 

under ordinarie förhållanden göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av 

planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Denna skyldighet gäller dock inte planer och program som endast syftar till att tjäna 

totalförsvaret eller räddningstjänsten.308 

Förordningen (2001:512) om deponering av avfall saknar bestämmelser kring krig, 

krigsfara och totalförsvaret i allmänhet. En genomgång av Naturvårdsverkets och Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd på området avfall, deponering och 

avlopp identifierade inte heller några sådana tillämpliga bestämmelser. Göteborgs 

kommuns föreskrifter om avfallshantering saknar också särskilda bestämmelser som rör 

krig, krigsfara eller totalförsvaret i allmänhet.309 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd har bestämmelser som gäller för bland annat utsläpp av 

avloppsvatten i mark, vattenområden och grundvatten. Även i denna saknas särskilda 

bestämmelser för krig, krigsfara och totalförsvaret.310  

Avfallsförordningen (2020:614) innehåller bland annat bestämmelser om att den som 

producerar311 farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje 

                                                        
304 Miljöbalk (1998:808), 3 kap. 10 § 
305 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020-12-07)  
306 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2021) 
307 Miljöbalk (1998:808), 2 kap. 7 § 
308 Miljöbalk (1998:808), 6 kap. 1, 3 §§ 
309 Göteborgs kommun (u.å. a) 
310 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 §; Miljöbalk (1998:808), 9 kap. 1-2 §§ 
311 Med avfallsproducent avses den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som 
genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning (Miljöbalk 
(1998:808) 15 kap. 4 §). 
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typ av farligt avfall anteckna uppgifter om detta. Det ska bland annat framgå var avfallet 

producerats, datum för borttransport, transportsätt inklusive vem som genomför 

transporten och uppgift om den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat 

sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det. Uppgifterna ska antecknas 

innan transporten påbörjas. I förordningen finns det specifika instruktioner för 

producenter, transportörer, insamlare, handlare och mäklare samt behandlare.312 

Naturvårdsverket ansvarar för ett avfallsregister som anteckningsskyldiga ska förse med 

uppgifter om farligt avfall. Det finns dock vissa undantag från denna skyldighet. Utöver 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) finns 

undantag för uppgifter i övrigt om produkter för militärt bruk om ett röjande kan medföra 

skada för totalförsvaret.313 Det kan vara bra att känna till detta om till exempel Renova 

eller miljöförvaltningen kommer i kontakt med sådana uppgifter i sin verksamhet. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster samt tillhörande förordning (2007:701) saknar 

explicita bestämmelser kring krig, krigsfara och totalförsvaret i allmänhet. Göteborgs 

kommuns allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning, som meddelats genom föreskriftsrätt i lagen saknar också 

sådana bestämmelser.314 De bestämmelser som finns kring tillhandahållande av 

dricksvatten utgår i huvudsak från den fredstida krishanteringen. Vi kommer här (och i 

delkap. om livsmedel) att återge ett urval av relevanta bestämmelser samt bedömningar 

från förarbeten och utredningar som likväl borde vara relevanta under höjd beredskap. I 

lagen (2006:412) finns bland annat bestämmelser om allmänna VA-anläggningar315. I 

förarbeten till lagen betonade regeringen att vid mer omfattande inskränkningar i 

möjligheten att använda anläggningen (vilket kan innebära begräsningar i tillgången till 

vattentjänster) ”bör huvudmannen däremot kunna anses ha skyldighet att ordna med 

lämpliga ersättningstjänster”.316 I utredningen om en trygg dricksvattenförsörjning (SOU 

2016:32) hänvisade utredarna till förarbetena till lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (Prop. 2005/06:78) och det ansvar som gäller för huvudman vid längre 

avbrott i va-anläggningens funktionalitet: 

Vid mer omfattande inskränkningar bör huvudmannen kunna anses ha skyldighet 

att ordna med lämpliga ersättningstjänster. Lagstiftarens intentioner har dock inte 

på ett tydligt sätt kodifierats i lagtexten. Det kan ha gett utrymme för skiftande 

tolkningar och osäkerhet hos berörda va-huvudmän och därmed bristande säkerhet 

i de tjänster som tillhandahålls.317 

I Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten framgår det bland 

annat att den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det genom en 

distributionsanläggning omedelbart ska informera konsumenterna och ge dem de råd som 

                                                        
312 Avfallsförordning (2020:614), 6 kap. 1-5 §§ 
313 Avfallsförordning (2020:614), 6 kap. 9-13 §§ 
314 Göteborgs kommun (2016-12-08) 
315 Avser en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har 
ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 2 §) 
316 Prop. (2005/06:78), s. 67 
317 SOU (2016:32), s. 637 
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är nödvändiga, när användningen av dricksvattnet begränsas eller andra åtgärder vidtas 

för att skydda människors hälsa.318 

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt överlämnade i 

mars 2020 underlag till regeringen för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret 

inom områdena livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Det fullständiga underlaget är 

sekretessbelagt men en öppen sammanfattning publicerades av myndigheterna. I denna 

föreslogs regeringen bland annat ge Livsmedelsverket i uppdrag att under 2021-2022 

genomföra en översyn av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2008:13) om åtgärder mot 

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (även kända som 

”lås- och bom-föreskrifterna”).319 Myndigheterna betonade att: 

Dricksvattenproducenterna behöver fortsätta arbetet med att öka uthålligheten i de 

kommunala vattenverken och ledningsnäten. Detta omfattar bland annat stora 

satsningar på infrastruktur. Kontinuitetsplanering hos samtliga 

dricksvattenproducenter behöver kravställas och följas upp. Det bör finnas krav på 

att samtliga vattentäkter ska ha ett skyddsområde, att samtliga vattenverk ska kunna 

köras manuellt samt att dricksvattenproducenterna planerar för höjd beredskap 

vilket bland annat handlar om personalplanering. I ett längre tidsperspektiv bedöms 

vidare att alla dricksvattenproducenter behöver uppnå en produktionskapacitet om 

minst 120 procent av ansluten befolknings konsumtion vid hög förbrukning. 

[---] Vi bedömer att reservvattentäkter behöver inventeras samt åtgärder vidtas för 

att inom 72 timmar kunna nyttja täkten. Mobila vattenverk med stor kapacitet 

behöver införskaffas och placeras på lämpliga platser. 

Tillgång till för dricksvattenproduktion nödvändiga kemikalier och reservdelar 

behöver säkerställas. Detta kan handla om att öka befintlig lagerkapacitet, 

samutnyttjande av resurser, standardisering av utrustning och reservdelar samt 

dimensionera reparationskapacitet efter acceptabla avbrottstider. 

Tillgång till reservkraft samt drivmedel för dricksvattenproduktion och 

avloppsreningsverk behöver säkerställas. Dricksvattenproducenter samt kommuner 

behöver analysera behov av reservkraft på kritiska platser och staten bör återuppta 

bidragsgivning till reservkraft för hela kedjan, inklusive avloppsreningsverk och 

vitala pumpstationer. Till detta bör arbetet med utbildning och information 

intensifieras.320 

Ovanstående utgör i dagsläget rekommendationer till regeringen och det är för närvarande 

oklart i vilken utsträckning regeringen kommer att följa dessa förslag i den fortsatta 

inriktningen av utvecklingen av det civila försvaret. 

I LSO finns det generella bestämmelser om beredskap för vissa anläggningar med farlig 

verksamhet. Det framgår att ägare för anläggningar där verksamheten innebär fara för att 

en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön i skälig omfattning ska 

hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga 

åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Verksamhetsutövaren är skyldig att 

                                                        
318 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30), 17 § 
319 Jordbruksverket, Livsmedelsverket & Statens veterinärmedicinska anstalt (2020), s. 1, 11 
320 Jordbruksverket, Livsmedelsverket & Statens veterinärmedicinska anstalt (2020), s. 4-5 
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analysera riskerna för sådana olyckor. Verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor omfattas 

också av dessa bestämmelser.321 Det är länsstyrelsen, efter samråd med kommunen, som 

ska besluta om vilka anläggningar som omfattas av dessa skyldigheter. Om en sådan olycka 

inträffar (eller om det råder överhängande fara för en sådan) ska anläggningens ägare eller 

verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera kommunen där anläggningen 

är belägen och MSB om en rad olika uppgifter vilka framgår av den tillhörande 

förordningen (2003:789). Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en sådan 

anläggning (eller om det råder överhängande fara för det) ska den som utövar 

verksamheten underrätta länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen om utsläppet 

kräver särskilda åtgärder till skydd för allmänheten.322 Det framgår inga särskilda 

bestämmelser om detta gällande krig, krigsfara och totalförsvaret eller att sådana 

omständigheter särskilt ska beaktas, men det borde fortsatt vara relevant under höjd 

beredskap. En kvalificerad antagonist kan till exempel nyttja sig av sabotage som 

efterliknar olyckor för att försämra ett samhälles funktionalitet och i förlängningen dess 

motståndskraft. Flertalet anläggningar som ägs eller drivs av kommunalägda bolag i 

Göteborgs kommun kan omfattas av dessa bestämmelser, däribland anläggningar med 

koppling till avlopp (till exempel Gryaab AB) och avfall (till exempel Renova). Även andra 

typer av anläggningar, till exempel med koppling till energi (till exempel Göteborgs Energi 

AB), kan utgöra fara för människor och miljö i samband med olycka. Göteborgs kommun 

bör ha kännedom om vilka anläggningar i kommunen som omfattas av bestämmelserna i 

och med länsstyrelsens samråd enligt ovan. 

Fullmaktslagen (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig innehåller särskilda 

bestämmelser om vattenreglering för bättre utnyttjande av vattenkraft i samband med krig 

och krigsfara.323 Till exempel kan tillstånd (efter ansökan hos mark- och miljödomstolen) 

för tillfällig vattenreglering eller annan vattenverksamhet lämnas om åtgärden prövas ur 

allmän synpunkt medföra fördelar som överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna av den.324 I förarbeten till lagen framgick det att syftet främst var att under 

krig eller vid krigsfara snabbt utnyttja tillgängliga produktionsresurser på ett för landet så 

viktigt område som kraftförsörjningsområdet med förbehållet att de långsiktiga skador 

som dessa åtgärder kan ge upphov till måste bedömas som rimliga i förhållande till målet. 

Föregångaren till lagen från 1939 ansågs, under andra världskriget, ha överutnyttjats med 

följden att andra intressen skadades i oproportionerlig utsträckning varpå 1962 års lag 

införde striktare kriterier.325 Det saknas dock mer specifika exempel på vad dessa 

olägenheter och skador som benämns i lagen kunde utgöras av. Mölndalsån har tidigare 

nyttjats för utvinning av vattenkraft326 och om den skulle göra det igen i framtiden kan 

sådan verksamhet att påverkas av de specialregleringar som framgår i fullmaktslagen. 

                                                        
321 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. 4 § 
322 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. 5 §; Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kap. 3-4 
§§ 
323 Eftersom denna fullmaktslag behandlas kortfattat och bedöms vara mindre relevant utifrån aktuella 
förhållanden återges den enbart i detta delkap. och inte i kap. om totalförsvarslagstiftning. 
324 Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig, 1-2 §§ 
325 Prop. (1962:200), s. 7, 11 
326 Riksantikvarieämbetet (2002), bilaga 1 
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3.5. Livsmedel 

Göteborgs kommuns miljöförvaltning ansvarar för livsmedelskontroll i kommunen 

(kontroll av att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagmässiga regler och levererar 

säker mat till konsumenterna).327 Livsmedelskontroll regleras främst livsmedelslagen 

(2006:804) och tillhörande förordning (2006:813). I livsmedelslagen jämställs vatten med 

livsmedel från och med den punkt där det tas in i vattenverk som råvatten till stadierna 

innan det når tappkranen.328 Med dricksvatten menas, enligt Livsmedelsverkets 

föreskrifter: 

a) allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är avsett 

för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och 

oavsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i 

flaskor eller i behållare, och  

b) allt vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag för tillverkning, 

bearbetning, konservering eller saluhållande av varor eller ämnen som är avsedda 

som livsmedel, om inte företaget kan visa kontrollmyndigheten att vattnets kvalitet 

inte kan påverka de färdiga livsmedlens hälsosamhet.329 

Ovanstående författningar saknar särskilda bestämmelser för krig, krigsfara och 

totalförsvaret. Det samma gäller för anslutande författningar så som lag (2009:1424) och 

förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och 

livsmedel, förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från 

ett tredjeland och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

och vissa jordbruksprodukter. Även Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av 

livsmedel (LIVSFS 2005:21) saknar bestämmelser med direkt koppling till totalförsvaret. 

Dock framgår det att kontrollmyndigheter för livsmedel ska ha en beredskapsplan för 

nödsituationer på livsmedelsområdet.330 

I LEH (2006:544) framgår det att kommunen under höjd beredskap (eller när 

ransoneringslagen i annat fall tillämpas) i den omfattning som regeringen i särskilda fall 

beslutar, ska vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor, 

medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och medverka i övrigt vid 

genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning.331 Detta benämns som 

lokal kristidsverksamhet. I förarbetena till LEH framgick att dessa bestämmelser om lokal 

kristidsverksamhet motsvarar tidigare bestämmelser i den tidigare lagen (1994:1720) om 

civilt försvar som gällde för kommunerna innan LEH ersatte den.332 Skrivelserna om lokal 

kristidsverksamhet i den tidigare lagen (1994:1720) utgick i sin tur från likartade 

bestämmelser i sin föregångare lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning. Den lagen 

preciserade dock inte innebörden av begreppet försörjning med nödvändiga varor 

                                                        
327 Miljö- och klimatnämnden har i uppdrag att ansvara för kommunens uppgifter, prövnings- , tillsyns- och 
kontrolluppgifter inom livsmedels- och foderområdet. (Reglemente för Göteborgs miljö- och klimatnämnd, 2 
kap. 2 §) 
328 Livsmedelslag (2006:804), 3 § 
329 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30), 1 § 
330 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, 3 d, 3 h §§ 
331 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 3 § 
332 Prop. (2005/06:133), s. 161 
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närmare. I propositionen för lagen (1994:1720) om civilt försvar betonade regeringen att 

”[k]ommunens uppgifter i fråga om kristidsförvaltningen bör i lagtexten anges endast i 

stora drag, eftersom det inte är nödvändigt att mera i detalj ange de olika uppgifter som 

kan bli aktuella för kommunen.”333 Det finns således ett tolkningsutrymme rörande vad 

som avses med åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor. Ansvar för 

lokal livsmedelsförsörjning är dock en möjlig tolkning.  

Enligt MSB utgår kommunernas ansvarsområde inom livsmedelssektorn även utifrån 

socialtjänstlagen samt kommuners geografiska områdesansvar inom krisberedskapen.334 I 

socialtjänstlagen ges kommunerna det yttersta ansvaret för att de som vistats i kommunen 

får det stöd och den hjälp som de behöver.335 MSB bedömde i den aktuella publikationen 

att kommunerna därmed kan sägas ha det yttersta ansvaret för att de som vistats i 

kommunen får mat. Myndigheten betonade dock att ”[s]amtidigt är socialtjänstlagen och 

den praxis som utvecklats tydlig med att kommunens skyldighet träder in först när 

individen inte själv har förmåga att klara sin situation, dvs. individen har det primära 

ansvaret för sig själv.”336 

På nationell nivå har Livsmedelsverket ansvaret för nationell samordning av bland annat 

kris- och beredskapsplanering avseende dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning 

i leden efter primärproduktionen337.338 Försvarsberedningen ansåg i sin rapport 

Motståndskraft från 2017 att kommuner tillsammans med privata aktörer behöver komma 

överens om och sluta avtal kring hur leveranser av livsmedel ska genomföras. De 

konstaterade dock att i krig kommer den fredstida standarden för livsmedelsförsörjning 

behöva sänkas avsevärt. Dessutom bedömdes nuvarande lagstiftning inte vara helt 

anpassad för att säkerställa att vissa kritiska varor finns att tillgå vid krigsfara eller krig. 

Till exempel saknas krav på privata aktörer som äger livsmedelsproduktionen och 

distributionen att säkra tillgången på livsmedel under fredstid eller vid krig.339 

Det bör uppmärksammas att eventuella prioriteringar av resurser inom totalförsvaret kan 

se olika ut på olika administrativa nivåer. I bästa fall ska detta samordnas så gott som 

möjligt men det kan potentiellt uppstå situationer där en aktörs bedömningar står i 

kontrast till en annans. Sådana prioriteringar skulle kunna avse livsmedel. På central nivå 

är det MSB som ska företräda det civila försvaret i frågor som har betydelse för 

avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser (om inte något annat 

följer av annan författning).340 På regional nivå ska länsstyrelsen i form av högsta civila 

totalförsvarsmyndighet inom länet särskilt verka för att länets tillgångar fördelas och 

utnyttjas så att försvarsansträningarna främjas341.342 Dessa bestämmelser är inte 

detaljerade vilket ger upphov till tolkning av vad som kan rymmas inom dessa. 

                                                        
333 Prop. (1994/95:7), s. 62-63; Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning (upphävd) 
334 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017-06-19), s. 14 
335 Socialtjänstlag (2001:453), 2 kap 1 § 
336 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017-06-19), s. 38 
337 Till primärproduktion räknas odling och skörd av växter och foder, uppfödning av djur till slakt, insamling 
av produkter som bär och svamp med flera verksamheter. 
338 Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket, 3 § 
339 Försvarsberedningen (2017), s. 170, 172-173 
340 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 1 § 
341 Om Sverige befinner sig i krig alternativt efter särskilt regeringsbeslut om att tillämpa särskilda delar av 
förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. 
342 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 6 § 
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Prioriteringar och avvägningar som görs av aktör på regional eller central nivå kan 

potentiellt gå emot de som en enskild kommun har gjort inom sitt geografiska område. Det 

kan därför finnas behov av tidig dialog mellan kommuner och framförallt länsstyrelsen i 

frågor som rör livsmedel inom kommunen och övriga länet.  

I resten av detta delkap. läggs ett särskilt fokus på vad utredningar och myndigheter 

framfört gällande dricksvatten (och nödvatten), vårt kanske viktigaste livsmedel. I 

direktiven till utredningen om en trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) ingick det 

bland annat att, med bibehållande av ansvarsprincipen: 

 Föreslå hur kommunerna och länsstyrelserna kan utveckla sin generella 

kompetensförsörjning, långsiktiga planering och krisberedskap. 

 Utvärdera om skyddet mot olyckor och sabotage samt krisberedskapen avseende 

produktion och distribution av dricksvatten är tillräckligt.343 

Utredarna betonade dock att man ”avgränsar vid tolkningen av direktiven för sin del 

uppgiften till att belysa frågan om krisberedskap under fredstida krissituationer och 

behandlar inte närmare frågor om krisberedskap vid höjd beredskap eller krig.”344 

Livsmedelsverket tog 2014 i samarbete med det nationella nätverket för dricksvatten fram 

en nationell strategi för dricksvattenförsörjning under korta kriser (avser kortvariga 

störningar från ett dygn upp till två till tre veckor). Strategins övergripande mål var en 

säker dricksvattenförsörjning som i mängd och kvalitet klarar att försörja konsumenter 

samt samhällsviktiga verksamheter och funktioner i kris. Strategins innehåll var dock inte 

juridiskt bindande för de aktörer den berörde, bland annat kommuner.345  

Utredningen om en trygg dricksvattenförsörjning menade att Livsmedelsverkets 

samordningsansvar för kris- och beredskapsplanering i vissa sammanhang uppfattats som 

begränsat till korta kriser. Regeringen har uttryckt att ansvarsförhållanden för kriser i det 

längre tidsperspektivet (mer än två till tre veckor) samt under höjd beredskap och krig 

behöver tydliggöras.346 

Livsmedelsverket har tidigare definierat begreppen reservvatten och nödvatten på följande 

vis: 

Reservvatten: leverans av vatten från en alternativ källa eller alternativ 

huvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet 

Nödvatten: leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att 

nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar)347 

I utredningen om en trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) konstaterades det att: 

Det är inte reglerat hur nöd- eller reservvatten ska tillhandahållas, i vilken mängd 

eller under hur lång tidsperiod. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

                                                        
343 SOU (2016:32), s. 581 
344 SOU (2016:32), s. 581 
345 SOU (2016:32), s. 592 
346 SOU (2016:32), s. 593; Prop. (2013/14:144), bilaga 7, s. 187 
347 Livsmedelsverket (2007), s. 5 
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reglerar endast att åtgärder ska vidtas när det utgående dricksvattnet inte uppfyller 

angivna gräns- och parametervärden, att rutin för nödvattenförsörjning bör finnas 

vid tillämpning av HACCP-principerna och ”Lås- och bom”-föreskrifterna, rengöring 

av tankar och provtagningsfrekvens för nödvatten.348 

Livsmedelsverket har tagit fram en guide om nödvattenförsörjning samt en fördjupning 

där de undersöker vilka möjligheter lagstiftningen ger för prioritering av nödvatten. 

Myndigheten drog bland annat följande slutsats efter sin genomgång av lagstiftningen: 

Det finns idag ingen lagstiftning som entydigt reglerar prioritering av dricksvatten. 

Det finns inte heller någon lag som på ett generellt plan förhindrar prioritering, men 

prioritering kan innebära konflikter mellan olika lagstiftningar.349 

Det tycks således finnas ett ansvar för kommunen men det verkar råda otydlighet kring i 

vilken omfattning och hur kommuner är skyldiga att tillhandahålla dricksvatten (genom 

reservlösningar såsom nödvatten) till sin befolkning i samband med krig och krigsfara om 

den ordinarie funktionaliteten skulle störas eller slås ut av någon anledning. Denna 

otydlighet kan i sin tur ge upphov till vitt skilda uppfattningar kring hur långt en kommuns 

ansvar för dricksvattenförsörjningen sträcker sig under sådana extrema förhållanden som 

kan vara förknippade med höjd beredskap. Sveriges befolkning har av det offentliga, till 

exempel i samband med den återkommande krisberedskapsveckan samt broschyren om 

krisen eller kriget kommer, uppmanats att öka sin hemberedskap. I sådana 

beredskapsförberedelser ingår bland annat viss lagerhållning av dricksvatten om 

kranvattnet skulle sluta fungera. Tanken är att ju fler människor som kan klara sig på egen 

hand (åtminstone inledningsvis) desto större fokus kan det allmänna lägga på de 

människor i samhället som av olika anledningar är i behov av stöd för att klara sig (se 

socialtjänstlagens praxis ovan i detta delkap.). Att försöka få en större andel av 

kommuninvånarna engagerade i hemberedskap kan således bidra till att lindra 

konsekvenserna av ett allvarligt avbrott i den ordinarie dricksvattenförsörjningen, något. 

I Jordbruksverkets, Livsmedelsverkets och Statens veterinärmedicinska anstalts underlag 

till regeringen för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret inom områdena 

livsmedel- och dricksvattenförsörjning uttrycktes ett antal behov av prioriteringar och 

tydliggöranden.  

Myndigheterna bedömer att kommuner, regioner och länsstyrelser i större 

utsträckning behöver arbeta med totalförsvarsplanering kopplat till en robustare 

livsmedelsförsörjning på en lokal, regional och nationell nivå. En sammanhållen, 

långsiktig och hållbar planering avseende livsmedelsförsörjning förutsätter 

samverkan med det privata näringslivet. I förlängningen behöver avtal eller frivilliga 

överenskommelser komma till stånd. Detta förutsätter tydliga mål med vad som ska 

åstadkommas samt resurser som i dagsläget inte kan uppskattas.350 

Myndigheterna betonade i sitt underlag att inom ramen för totalförsvaret behöver ansvar 

och rollfördelning mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelserna och nationella 

myndigheter klargöras rörande livsmedelsförsörjningsberedskapen. Dessutom ansåg de att 

                                                        
348 SOU (2016:32), s. 636-637 
349 Livsmedelsverket (2017), s. 4 
350 Jordbruksverket, Livsmedelsverket & Statens veterinärmedicinska anstalt (2020), s. 3 
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kommuner behöver genomföra planering för en prioritering av dricksvattenförsörjningen 

och utifrån beslutad nödvattenplan genomföra övningar. Länsstyrelserna bedömdes 

behöva planera för att kunna genomföra prioritering av nödvatten i länet. Dessutom 

förordade myndigheterna en översyn av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster för 

att kunna tillgodose behovet av dricksvatten hos samhällsviktig verksamhet.351 

MSB föreslog 2015 ett resultatmål inom området dricksvattenförsörjning i samband med 

en kris. Den enskilde individens behov och ansvar beskrevs som följande: 

Det behov som ska tillgodoses är den enskilde individens tillgång till dricksvatten i 

mängd och kvalitet anpassat till individen (ca 3-5 l dricksvatten per dygn inom 24 h 

samt ytterligare 10-15 l vatten per dygn inom 72 h). Individen har ett eget ansvar att 

tillgodose sitt behov av vatten främst i krisens initiala skede (cirka 72 h). Detta 

innebär i första hand att ha tillgång till en begränsad mängd dricksvatten i händelse 

av avbrott i dricksvattenförsörjningen samt kärl för hämtning av nödvatten.352 

Samhällsaktörers ansvar och prioriteringar angavs på följande sätt: 

Ansvariga samhällsaktörer ska tillhandahålla dricksvatten i den mängd, av den 

kvalitet och inom den tid som krävs för att värna människors liv och hälsa. 

Vattenförsörjningen till sårbara och särskilt utsatta grupper och samhällsviktig 

verksamhet ska prioriteras.353 

MSB:s förslag inkluderade även annan livsmedelsförsörjning än dricksvatten: 

Det behov som ska tillgodoses är den enskilde individens tillgång till livsmedel i 

mängd och kvalitet anpassat till individen (ca 2 100 kcal/dygn inom 72 h). Individen 

har ett eget ansvar att tillgodose sitt behov av livsmedel främst under krisens initiala 

skede (ca 72 h). Det innebär att ha tillgång till livsmedel som kan lagras och tillredas 

även vid ett längre elavbrott. 

Ansvariga samhällsaktörer ska tillhandahålla livsmedel av adekvat mängd och 

kvalitet inom den tid som krävs för att värna människors liv och hälsa. 

Livsmedelsförsörjningen till sårbara och särskilt utsatta grupper och samhällsviktig 

verksamhet ska prioriteras.354  

Med samhällsaktörer avsåg MSB ”främst offentliga aktörer, exempelvis kommuner, 

länsstyrelser och centrala myndigheter”. Någon precisering gällande dricksvatten eller 

andra livsmedel framgick dock inte.355 MSB konstaterade generellt gällande de föreslagna 

resultatmålen: 

Ett resultatmål kan […] betraktas som ett stöd för t.ex.: beslut om förebyggande och 

förberedande åtgärder, nödvändiga prioriteringar, inventering av behov av 

samverkan och partnerskap. [---] Resultatmålens föreslagna struktur och format, 

samt de funktioner som berörs, bör gälla även vid höjd beredskap. Uppsatta 

ambitionsnivåer avseende behov, ansvar och prioriteringar behöver dock i förhand 

                                                        
351 Jordbruksverket, Livsmedelsverket & Statens veterinärmedicinska anstalt (2020), s. 5, 7 
352 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015), s. 19 
353 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015), s. 19 
354 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015), s. 20 
355 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015), s. 15 
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anpassas till de krav som höjd beredskap ställer relaterat till målen för civilt 

försvar.356 

I juli 2020 fick Livsmedelsverket i uppdrag att utreda hur en nationell laboratorieförmåga 

för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap kan upprättas och organiseras. Målet 

med laboratorieverksamheten är att den vid kris och höjd beredskap ska kunna användas 

för att bistå kommuner vid utredning av hot eller misstanke om förekomst av hälsofarliga 

mikrobiologiska ämnen i dricksvatten och vatten ämnat för dricksvatten. I uppdraget från 

Näringsdepartementet framgick det att nuvarande laboratorieverksamhet vid statliga 

myndigheter kan utgöra en utgångspunkt för utredningen, samtidigt som förmågan hos 

kommunala och kommersiella aktörer bör beaktas. Livsmedelsverket ska redovisa 

uppdraget senast den 1 juli 2021.357 

I slutet av september 2020 gav regeringen Livsmedelsverket och Jordbruksverket i 

uppdrag att analysera och redogöra för lärdomarna som coronapandemin gett avseende 

livsmedelsförsörjningen. Myndigheterna ska lämna förslag till åtgärder och arbetsformer 

som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i 

händelse av störningar och fredstida kriser men även vid höjd beredskap och ytterst krig. 

Analysen ska bland annat inkludera en redovisning, i stora drag, av förhållanden inom 

livsmedelskedjan och även andra sektorer om förhållandena påverkar eller riskerar att 

påverka livsmedelsförsörjningen. Myndigheterna ska under arbetets gång samråda med 

MSB och Försvarsmakten samt i största möjliga utsträckning även inhämta erfarenheter 

och synpunkter från andra berörda myndigheter och aktörer inom de olika leden i 

livsmedelskedjan. Uppdraget ska delredovisas muntligen till Näringsdepartementet senast 

30 november. Slutredovisningen ska ske i form av en gemensam skriftlig rapport till 

Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021.358 

I propositionen för totalförsvaret 2021-2025 skrev regeringen bland annat följande om 

livsmedelsberedskapen: 

Regeringen delar Försvarsberedningens bedömningar och menar att en 

livsmedelsberedskap behöver byggas upp för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas 

inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med 

omvärlden är begränsade. För att trygga livsmedelsförsörjningen krävs en 

fungerande inhemsk jordbruks- och livsmedelsproduktion samtidigt som flödet av 

varor i livsmedelskedjan behöver fortsätta utan avbrott. Konkurrenskraftiga 

jordbruks- och livsmedelsföretag och en hög svensk marknadsandel är viktiga 

förutsättningar. Därtill krävs att livsmedelssektorns kritiska beroenden av 

insatsvaror och andra sektorers verksamheter och tjänster säkras även under 

ansträngda förhållanden. Regeringen menar att försörjningsförmåga bör vara 

utgångspunkten för uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen och att dricksvatten 

ingår. En modell som beskriver försörjningsförmågan kan vara ett stöd i 

uppbyggnadsarbetet och kommer adresseras i de uppdrag regeringen avser lämna 

till myndigheterna inom livsmedels- och dricksvattenområdet. Regeringen delar 

Försvarsberedningens uppfattning att olika åtgärder behöver genomföras av såväl 

privata som offentliga aktörer på central, regional och lokal nivå. 

                                                        
356 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015), s. 13, 38 
357 Näringsdepartementet (2020-07-16), s. 1-2 
358 Näringsdepartementet (2020-09-24), s. 1-2 



 

83 
 

Uppbyggnadsarbetet utgår från en låg nivå då livsmedelsberedskapen i stort sett 

avvecklades för drygt 20 år sedan. I sammanhanget är den enskilda individens 

beredskap att under en vecka klara sin egen försörjning utan stöd från det offentliga 

av avgörande betydelse. Regeringen bedömer att uppbyggnadsarbetet kan påbörjas 

hos Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska 

anstalt innan strukturen med sektorsansvariga myndigheter har etablerats. 

Livsmedelsverket har sedan tidigare fått i uppdrag av regeringen att senast den 1 

december 2021 utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i 

händelse av höjd beredskap.359 

Notera att regeringen i texten har höjt ambitionsnivån avseende befolkningens 

hemberedskap från tidigare rekommenderade tre dygn till sju dygn. Regeringen 

vidareutvecklade sina resonemang kring dricksvattenförsörjningen specifikt. Man menade 

att det kan finnas behov av statliga förstärkningsresurser i form av mobila vattenverk på 

strategiska platser i landet för att bättre kunna stödja kommunernas förmåga att 

säkerställa tillgång till dricksvatten under höjd beredskap. Dessutom betonade regeringen 

att det är viktigt att kommunerna säkerställer att det så långt som möjligt finns 

reservvattentäkter som de kan nyttja vid behov. Regeringen uppgav också att 

Livsmedelsverket fortsatt bör stödja kommunerna i deras arbete att säkerställa 

dricksvattenproduktionen i exempelvis frågor om tillgång, omfördelning och lagerhållning 

av kemikalier och även verka för att standardisera utrustning och reservdelar. 

Kommunerna ansågs också behöva öva sin krisplanering både internt och i aktuella fall 

med dricksvattenproducenten och dricksvattendistributören. Regeringen betonade att 

detta inte påverkar den befintliga ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 

Informations- och utbildningsinsatser från statliga myndigheter på central och regional 

nivå ansågs också vara viktiga för att stödja kommunerna i deras fortsatta arbete. Vidare 

framförde regeringen att en möjlig åtgärd som kan övervägas för ökad motståndskraft i 

dricksvattenproduktionen vid höjd beredskap och ytterst krig är investeringsbidrag för 

reservkraft och en utökning av de gemensamma förstärkningsresurserna för nödvatten-

utrustning. Länsstyrelserna ansågs också kunna utgöra en viktig aktör i frågor om 

prioriteringar av nödvatten mellan kommuner under höjd beredskap.360 

Notera att ovanstående från regeringens proposition är regeringens redogjorda avsikter 

och ambitioner för perioden 2021-2025. Regeringen har ännu inte lagt fram förslag på 

ändringar i författningar när det gäller livsmedelsförsörjning inom ramen för 

totalförsvaret.  

I propositionen uppmärksammade regeringen att Försvarsberedningen ansåg att 

kommuner tillsammans med privata aktörer behöver komma överens om och sluta avtal 

kring hur leveranser av livsmedel ska genomföras. Livsmedelsverket, Statens 

jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt har uppgivit till regeringen att de 

anser att ansvaret och rollfördelningen mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelserna 

och centrala myndigheter inom livsmedelsberedskapen behöver klargöras. Dessa statliga 

myndigheter betonade även behovet av att kommuner och regioner identifierar 

samhällsviktig verksamhet och utarbetar beredskapsplaner för att höja förmågan till 

livsmedelsförsörjning inom kommuners och regioners verksamhet. Regeringen ansåg i 
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propositionen att det är angeläget att kommuner och regioner utvecklar sitt arbete med 

livsmedels-beredskapsfrågor, bland annat i anslutning till verksamhetsansvaret inom 

skola, vård och omsorg.361 

I regleringsbreven för 2021 återfinns flera uppdrag kopplade till livsmedelsförsörjning 

inom ramen för det civila försvaret hos Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och 

Statens veterinärmedicinska anstalt. För dricksvattenförsörjning specifikt (där bland annat 

kommuner berörs) framgår följande i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2021: 

Livsmedelsverket ska utveckla stödet till kommunernas arbete med 

dricksvattenförsörjning genom åtgärder, inklusive ett forum för samverkan med 

branschens aktörer, som under höjd beredskap minskar sårbarheten gällande 

tillgång, omfördelning och lagerhållning av kemikalier och standardisering av 

reservdelar. Myndigheten ska tillsammans med länsstyrelserna utveckla frågor om 

regional prioriteringsförmåga avseende nödvatten och utveckla stöd för 

länsstyrelsernas vägledning till kommunernas arbete med kontinuitetsplanering för 

dricksvattenförsörjning under höjd beredskap. Myndigheten ska redovisa vidtagna 

åtgärder och uppnådda resultat till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 

22 februari 2022. 

Vidare ska frågor om dricksvattenförsörjning i det civila försvaret utvecklas inom 

myndighetens arbete med nationell samordning av dricksvattenfrågor 

(N2019/03236). 

Myndigheten ska även utarbeta ett förslag till arbetsplan för 2021–2023 för arbetet 

med att stärka dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap. Planen ska lämnas 

till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.362 

I anslutning till detta fick även länsstyrelserna ett uppdrag i regleringsbrevet för 2021 om 

att utveckla ett stöd till kommunernas kontinuitetsplanering för att säkerställa 

dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap samt utarbeta en plan för prioritering av 

nödvatten vid höjd beredskap. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings 

län och en delredovisning till regeringen ska lämnas in senast den 30 april 2021. 

Delredovisningen ska innehålla en redogörelse för hur arbetet med försörjningsfrågor för 

dricksvatten kan utvecklas inom ramen för arbetet med civilt försvar under perioden 

2021–2023, samt hur klimatförändringarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen har 

beaktats. Länsstyrelserna ska i arbetet samverka med Livsmedelsverket.363  

Vidare har Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska 

anstalt fått ett gemensamt uppdrag kopplat till uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen, 

vilket kan vara bra för kommunerna att känna till i sammanhanget.  

Livsmedelsverket ska tillsammans med Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) 

och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påbörja lämpliga åtgärder för att 

inleda uppbyggnaden av en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ska ingå bl.a. 

kartläggning av strategiska varor för livsmedelskedjans funktionalitet, identifiering 

av totalförsvarsviktig verksamhet i livsmedelskedjan samt analys av 
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livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter. Vidare ska företagens förmåga att 

kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras. 

Samarbetet med Finland och Norge ska utvecklas. Myndigheten ska bidra till att 

samhällets förmåga att upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen stärks. 

Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder och 

uppnådda resultat i det arbete som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA 

genomfört. Den gemensamma redovisningen ska lämnas till regeringen 

(Näringsdepartementet) av Livsmedelsverket senast den 22 februari 2022.364 

Dessutom ska Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket för leden i primärproduktionen 

respektive leden efter primärproduktionen tillsammans med berörda företag och andra 

relevanta aktörer arbeta för att skapa ökade förutsättningar att säkerställa flödet i 

livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller 

höjd beredskap och då ytterst krig. Dessa två uppdrag ska slutredovisas till 

Näringsdepartementet senast den 31 december 2023.365 Denna rapport kan således 

konstatera att arbetet kring livsmedelsförsörjning (inklusive dricksvatten) sedan 

totalförsvarsbeslutet 2020 tycks ha intensifierats om än främst på den nationella nivån. 

Ovan nämnda uppdrag bedöms ha betydelse för kommunerna och då särskilt det kring 

dricksvattenförsörjning där just stöd till kommunerna explicit nämns.  

3.6. Fastigheter, bostäder och byggnation 

I plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) finns det flera bestämmelser som anknyter till 

totalförsvaret och som kan vara beaktansvärda för bland annat kommuners fastighets- 

respektive exploateringskontor samt kommunalägda fastighetsbolag med uppgifter inom 

byggnation (till exempel Egnahemsbolaget och Framtiden Byggutveckling) i samband med 

totalförsvarsplanering. Vid schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett 

område utanför detaljplan krävs det marklov bland annat om åtgärden ska genomföras i 

ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad 

anläggning för totalförsvaret366.367 Dessutom är lagens bestämmelser om bygglov, 

rivningslov och marklov inte tillämpliga för åtgärder med byggnader eller andra 

anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av ”hemlig natur”. Sådana 

åtgärder ska alltid föregås av samråd med berörd länsstyrelse som i sin tur, på lämpligt 

sätt, ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.368 Det finns också 

särskilda bestämmelser om tystnadsplikt i samband med tillsynsärenden enligt lagen: 

Den som i ett ärende som gäller tillsyn enligt denna lag [Plan- och bygglag 

(2010:900), vår anm.] eller EU- förordningar i frågor inom lagens 

tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av lagen eller en sådan EU- förordning har fått information om någons 

                                                        
364 Näringsdepartementet (2020-12-17) 
365 Näringsdepartementet (2020-12-17); Näringsdepartementet (2020-12-22) 
366 Ett sådant beslut om lov eller förhandsbesked för anläggning för totalförsvaret inom sådant skydds- eller 
säkerhetsområde som avses får överklagas av Försvarsmakten eller MSB. (Plan- och bygglag (2010:900), 13 
kap. 14 §) 
367 Plan- och bygglag (2010:900), 9 kap. 13 § 
368 Plan- och bygglag (2010:900), 9 kap. 15 § 
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affärs- eller driftsförhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar, får 

inte obehörigen röja eller utnyttja informationen. 

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400).369 

I den tillhörande plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) finns några 

kompletterande bestämmelser med koppling till totalförsvaret. För egenskapskrav 

avseende energihushållning och värmeisolering för byggnader finns det ett särskilt 

undantag där byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse 

för Sveriges säkerhet och för vilka det finns särskilda skäl för undantag från kraven om 

värmeisolering som framgår av åttonde kap. 4 § första stycket 6 i PBL (och som preciseras i 

PBF tredje kap. 14 §). Egenskapskrav avseende bredbandsanslutning som framgår av PBL 

åttonde kap. 4 § första stycket 10 (och som preciseras i PBF tredje kap. 20 a §) gäller inte 

byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges 

säkerhet. Det samma gäller för egenskapskrav avseende laddning av elfordon i PBL 

åttonde kap. 4 § första stycket 11 (och som preciseras i PBF tredje kap. 20 b).370 

Från och med 1 januari 2025 börjar särskilda krav avseende system för 

fastighetsautomation och fastighetsstyrning i nya och redan uppförda byggnader gälla. 

Även i detta fall undantas byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är 

av betydelse för Sveriges säkerhet. Samma datum börjar även särskilda krav på att 

parkeringar med fler än tjugo parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra 

byggnader än bostadshus vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av 

elfordon, att gälla. Även här är byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som 

annars är av betydelse för Sveriges säkerhet undantagna.371 I PBF sjätte kap. om lov och 

anmälan m.m. finns det också vissa undantag för åtgärder med skyltar och ljusanordningar 

i nära geografisk anslutning till befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret. 

Likaså finns det undantag för åtgärder som inte kräver lov men en anmälan.372 

Slutligen finns det en paragraf i PBL som ger regeringen särskilda mandat om Sverige 

befinner sig i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden 

som beror på krig eller krigsfara som riket har befunnit sig i. Om något av dessa 

förhållanden råder bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter som avviker från 

bestämmelserna i PBL om dessa är av betydelse för totalförsvaret eller behövs för att 

nödvändig byggnadsverksamhet i övrigt ska kunna utföras.373 

Expropriationslagen (1972:719) innehåller bestämmelser som möjliggör expropriation för 

det militära försvaret eller för annat ändamål som är av särskild betydelse för 

totalförsvaret. Expropriation innebär att det offentliga får ta fastighet (som tillhör någon 

annan än staten) i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Genom 

expropriation får även särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, om rättigheten 

                                                        
369 Plan- och bygglag (2010:900), 11 kap. 65 § 
370 Plan- och byggförordning (2011:338), 3 kap. 14, 20 a-b §§ 
371 Plan- och byggförordning (2011:338), 3 kap. 15, 20 c §§ 
372 Plan- och byggförordning (2011:338), 6 kap. 3-6 §§ 
373 Plan- och bygglag (2010:900), 16 kap. 14 § 
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tillkommer annan än staten.374 I förarbetena till lagen motiverades expropriationsrätten 

för totalförsvarets behov med bland annat: 

Mark kan behövas för lokaler och andra utrymmen av skilda slag, såsom 

lagringsutrymmen för olja och andra krigsviktiga förnödenheter. Mark kan också 

behövas till anläggningar för kommunikationer, sjukvård, polisväsende, krigsviktig 

industri m.m.375 

I lagen betonas följande angående expropriationstillstånd i allmänhet och till förmån för 

annan än staten: 

Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses 

på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild 

synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. 

Expropriation till förmån för någon annan än staten, en kommun, en region eller ett 

kommunalförbund får ske endast om den exproprierande på ett betryggande sätt kan 

svara för att den exproprierade egendomen används för det avsedda ändamålet.376 

Expropriationsprocessen består av två steg och inleds med en tillståndsprövning och 

därefter, om ansökan bifallits, förs ärendet till domstol genom stämning för prövning av 

frågor om tillträde och ersättning m.m. Beslut om tillstånd i expropriationsärenden fattas 

som huvudregel av regeringen. I vissa fall kan beslut om tillstånd delegeras till bland annat 

länsstyrelser. Regeringens beslut kan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen. 

Utredningen om förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) menade att där väldigt 

sällsynt att expropriation sker för försvarsändamål. Utredarna konstaterade dock att det 

för närvarande finns två pågående ärenden om expropriation av områden i Göteborgs 

södra skärgård för Försvarsmaktens behov.377 Utredarna konstaterade avslutningsvis att: 

[E]xpropriation för totalförsvarsändamål ger relativt vida ramar för staten att ta 

mark i anspråk för totalförsvaret, samtidigt som denna möjlighet brukas mycket 

sällan. Av våra kontakter med berörda myndigheter har det framkommit att 

verktyget uppfattas som trögt, bl.a. då processen hos regeringen uppfattas som 

långsam och svår att förutse. Expropriation är även ett för staten dyrt och för den 

enskilde markägaren ingripande verktyg, vilket också tycks vara skäl till att 

möjligheterna så sällan utnyttjas.378 

I Göteborgs kommun ingår flertalet förvaltande och byggande bolag i 

Framtidenkoncernen. De kommunala fastighetsbolagen i Göteborgs kommuns, 

tillsammans med anknytande verksamheter inom allmännyttan såsom Boplats Göteborg 

AB, verksamheter regleras i ett flertal författningar där den kanske mest grundläggande är 

lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och tillhörande förordning 

(2011:1160). Lagen innehåller bland annat bestämmelser om att kommuner med riktlinjer 

ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 

                                                        
374 Expropriationslag (1972:719), 1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 6 § 
375 Prop. (1972:109), s. 207 
376 Expropriationslag (1972:719), 2 kap. 12 § 
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ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.379 Dessa 

författningar innehåller inga explicita föreskrifter kopplade till totalförsvaret och krig 

respektive krigsfara eller bestämmelser om att kommunernas riktlinjer ska beakta detta. I 

fullmaktslagen prisregleringslagen (1989:978) återfinns möjligheter för regeringen att 

föreskriva om så kallad stopphyra vilken kan begränsa hyresnivåerna för både bostäder 

och andra lokaler i samband med krig och krigsfara (se kap. om fullmaktslagstiftning för 

mer information). 

Jordabalken (1970:994) utgör också en viktig författning som reglerar delar av den 

verksamhet som bedrivs av bolagen i Framtidenkoncernen och Boplats Göteborg AB. För 

allmännyttans uthyrning av bostadslägenheter är till exempel tolfte kap. om hyra (även 

känd som hyreslagen) av betydelse. Jordabalken saknar bestämmelser för totalförsvaret 

utöver ett mindre tydliggörande som fastslår att ”civilförsvarsmateriel” hör till en byggnad 

om byggnaden blivit försedd med sådan om det är ägnat till stadigvarande bruk för 

byggnaden eller del av denna.380 Som vi redogör för i delkap. om befolkningsskydd och 

räddningstjänst har begreppet ”civilförsvar” (ej att förväxla med civilt försvar/det civila 

försvaret) fasats ut till förmån för begreppet ”befolkningsskydd”. Vad som avses med 

civilförsvarsmateriel i paragrafen borde främst, gällande allmännyttan, syfta på sådan 

egendom som hör till en byggnads skyddsrum. 

Det är rimligt att anta att bolagen inom allmännyttan kan komma att spela viktiga roller i 

samband med eventuell tillämpning av utrymning och inkvartering under höjd beredskap. 

Sådan verksamhet ingår i befolkningsskyddet som kommunen kan bli skyldig att 

genomföra om behov föreligger. Se avsnittet om utrymning och inkvartering i delkap. om 

befolkningsskydd och räddningstjänst i denna rapport för mer information om sådan 

verksamhet. Givet en situation där fler människor än normalt behöver inkvarteras i en 

fastighet, till följd av beslut om utrymning och inkvartering, kan det antas att antalet 

rapporterade störningar kan öka. Störningsjouren, som ingår i Framtidenkoncernen, kan 

således komma att belastas mer än under ordinarie förhållanden. Vi har dock inte kunnat 

identifiera några särskilda bestämmelser om störningsjour under höjd beredskap. 

I lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ges nätinnehavare vissa 

möjligheter att neka bredbandsutbyggares (den som avser att anlägga eller bygga ut ett 

bredbandsnät) begäran till tillträde till fysisk infrastruktur samt samordning av bygg- eller 

anläggningsprojekt om sådan begärd åtgärd innebär risk för skada för allmän säkerhet, 

totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. Med nätinnehavare avses den som 

tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur avsedd för att 

tillhandahålla en transporttjänst, eller en tjänst för produktion, transport eller distribution 

av gas, el, uppvärmning eller vatten (dock inte fysisk infrastruktur som används för att 

tillhandahålla dricksvatten).381 Kommunen eller kommunalägda bolag kan således utgöra 

nätinnehavare enligt denna lag.  

Post- och telestyrelsen ansvarar för tillhandahållandet av en informationstjänst för 

utbyggnad av bredbandsnätet genom vilken information om nätinnehavares befintliga 

                                                        
379 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 1 § 
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fysiska infrastruktur och planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt kan göras 

tillgänglig elektroniskt för bredbandsutbyggare. Informationstjänsten ska även innehålla 

upplysningar om andra liknande tjänster där sådan information finns tillgänglig. En 

nätinnehavare kan dock begränsa tillgång till viss information eller undersökning till följd 

av tystnadsplikt, eller om det är nödvändigt, med hänvisning till bland annat allmän 

säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. I det allmännas verksamhet 

tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) istället för ovanstående vid 

begräsning av tillgång.382 

I slutbetänkandet av utredningen om förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) 

föreslog regeringens utredare införandet av en ny lag som syftar till att förhindra att vissa 

typer av fastigheter och egendom kan utnyttjas av en potentiell antagonist. Lagförslaget i 

utredningen innehåller ett statligt kontrollsystem med möjlighet för staten att, genom 

utsedd granskningsmyndighet, granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och 

upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller 

främst hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av 

väsentlig betydelse för det militära försvaret383. Lagförslaget innehåller också ett krav på 

att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast får 

avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller en region efter medgivande från 

staten. Flera länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen i Västra Götalands län, föreslogs bli 

granskningsmyndigheter inom ramen för kontrollsystemet och erhåller behörighet att 

godkänna, villkora och förbjuda överlåtelser eller upplåtelser enligt lagförslaget.384 

Flera aktörer, däribland kommuner och kommunalägda bolag (hel- eller delägda), 

omfattas av förslagets bestämmelser. De hamnar som omfattas av förslaget är sådana som 

används för eller har använts för kommersiella sjötransporter eller för militär verksamhet. 

Med skyddad anläggning som inrättats för behov inom civilt försvar avses en ledningsplats 

eller annan anläggning som inrättats för befolkningens behov av skydd och vård under 

höjd beredskap, vilken har försetts med förstärkt fysiskt skydd och som staten överlåtit till 

en kommun eller en region eller som kommunen eller regionen inrättat med ekonomiskt 

bidrag från staten. De skyddsvärda geografiska områdena som avses i lagförslaget finns 

angivna på kartor i en bilaga.385 Ett av dessa föreslagna skyddade områden finns i 

anslutning till Styrsö i Göteborgs södra skärgård och ingår i Göteborgs kommun. Även ett 

område i anslutning till Marstrand i närliggande Kungälvs kommun finns med i 

förslaget.386 

Om förslaget blir lag skulle det innebära flera tillkommande uppgifter för Göteborgs 

kommun och potentiellt dess kommunalägda bolag. Vad som här skrivs om kommun gäller 

även för dess hel- och delägda bolag. En kommun som avser att helt eller delvis överlåta en 

hamn eller en flygplats (eller en byggnad eller annan anläggning inom en hamn eller en 

flygplats) ska, innan en bindande överenskommelse om överlåtelsen träffats, samråda med 

                                                        
382 Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, 4 kap. 1, 8 §§; Förordning (2016:538) om 
åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, 6 § 
383 Lagen gäller inte överlåtelser och upplåtelser som sker från eller till staten eller en juridisk person där staten 
har ett bestämmande inflytande. Lagen gäller inte heller överlåtelser och upplåtelser som sker till en kommun 
eller en region eller en juridisk person där kommunen eller regionen har ett bestämmande inflytande. 
384 SOU (2019:34), s. 17, 25 
385 SOU (2019:34), s. 31-33 
386 SOU (2019:34), s. 41-42, 56-57 
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utsedd granskningsmyndighet om överlåtelsens lämplighet från totalförsvarssynpunkt. 

Detsamma gäller en kommun som avser att helt eller delvis upplåta sådan egendom som 

anges ovan, om upplåtelsen med hänsyn till nyttjarens identitet eller till upplåtelsens 

karaktär, omfattning, varaktighet eller frekvens inte är typiskt förekommande inom 

verksamheten för hamnen eller flygplatsen. Denna samrådsskyldighet gäller även för en 

kommun som avser att helt eller delvis överlåta fast egendom som är belägen inom ett 

skyddsvärt geografiskt område eller en byggnad eller annan anläggning som är belägen 

inom ett sådant område. Samrådsskyldigheten gäller även vid upplåtelse av hus eller del av 

hus eller av jord inom ett sådant område om upplåtelsen gäller för en sammanlagd tid om 

minst tre månader. Dessutom gäller samrådsskyldigheten om en kommun avser att 

avveckla, överlåta eller upplåta en skyddad anläggning som inrättats för behov inom civilt 

försvar. Med överlåtelse av egendom enligt det som anges här avses även överlåtelse av 

aktier eller andelar i ett bolag som äger sådan egendom som avses i bestämmelsen, dock 

inte aktier i publika aktiebolag. Vid ett samråd med granskningsmyndigheten ska 

kommunen, i den utsträckning granskningsmyndigheten begär det, lämna uppgifter om 

föremålet för den tilltänkta överlåtelsen, upplåtelsen eller avvecklingen, parterna samt 

övriga villkor. Granskningsmyndigheten ska i den utsträckning det behövs inhämta 

synpunkter från Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och andra berörda myndigheter. 

Granskningsmyndigheten får ta initiativ till samråd om den får kännedom om ett tilltänkt 

förfarande enligt ovan utan att ett samråd initierats av kommunen.387 

Ovanstående stycke är exempel på sådana skyldigheter och uppgifter som skulle åläggas 

kommuner om förslaget blir lag. För ytterligare detaljer om kontrollsystemets tillämpning 

se slutbetänkandet i dess helhet. SOU:n har i skrivande stund inte resulterat i någon 

proposition från regeringen. 

I skyddslagen finns bestämmelser om vad som kan beslutas utgöra ett skyddsobjekt och 

innebörden av ett sådant beslut. Ett beslut om skyddsobjekt möjliggör vissa åtgärder som 

syftar till att säkerställa ett förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden 

och objekt mot en rad olika hot däribland skydd mot sabotage och mot spioneri samt 

röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.388 Det finns en rad olika 

typer av byggnader, andra anläggningar, områden och objekt som kan beslutas utgöra 

skyddsobjekt. En för denna rapport relevant sådan kategori är byggnader, andra 

anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av räddningstjänst 

eller för ledning och samordning av civil verksamhet vid höjd beredskap. Dessutom kan 

bland annat byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för 

alarmering, försörjning med energi, vatten, livsmedel eller andra förnödenheter av 

betydelse för Sveriges försörjningsberedskap och då även fartyg som används för transport 

av kärnämnen beslutas utgöra skyddsobjekt. Det är länsstyrelsen i det län där ovan 

nämnda kategorier som beslutar om byggnaden, anläggningen eller området ska utgöra 

skyddsobjekt. Det finns andra kategorier där främst Försvarsmakten har beslutanderätt. 

Efter ett beslut om höjd beredskap (eller under annan tid som regeringen beslutar om med 

hänsyn till Sveriges försvarsberedskap) får även andra byggnader, anläggningar och 

områden som nämns i skyddslagens 4-5 §§ beslutas vara skyddsobjekt om de är av 

betydelse för totalförsvaret. Regeringen får då meddela föreskrifter om vilka byggnader, 

                                                        
387 SOU (2019:34), s. 33-34 
388 Skyddslag (2010:305), 1 § 
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anläggningar och områden som under de angivna förhållandena får beslutas vara 

skyddsobjekt och vad som då särskilt ska gälla.389 Mer information om skyddsobjekt och 

tillhörande åtgärder återfinns i skyddslagen och tillhörande skyddsförordning. 

3.7. Trafik och transporter 

Den ordinarie lagstiftning som reglerar kollektivtrafiken390 saknar särskilda bestämmelser 

rörande krig, krigsfara och totalförsvarsplanering. Under höjd beredskap kan resurser 

inom kollektivtrafiken och andra transportverksamheter dock komma att beröras av 

förfogandelagen (se delkap. om förfogandelagen för mer information). Ägare eller 

innehavare av transportmedel kan när denna fullmaktslag tillämpas åläggas att ordna 

transporter för att tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens behov av egendom och 

tjänster. Transportmedel kan även tas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt. Då 

Göteborgs Stads Leasing AB ska svara för Göteborgs kommuns sammantagna behov av 

miljösmarta fordon, maskiner och varutransporter samt framtidens innovativa lösningar 

inom området (genom operationell eller finansiell leasing)391, är det en av de aktörer som 

särskilt kan beröras av sådana ålägganden. Försvarsmakten, Fortifikationsverket och 

Försvarets Materielverk kan besluta om förfogande av transportmedel för det militära 

försvarets behov. Andra aktörer som kan rikta förfoganden mot transportmedel är 

Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där 

transportmedlet finns.392 Enligt MSB saknas det i dagsläget lagmässiga krav på 

kollektivtrafiksmyndigheter avseende till exempel jour-/beredskapsfunktion, säkerställd 

tillgång på drivmedel, krav på krisplaner, identifiering av prioriterad trafik vid behov av 

trafikreducering, krishanteringsåtgärder m.m.393 

Enligt lagen (2006:1209) om hamnskydd394 ska det för varje hamn eller del av hamn alltid 

råda en av tre skyddsnivåer. Denna lag har sitt ursprung i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg 

och i hamnanläggningar. Bestämmelserna om hamnsskydd har inte specifikt med 

totalförsvaret att göra men kan ändå vara av betydelse under höjd beredskap. 

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas på militära anläggningar i en hamn395. Om 

något särskilt beslut inte har fattats råder den lägsta skyddsnivån (skyddsnivå 1). 

Polismyndigheten är den aktör som fattar beslut, efter samråd med Transportstyrelsen, om 

vilken skyddsnivå som ska gälla för en hamn eller del av hamn. I brådskande fall får dock 

Polismyndigheten fatta beslut om förändringar i skyddsnivån utan samråd med 

Transportstyrelsen. I händelse av ett beslut om att höja skyddsnivån får Polismyndigheten 

även besluta om att ytterligare åtgärder, utöver dem som har angetts i 

                                                        
389 Skyddslag (2010:305), 4-6 §§; Skyddsförordning (2010:523), 2-3 §§ 
390 Bland annat lag (2010:1065) om kollektivtrafik samt tillhörande förordning (2011:1126), lag (1990:1157) om 
säkerhet vid tunnelbana och spårväg med tillhörande förordning (1990:1165), Lag (2015:953) om 
kollektivtrafikresenärers rättigheter 
391 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB 
392 Förfogandelag (1978:262), 4-5 §§; Förfogandeförordning (1978:558), 1-2 §§ 
393 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016), s. 39 
394 Som är tillämpbar på alla hamnar i Sverige där det finns minst en sådan hamnanläggning som omfattas av 
artikel 3.1-3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om 
förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. (Lag (2006:1209) om hamnskydd, 1 kap. 1-2 §§) 
395 Lag (2006:1209) om hamnskydd, 1 kap. 2 § 
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hamnsskyddsplanen, ska vidtas i en hamn eller delar av en hamn. Det berörda 

hamnskyddsorganet ska se till att föreskrivna krav uppfylls och att hamnskyddsplaner eller 

särskilda krav som har beslutats av Polismyndigheten i händelse av en höjning av 

skyddsnivån vidtas.396 Det är hamninnehavaren som är hamnsskyddsorgan. Denne 

ansvarar för att en hamnskyddsplan utarbetas, upprätthålls, uppdateras och genomförs 

varje hamn som denne ansvarar för.397 

I sjötrafikförordningen (1986:300) finns särskilda bestämmelser för sjötrafik och fartyg 

under krigsförhållanden. Några av dessa bestämmelser har kopplingar till hamnar. Om 

Sverige är i krig eller krigsfara, eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som 

är föranledda av krig eller av krigsfara vari Sverige har befunnit sig, får regeringen besluta 

att tillämpa dessa särskilda bestämmelser.398 För Göteborgs Hamn AB och eventuellt 

GREFAB kan det vara bra att känna till att (när de särskilda bestämmelserna tillämpas) ett 

utländskt fartyg vars bruttodräktighet (gross tonnage, total innesluten volym) överstiger 

300 inte utan tillstånd av Transportstyrelsen får läggas upp här i landet eller på annat sätt 

tas ur trafik för längre tid än tre veckor.399 Fartyg med en längd av minst åtta meter ska 

dygnet runt ha nationalitetsflaggan hissad under gång. Sådana fartyg ska, när de befinner 

sig inom militärt skyddsområde, även ha nationalitetsflaggan hissad dygnet runt när det är 

till ankars eller förtöjt.400  

Om regeringen har beslutat att Sveriges sjöterritorium401 (eller någon del av det) ska 

utgöra förbjudet område krävs det särskilt tillstånd för fartygs tillträde. Försvarsmakten får 

i avvaktan på förordnande av regeringen föreskriva att tillstånd ska krävas för tillträde till 

inre vatten. Krav på tillstånd gäller dock inte i fall av nöd.402 Vid färd inom förbjudet 

område eller i övrigt inom Sveriges sjöterritorium är fartygsbefälhavaren bland annat 

skyldig att enbart använda de farleder och hamnar som Försvarsmakten anvisar vid resans 

start eller under pågående resa om inte fartyget befinner sig i nöd.403 Dessa bestämmelser 

om tillstånd för tillträde till Sveriges sjöterritorium gäller inte fartyg som tillhör 

Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket eller Tullverket eller i övrigt används i 

dessa myndigheters tjänst och inte heller fartyg som av annan civil myndighet används för 

polisuppsikt eller liknande ändamål. För sådan trafik utfärdar Försvarsmakten anvisningar 

i samråd med berörd myndighet.404 Fartyg som ankommer från eller avgår till utrikes ort 

får endast om det befinner sig i nöd anlöpa annan hamn än sådan som är öppen för den 

utländska trafik resan avser. I ett sådant fall ska fartygsbefälhavaren snarast efter 

ankomsten anmäla förhållandet till den myndighet som övervakar trafiken i hamnen.405 

                                                        
396 Lag (2006:1209) om hamnskydd, 2 kap. 1-4 §§ 
397 Lag (2006:1209) om hamnskydd, 3 kap. 1, 3 §§ 
398 Sjötrafikförordning (1986:300), 4 kap. 1 § 
399 Sjötrafikförordning (1986:300), 4 kap. 4 § 
400 Sjötrafikförordning (1986:300), 4 kap. 2 § 
401 Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters 
sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. Inre vatten omfattar vattenområden på land 
och i havet innanför riksgränsen samt de baslinjer i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 
1982 samt vad som i övrigt följer av folkrätten. (Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima 
zoner, 1-2, 4 §§) 
402 Sjötrafikförordning (1986:300), 4 kap. 5 § 
403 Sjötrafikförordning (1986:300), 4 kap. 7 § 
404 Sjötrafikförordning (1986:300), 4 kap. 8 § 
405 Sjötrafikförordning (1986:300), 4 kap. 9 § 
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Innehållet i lag (1998:958) om vilotid för sjömän kanske inte har någon direkt bäring på 

verksamheten hos Göteborgs Hamn AB och GREFAB. Det kan möjligen vara relevant att 

känna till att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

särskilda föreskrifter för totalförsvaret även om de avviker från innehållet i denna lag. Det 

framgår inte huruvida det måste råda höjd beredskap eller inte för att detta ska vara 

tillämpligt. Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda eller som annars måste 

meddelas i lag får dock inte meddelas med stöd av denna paragraf.406 

Fullmaktslagarna lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av 

fartyg m.m. och lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg 

kan potentiellt vara relevanta för Göteborgs Hamn AB och GREFAB (åtminstone viss 

kännedom). Se kap. om fullmaktslagstiftning för mer information. 

Det finns ytterligare några paragrafer med koppling till totalförsvaret i författningar som 

anknyter till fartygs- och hamnverksamhet. En grundläggande kännedom om några av 

dessas existens kan vara av visst värde för främst Göteborgs Hamn AB. I 

fartygssäkerhetslagen ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

rätten att meddela särskilda föreskrifter som avviker från lagens bestämmelser om 

arbetsmiljö (fjärde kap.) för myndigheter som bedriver verksamhet i enlighet med LTH407. 

I förordning om lotsning m.m. ges Transportstyrelsen mandat att efter samråd med 

Försvarsmakten meddela föreskrifter ”om skyldighet att anlita lots med hänsyn till militära 

förhållanden”408. I Sjölagen återfinns ett antal bestämmelser om olika undantag gällande 

ansvar och avtal när det råder krig eller krigsfara (till exempel bestämmelser om 

skadestånd och fraktverksamhet)409. I sjömanslagen har en sjöman rätten att frånträda sin 

befattning på fartyg ”om det är fara för att fartyget skall uppbringas av krigförande eller 

utsättas för krigsskada” (såvida denne inte har godtagit att följa med fartyget under de 

angivna förhållandena)410. 

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet avseende drift och underhåll 

vilket innebär att hålla vägarna i framkomligt skick. Enligt väglagen (1971:948) utgör den 

kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser väghållningsmyndighet i kommunen. 

Trafikverket är tillsynsmyndighet för kommunernas väghållning.411 I Göteborgs kommun 

är det trafiknämnden som utgör väghållningsmyndighet.412 MSB bedömde i en publikation 

från 2016 att plan- och bygglagens (2010:900) krav på kommunerna om att ansvara för 

skötsel av gator och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område innebär att 

kommunen ska ansvara för att vägarna (som inte ingår i det statliga vägnätet eller är 

enskilda vägar) är framkomliga även vid samhällsstörningar samt inför och vid höjd 

beredskap.413 

Trafiknämndens förvaltning Trafikkontoret bedriver en rad olika verksamheter som 

regleras av författning. Färdtjänst är en av dessa verksamheter. En genomgång av de 

                                                        
406 Lag (1998:958) om vilotid för sjömän, 12 § 
407 Fartygssäkerhetslag (2003:364), 7 kap. 10 § 
408 Förordning (1982:569) om lotsning m.m., 4 § 
409 Sjölag (1994:1009), 10-11 a kap., 13-14 kap.  
410 Sjömanslag (1973:282), 9 § 
411 Väglag (1971:948), 6 § 
412 Reglemente för Göteborgs trafiknämnd, 2 kap. 2 § 
413 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016), s. 40 
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författningar414 som reglerar denna verksamhet har inte identifierat någon särreglering av 

verksamheten i samband med krigsfara och krig eller totalförsvar i övrigt. 

Trafiknämnden samt miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun ansvarar för olika 

delar rörande gaturenhållning i kommunen.415 Sådan verksamhet är reglerad i lag 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 

tillhörande förordning (1998:929). Båda dessa författningar saknar specifika bestämmelser 

om totalförsvaret. Trafiknämnden har också ansvar för Göteborgs kommuns 

parkeringspolitik.416  

Parkering är reglerat i en rad olika lagar med tillhörande förordningar417. Lag (1976:206) 

om felparkeringsavgift innehåller en bestämmelse om att regeringen får förordna att 

lagens innehåll ska tillämpas för överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller 

stannande av fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret.418 Denna 

bestämmelse har dock ingen explicit koppling höjd beredskap. Trafikförordningen 

innehåller flertalet paragrafer som berör parkering. I förordningens allmänna 

bestämmelser framgår det att det finns undantag från delar av förordningens innehåll i 

militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den 

kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap (se 

kap. om befolkningsskydd och räddningstjänst).419 I militärtrafikförordningen finns det en 

bestämmelse om att fordon som brukas av Försvarsmakten, under en militär operation, får 

föras samt stannas eller parkeras på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är 

lämpligt (trots bestämmelser i trafikförordningen, terrängkörningslagen och 

terrängkörningsförordningen). Vid en militär övning finns det undantag från flera 

bestämmelser i trafikförordningen gällande parkering för fordon som brukas av 

Försvarsmakten eller av någon annan myndighet som deltar i övningen.420 Övriga 

författningar på området saknar särskilda bestämmelser rörande krig, krigsfara och höjd 

beredskap. 

I lagen (2019:370) om fordons registrering och användning finns bestämmelser om 

registrering av motordrivna fordon och släpfordon hos Transportstyrelsen i 

vägtrafikregistret. I den kommunala verksamheten nyttjas fordon i en rad olika syften och 

av olika aktörer (till exempel Göteborgs Stads Leasing AB). Flertalet av dessa fordon kan 

omfattas av registreringsplikten som krävs för rätt att använda fordon. Det kan därför vara 

bra att känna till att regeringen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna i lagen 

helt eller delvis inte ska tillämpas om Sverige är i krig eller i krigsfara (eller om det råder 

                                                        
414 Lag (1997:736) om färdtjänst, Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid 
resor med riksfärdtjänst 
415 Reglemente för Göteborgs trafiknämnd, 2 kap. 2 §; Reglemente för Göteborgs miljö- och klimatnämnd, 2 
kap. 2 § 
416 Reglemente för Göteborgs trafiknämnd, 2 kap. 4 § 
417 Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, Förordning 
(1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering, Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m., 
Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner, Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, Trafikförordning (1998:1276) 
418 Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, 1 § 
419 Trafikförordning (1998:1276), 1 kap. 1 § 
420 Militärtrafikförordning (2009:212), 2 kap. 1, 7 §§ 
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sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket 

har befunnit sig i).421 

Under höjd beredskap eller i samband med att totalförsvarspliktiga fullgör 

beredskapstjänstgöring kan personer som innehar ett körkort med behörigheten B ges 

ytterligare befogenheter att framföra andra typer av fordon. Detta möjliggörs genom 

utfärdandet av ett särskilt förarbevis som anger vilka ytterligare fordon som personen kan 

framföra under sådana förhållanden. Sådant särskilt förarbevis ska utfärdas enligt 

formulär som Transportstyrelsen fastställer. Samma myndighet bestämmer också vilka 

som får utfärda beviset och vilka krav som ska ställas på innehavaren.422 Det kan innebära 

att individer som vanligtvis enbart får framföra till exempel personbil eller lätt lastbil med 

en totalvikt på högst 3,5 ton ges rätten att framföra tyngre fordon. Det skulle kunna utgöra 

en lösning för att täcka eventuella bortfall av specifik personal med transportuppgifter 

inom kommunal verksamhet (till exempel Göteborgs Stads Leasing AB). 

Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

berör verksamhet som bedrivs av flera av Göteborgs kommuns förvaltningar och bolag. 

Lagens bestämmelser syftar till att främja och stimulera marknaden för rena och 

energieffektiva fordon och till att förbättra transportsektorns bidrag till EU:s gemensamma 

miljö-, klimat- och energipolitik. I lagen undantas dock, bland annat, köp eller leasing av 

bilar som är konstruerade och tillverkade för användning av det civila försvaret och 

räddningstjänsten från de krav som framgår. Vid sådan upphandling behöver till exempel 

inte lagens krav på att beakta energi- och miljöpåverkan vid drift under bilens hela 

livslängd följas.423 

Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens innehåller bestämmelser om grundläggande 

kompetens och fortbildning för förare som utför transporter med vissa motorfordon 

(yrkesförarkompetens) och om utbildning för sådan kompetens. Lagens innehåll ska dock 

(bland annat) inte tillämpas på förare av fordon som utför gods- eller persontransporter 

inom det civila försvaret men även som används i nödsituationer eller för 

räddningsinsatser.424 

3.8. Offentliga miljöer, kultur och evenemang 

I Göteborgs kommun har park- och naturnämnden flera uppgifter rörande skötsel, 

förvaltning och utveckling av olika offentliga miljöer samt natur- och kulturvärden.425 

Park- och naturförvaltningen utför bland annat vattenreglering av Mölndalsån426. 

Ordinarie bestämmelser om vattenreglering finns i bland annat lag (1998:812) med 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och miljöbalken (1998:808). Dessa saknar i 

stor utsträckning särskilda bestämmelser om vattenreglering vid krig och krigsfara. I 

                                                        
421 Lag (2019:370) om fordons registrering och användning, 32 § 
422 Körkortslag (1998:488), 2 kap. 13 §; Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 4 kap. 8 §; Körkortsförordning 
(1998:980), 2 kap. 3 § 
423 Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, 1-2, 6-7 §§ 
424 Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 § 
425 Reglemente för park- och naturnämnden, 2 kap. 1-2 §§ 
426 Göteborgs kommun (u.å. b) 
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miljöbalken framgår det dock att den som är skyldig att underhålla en damm427 för 

vattenreglering ska ersätta skada som orsakas av att anläggningen inte ger avsett skydd 

mot dammhaveri. Detta gäller även om varken den underhållsskyldige eller någon som den 

underhållsskyldige svarar för har vållat skadan. En underhållsskyldig som visar att 

dammhaveriet orsakats av en krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt, 

inbördeskrig eller uppror är dock fri från ansvar.428 

I regeringsformens andra kap. 20-25 §§ framgår det att vissa fri- och rättigheter kan 

begränsas under vissa förhållanden. Sådana begräsningar får dock endast göras för att 

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får 

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den 

och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom 

en av folkstyrelsens grundvalar.429 Om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara kan 

regeringen besluta att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får 

hållas inom ett visst område om ett sådant förbud anses vara nödvändigt med hänsyn till 

dessa förhållanden. Definitionerna av allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar framgår av ordningslagen (1993:1617) andra kap. 1-3 §§430. Regeringen kan 

också bemyndiga en länsstyrelse att besluta om förbud mot offentliga tillställningar i fråga 

om länet eller en del av länet (dessa beslut kan inte överklagas).431 I förarbetena till 

ordningslagen syftade denna typ av förbud till att skydda allmänhetens liv eller hälsa.432 

Polismyndigheten får inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning som hålls i strid med en föreskrift om förbud av dessa. Den som i egenskap av 

anordnare som antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett sådant förbud kan 

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.433  

I vår genomgång av ordinarie lagstiftning rörande biblioteksverksamhet och museer434 har 

vi inte identifierat några explicita bestämmelser med bäring på totalförsvaret. I 

kulturmiljölagen (1988:950) framgår dock följande: 

För militär användning av kulturegendom med förstärkt skydd döms, om gärningen 

ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller 

ockupation, den som till stöd för militära åtgärder använder kulturegendom som har 

ett förstärkt skydd enligt det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 

1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt eller områden i 

sådan egendoms omedelbara närhet. Straffet är fängelse i högst fyra år.435 

                                                        
427 Definieras som ”en vattenanläggning vars syfte är att dämma upp eller utestänga vatten eller blandningar av 
vatten och annat material” (Miljöbalk (1998:808), 11 kap. 4 §) 
428 Miljöbalk (1998:808), 11 kap. 18 § 
429 Regeringsform (1974:152), 2 kap. 20-25 §§ 
430 I samband med coronapandemins restriktioner gällande folksamlingar i syfte att förhindra smittspridning 
har flera aktörer framfört kritik mot vad som räknas respektive inte räknas som allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. Det är därför troligt att det kommer göras en översyn av vad som ryms inom dessa 
begrepp i juridisk mening. 
431 Ordningslag (1993:1617), 2 kap. 15, 28 §§ 
432 Prop. (1992/93:210), s. 256 
433 Ordningslag (1993:1617), 2 kap. 22, 29 §§ 
434 Till exempel Bibliotekslag (2013:801), Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, Lag (2012:492) om 
pliktexemplar av elektroniskt material, Museilag (2017:563) 
435 Kulturmiljölag (1988:950), 9 kap. 1 § 



 

97 
 

I förarbeten preciseras detta något men regeringen menar att det finns vidare behov av 

tolkning av innebörden: 

Med kulturegendom avses lös och fast egendom av stor betydelse för varje folks 

kulturarv, utan hänsyn till ursprung eller äganderätt. Det kan t.ex. vara 

minnesmärken, konstverk, manuskript, böcker, arkiv eller grupper av byggnader 

som i sin helhet har historiskt eller konstnärligt intresse. Vidare kan det vara 

förvarings- och utställningsplats [till exempel museer eller stora bibliotek436, vår 

anm.] för sådan egendom liksom centra för minnesmärken. [---] En användning till 

stöd för militära åtgärder avser användning av kulturegendom i samband med 

stridigheter. Något krav på faktisk förstörelse eller skada av kulturegendom med 

förstärkt skydd i samband med sådan användning ställs inte. Ledning för tolkning 

av begreppet användning till stöd för militära åtgärder får hämtas i internationella 

regelverk.437 

Den som förstör, tillägnar sig eller beslagtar sådan egendom som skyddas enligt 

Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad 

konflikt och det andra protokollet till konventionen kan dömas för krigsförbrytelser438. 

Kriteriet är att gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en 

väpnad konflikt eller ockupation.439 Vår bedömning är att dessa bestämmelser potentiellt 

kan beröra delar av sådan kulturverksamhet som bedrivs av eller egendom som ägs av 

Göteborgs kommun varpå grundläggande kännedom om dessa kan vara relevant. I det 

andra protokollet framgår det att ”parterna” åtar sig att i fredstid vidta nödvändiga 

åtgärder för att förbereda skyddet av kulturegendom inom sitt territorium mot möjliga 

följder av en väpnad konflikt.440 En part avser en stat som omfattas av konventionen och 

tilläggsprotokollet.441 Sverige anslöt sig till konventionen 1985 och under 2017 anslöts 

Sverige även till det andra protokollet442. Regeringen menade att ett exempel på sådan 

försiktighetsåtgärd är undanförsel av flyttbar kulturegendom i enlighet med fullmaktslagen 

(1992:1402) om undanförsel och förstöring.443 I denna fullmaktslag finns särskilda 

bestämmelser om för bland annat kulturella föremål i syfte att skydda dessa mot 

potentiella krigshandlingar (se kap. om fullmaktslagstiftning i denna rapport). 

Enligt totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) ska Riksantikvarieämbetet under 

fredstid vidta de förberedelser som behövs för att utmärka sådan kulturegendom som 

tillförsäkras särskilt skydd enligt artikel 8 i 1954 års Haagkonvention. Utmärkningen får 

göras redan i fredstid. Kännetecknet (märket) för kulturegendom (se figur nedanför)444 får 

endast användas efter tillstånd från regeringen eller Riksantikvarieämbetet. En ansökan 

om tillstånd att använda det internationella prövas av Riksantikvarieämbetet. En ansökan 

ska vara skriftlig445. Länsstyrelsen har till uppgift att under fredstid vidta de förberedelser 

                                                        
436 Prop. (2016/17:109), s. 9 
437 Prop. (2016/17:109), s. 36-37 
438 En redogörelse för innehållet i dessa återfinns i Prop. (2016/17:109), kap. 4. och dess bilagor. 
439 Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, 6 § 
440 Prop. (2016/17:109), s. 9 
441 Prop. (2016/17:109), bilaga 1, s. 40 
442 UNESCO (2018); Länsstyrelsen i Gotlands län (2019) 
443 Prop. (2016/17:109), s. 25-26 
444 Ett märke som utmärker kulturegendom består av en vapensköld med spetsen nedåt och med ett blåvitt 
snedkors, eller en kombination av tre upprepade sådana märken i en triangel. 
445 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 20 a-b §; Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den 
internationella humanitära rätten, 2, 8 §§ 
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som behövs för att utmärka kulturegendom som inte står under särskilt skydd. Även sådan 

utmärkning får göras i fredstid. Det är Riksantikvarieämbetet efter samråd med 

Försvarsmakten som får meddela föreskrifter för denna verksamhet.446 I den gällande 

föreskriften (KRFS 1997:1) framgår det att länsstyrelsens val av sådan kulturegendom som 

ska utmärkas ska ske i samråd med den som äger eller förvaltar egendomen och med 

chefen för det försvarsområde inom vilket egendomen är belägen.447 När länsstyrelsen i 

Västra Götaland identifierar och utmärker sådan kulturegendom är det sannolikt att 

Göteborgs kommun och vissa av dess verksamheter kan kommat att involveras för samråd. 

Vi har dock inte kännedom om när detta arbete kan inledas. Än så länge har denna 

verksamhet främst bedrivits av länsstyrelsen Gotland448. För länsstyrelsen Gotland har det 

än så länge främst rört sig om samråd med privata stiftelser, Statens fastighetsverk med 

flera gällande utmärkning av kulturegendom. Det rör sig bland annat om kyrkor som ägs 

av församlingarna. I den anslutande uppgiften kring planering för undanförsel har dock ett 

visst utbyte bedrivits tillsammans med kommunal räddningstjänst.449  

 

Figur 3 - Markering för skyddad kulturegendom enligt 1954 års Haagkonvention (Public Domain). 

3.9. Val och demokrati 

Valnämnden i Göteborgs kommun är lokal valmyndighet vilket innebär ansvar rörande 

bland annat röstmottagande, vallokaler, förtidsröstning, preliminär rösträkning och 

kommunala folkomröstningar. I vallagen (2005:837) och tillhörande förordning 

(2005:874) och anslutande författningar450 finns inga specifika bestämmelser för krig, 

krigsfara och totalförsvaret. Det samma gäller den centrala (nationell) valmyndighetens 

föreskrifter (VALFS). Inte heller kommunallagens (2017:725) bestämmelser om val 

innehåller några specifika föreskrifter om sådana förhållanden. Reglementet för Göteborgs 

valnämnd saknar också sådana bestämmelser.451 I grundlagen regeringsformen (1974:152) 

                                                        
446 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 25 § 
447 Statens kulturråds författningssamling (KRFS 1997:1), 1 § 
448 Länsstyrelsen i Gotlands län (2019) 
449 Länsstyrelsen i Gotlands län (2021-02-18) 
450 Så som Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar och folkomröstningslag (1979:369). 
451 Reglemente för Göteborgs valnämnd 
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framgår dock att det råder förbud mot att hålla val till beslutande kommunala församlingar 

eller till riksdagen på ockuperat område.452 Grundlagsutredningens betänkande från 2008 

motiverade denna regel på följande sätt: 

Reglerna om vad som ska gälla under en eventuell ockupation av Sverige syftar till 

att trygga den svenska folkstyrelsen oavsett hur krigshändelserna utvecklar sig. 

Genom reglerna ska ockupationsmakten hindras från att utnyttja svenska offentliga 

organ för sina syften. Ockupationsmakten ska inte heller kunna hålla val som 

legitimerar nya beslutande församlingar.453 

I regeringsformen finns också en generell bestämmelse om att: 

Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar 

försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens 

skydd och svenska intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela 

ett beslut eller vidta en åtgärd som i strid mot folkrättens regler ålägger någon av 

rikets medborgare att lämna ockupationsmakten bistånd.454 

Om Sverige befinner sig i krig får val till riksdagen endast hållas efter särskilt beslut av 

riksdagen. Om det råder krigsfara när ett ordinarie val till riksdagen ska hållas kan 

riksdagen besluta att skjuta upp valet. Beslut om att senarelägga ordinarie val ska 

omprövas inom ett år och därefter med högst ett års mellanrum. Om någon del av Sverige 

är ockuperat när val till riksdagen ska hållas har riksdagen mandat att göra vissa 

jämkningar av regler i regeringsformens 3 kap, i den mån det behövs.455 Avsteg får dock 

inte göras från föreskrifterna om att riksdagsvalen ska vara fria, hemliga och direkta, om 

rösträtt och valbarhet, om att riket ska vara indelat i valkretsar, om principerna för 

mandatfördelningen mellan partierna och om överklagande av val.  

Fullmaktslagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 

och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. (ibland kallad förfarandelagen) innehåller 

vissa bestämmelser om val i beslutande kommunala församlingar. I kommunallagen 

(2017:725) avser begreppet ”beslutande församling” ett fullmäktige det vill säga 

kommunfullmäktige i en kommun456. Denna fullmaktslag (1988:97) tillämpas fullt ut per 

automatik om Sverige befinner sig i krig eller om regeringen har utfärdat beredskapslarm 

för att meddela att högsta beredskap råder i hela landet. Om Sverige befinner i krigsfara 

eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av 

krigsfara vari Sverige har befunnit sig, får regeringen föreskriva att innehållet i 

fullmaktslagen helt eller delvis ska tillämpas från den tidpunkt den bestämmer.457  

Lagens 30 § är av betydelse för just val på kommunal nivå. Den ger regeringen rätt att 

föreskriva om att val av ledamöter i kommunala församlingar (eller av innehavare av andra 

allmänna uppdrag) ska skjutas upp (anstånd). Föreskriften ska innehålla uppgift om ny tid 

för valet och vad som återstår av mandatperioden. Regeringen har samma beslutsmandat 

                                                        
452 Regeringsform (1974:152), 15 kap. 9 § 
453 SOU (2008:125), s. 512 
454 Regeringsform (1974:152), 15 kap. 9 § 
455 Regeringsform (1974:152), 15 kap. 11 § 
456 Kommunallag (2017:725), 3 kap. 1 § 
457 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 1-2 §§; Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 13 § 
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gällande tillsättning av allmänna uppdrag som sker på annat sätt än genom val. I 

förarbetena till denna lag angavs ledamöter i kommunala nämnder och nämndemän vid 

domstolar som exempel på sådant allmänt uppdrag458. Om sådan föreskrift enligt 30 § har 

utfärdats eller har ett val inte hållits av andra skäl, ska den tidigare innehavaren kvarstå i 

uppdraget tills dess att någon annan har valts och tillträtt uppdraget.459 

I kommunallagen framgår det att under de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet 

ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra 

följande åren.460 Om regeringen beslutar om anstånd för val till kommunfullmäktige enligt 

ovan innebär detta en förlängd mandatperiod för kommunfullmäktiges ledamöter. Detta 

ställer potentiellt till problem för val av revisorer under sådana förhållanden. I reglementet 

för Göteborgs kommuns revisorer framgår det att ”Om en revisor avgår eller uppdraget på 

något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som 

möjligt.”461 Eftersom mandatet enligt kommunallagen är begränsat till fyra år skulle ett 

fyllnadsval enligt reglementet möjligtvis vara en lämplig åtgärd när mandatperioden 

överstiger ordinarie fyra år. Men eftersom förfarandelagen är uttalat lex specialis (det vill 

säga att bestämmelser eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förfarandelagens 

paragrafer gäller i stället för avvikande bestämmelser i någon annan lag eller författning 

när förfarandelagen tillämpas)462 frångås berörda bestämmelser i kommunallagen. Om 

regeringen beslutar om anstånd för val till kommunfullmäktige bör den rimligen samtidigt 

besluta om anstånd för tillsättning av flera andra allmänna uppdrag, varav kommunala 

revisorer är ett sådant uppdrag. Vår tolkning är således att om fullmäktigeledamöternas 

mandat förlängs till följd av anstånd med val till fullmäktige, förlängs befintliga 

revisorsmandat med samma tid.  

3.10. Befolkningsskydd och räddningstjänst 

Befolkningsskydd avser en rad olika åtgärder för att skydda och rädda civilbefolkningens 

liv, enskild egendom och civil allmän egendom. Enligt MSB rör det sig bland annat om 

räddningstjänst463 under höjd beredskap, varningssystem, skyddsrum samt utrymning och 

inkvartering.464 Begreppet befolkningsskydd (eller ”befolkningsskydd och 

räddningstjänst”) ersatte under 1980 och 90-talen samlingstermen ”civilförsvar” som 

tidigare främst hade varit kopplad till den statliga organisationen för Civilförsvaret. Denna 

organisation ansvarade för motsvarigheten till befolkningsskydd på lokal nivå innan detta 

ansvar överfördes till kommunerna i mitten av 90-talet. Den nya lagen (1994:1720) om 

                                                        
458 Prop. (1987/88:6), s. 92 
459 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 30, 37 §§ 
460 Kommunallag (2017:725), 12 kap. 4 § 
461 Reglemente för Göteborgs Stads revisorer 
462 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 2 § 
463 I MSB:s vägledning om räddningstjänst under höjd beredskap från 2020 menade myndigheten dock att 
dess ståndpunkt är att räddningstjänst begreppsmässigt inte ingår i befolkningsskyddet, däremot är 
kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser av mycket stor betydelse för skyddet av 
civilbefolkningen och civil egendom under höjd beredskap. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(2020b), s. 8) 
464 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019-03-19) 
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civilt försvar (numera ersatt av LEH (2006:544)) gav då kommunerna det övergripande 

ansvaret för bland annat befolkningsskydd på lokal nivå.465 

Det tidigare begreppet civilförsvar är dock fortsatt en relevant term i den humanitära 

rätten som regleras i internationella traktat så som Genèvekonventionerna och deras 

tilläggsprotokoll. I dessa framgår det att många av de verksamheter som brukar räknas till 

vad vi idag kallar för befolkningsskydd omfattas av folkrättsligt skydd i samband med 

väpnade konflikter. I det första tilläggsprotokollet till 1949 års Genèvekonvention 

definieras begreppet civilförsvar som: 

[…] [F]ullgörandet av alla eller några av nedan omnämnda humanitära uppgifter i 

syfte att skydda civilbefolkningen mot faror i samband med fientligheter eller 

katastrofer, att hjälpa den att övervinna de direkta följderna härav samt att tillgodose 

de nödvändiga förutsättningarna för dess överlevnad.466 

Några av de verksamheter som hänvisas till är varning, utrymning, tillhandahållande och 

iordningställande av skyddsrum, genomförande av mörkläggning, räddning, 

brandsläckning, upptäckande och utmärkande av farliga områden samt sanering och 

liknande skyddsåtgärder.467 

I den tidigare lagen (1994:1720) om civilt försvar tillhandahöll lagstiftaren en 

legaldefinition av begreppet befolkningsskydd som löd: 

Med befolkningsskydd avses åtgärder för att skydda befolkningen och civil egendom 

från krigets verkningar. Sådana åtgärder är 

1. utrymning och inkvartering, 

2. tillhandahållande och iordningställande av skyddsrum och skyddade utrymmen, 

3. tillhandahållande av andningsskydd [Numera avskaffat krav. Se slutet av detta 

delkap., vår anm.], 

4. mörkläggning [Numera avskaffat krav. Se slutet av detta delkap., vår anm.], 

5. information om självskydd, 

6. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna 

paragraf skall kunna bedrivas.468 

Men när LEH (2006:544) ersatte lagen (1994:1720) om civilt försvar bedömde regeringen 

tillsammans med föregående utredning att det saknades anledning att behålla 

befolkningsskydd som legaldefinition (med anledning av den nya inriktning som ökat 

fokus på fredstida krishantering).469 Någon motsvarande definition av begreppet infördes 

inte i LEH och den tidigare lagen upphävdes. Begreppet befolkningsskydd förekommer i 

                                                        
465 Överstyrelsen för civil beredskap (2002), s. 12, 47; Totalförsvarets forskningsinstitut (2017-06-07), s. 11; 
Prop. (1994/95:7), s. 1 
466 Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 
väpnade konflikter, Genève den 8 juni 1977 (Tilläggsprotokoll I), 61 art. 
467 Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 
väpnade konflikter, Genève den 8 juni 1977 (Tilläggsprotokoll I), 61 art. 
468 Lag (1994:1720) om civilt försvar, 1 kap. 2 § (upphävd) 
469 Prop. (2005/06:133), s. 114, 136 
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annan gällande lagstiftning såsom LSO470 och Totalförsvarets folkrättsförordning 

(1990:12)471 men det är inte legaldefinierat i dessa. I propositionen till införandet av LEH 

(2006:544) motiverade regeringen sitt beslut om att avskaffa legaldefinitionen men att 

fortsätta använda begreppet i lagtext på följande sätt: 

Även om begreppet befolkningsskydd inte längre behövs som legaldefinition fyller 

ordet fortfarande en funktion i författningstext. Detta eftersom någon ändring i sak 

av vilka åtgärder som skall omfattas inte avses och befolkningsskydd numera är ett 

inarbetat begrepp inom området civilt försvar. Regeringen anser därför att en 

skrivning, där ordet befolkningsskydd används, är att föredra framför den skrivning 

som utredningen föreslagit i form av en hänvisning till tilläggsprotokoll I den 8 juni 

1977 till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i 

internationella väpnade konflikter. I syfte att skapa en mer lättillgänglig skrivning 

bör ordet befolkningsskydd användas även fortsättningsvis i författningstext. Någon 

förändring i sak är inte avsedd.472 

Det förefaller således att innebörden av begreppet ska uttolkas utifrån tidigare etablerad 

praxis, vilket borde vara de åtgärder som räknades upp i legaldefinitionen i den tidigare 

lagen (1994:1720) om civilt försvar (se ovan). Enligt devisen att fristående myndigheter 

tolkar lagen självständigt och i brist på en författningsmässig tydlig definition kan det dock 

uppstå olika uppfattningar vad som ryms i det ansvar för befolkningsskydd som 

kommuner och andra myndigheter har. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) menade i 

en rapport från 2017 om skydd av civilbefolkningen från krigets verkningar att:  

Statusen för begreppet ”befolkningsskydd” och dess verksamhetsmässiga innebörd 

inom totalförsvaret ter sig därför idag otydlig. Ett tydliggörande av den legala och 

verksamhetsmässiga statusen och innebörden av begreppet befolkningsskydd är 

därför påkallad för den nu återupptagna totalförsvarsplaneringen. En uppgift som 

åligger MSB och Regeringskansliet.473 

Några aspekter som brukar betraktas som befolkningsskydd, så som räddningstjänst under 

höjd beredskap, alarmering, skyddsrum samt utrymning och inkvartering har dock tydliga 

regleringar avseende kommuns uppgifter i olika författningar. Dessa bestämmelser 

framgår i detta kap. Vi vill dock än en gång betona att andra aktörer, med anledning av den 

i dag något otydliga och vaga lagregleringen av befolkningsskyddet i förhållande till vad 

som tidigare gällde, kan anse att ytterligare uppgifter ingår i kommunens ansvar för 

befolkningsskyddet. Vi instämmer i FOI:s bedömning att ett legalt tydliggörande behövs. 

Räddningstjänst under höjd beredskap 

Kommuner är enligt LSO tredje kap. 8 § skyldiga att ha ett handlingsprogram för 

kommunal räddningstjänst. I detta program ska kommunen: 

 Ange verksamhetsmål.  

 Ange de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan föranleda 

räddningsinsatser. 

                                                        
470 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 8 kap. 2 § 
471 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 6, 22 §§ 
472 Prop. (2005/06:133), s. 136 
473 Totalförsvarets forskningsinstitut (2017-06-07), s. 69 
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 Ange vilken förmåga kommunen har avseende genomförande för varje typ av sådan 

olycka. 

 Ange förmåga att genomföra flera samtidiga räddningsinsatser.  

 Ange förmåga att genomföra omfattande räddningsinsatser. 

 Ange förmåga att utöva ledning i räddningstjänsten. 

 Ange vilka resurser som finns för att upprätthålla de olika förmågorna. 

Ovanstående förmågor ska redovisas för fredstida förhållanden respektive höjd beredskap. 

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i 

programmet ska den samråda med de myndigheter ”som särskilt berörs av 

förändringarna”. Handlingsprogrammet ska innehålla uppgifter om samverkan med andra 

kommuner, med statliga myndigheter och enskilda. I förekommande fall ska kommunen 

lämna uppgift om hamnar och deras gränser i vatten. MSB får meddela närmare 

föreskrifter om vad handlingsprogrammet ska innehålla och hur de ska struktureras. När 

kommunen antar eller ändrar ett handlingsprogram ska detta skickas till länsstyrelsen, 

MSB och till dem som deltagit i samråd enligt ovan.474  

Regeringen eller MSB har mandat att besluta om fysiska eller juridiska personers (till 

exempel kommunal räddningstjänst) deltagande i övningar som bedöms ha betydelse för 

den verksamhet som räddningstjänst ska bedriva under höjd beredskap.475 

MSB ska under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att utmärka sådana 

anläggningar som under höjd beredskap ska användas för befolkningsskydd och 

räddningstjänst med det internationella kännetecknet för civilförsvar. Begreppet 

”civilförsvar” utgör en del av den internationella folkrätten och är inte det samma som 

”civilt försvar” inom svensk totalförsvarslagstiftning. Förrådsbyggnader, skyddsrum och 

den materiel som den kommunala organisationen för räddningstjänst ska använda under 

höjd beredskap får utmärkas redan i fred.476 Kännetecknet för civilförsvar är ett märke som 

består av en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund (se figur nedan). För att få 

använda sig av detta krävs tillstånd från regeringen eller MSB. Ansökan ska skickas till 

MSB som prövar ärendet.477 Det skydd som gäller för civilförsvarspersonal och deras 

utrustning upphör om dessa vid sidan av sina civilförsvarsuppgifter används för att utföra 

handlingar som är skadliga för fienden.478 

                                                        
474 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 8 §; Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 3 kap. 3-4 
§§ 
475 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 10 kap. 2 §; Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 8 kap. 1 § 
476 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 22 § 
477 Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten, 2, 8 §§; Totalförsvarets 
folkrättsförordning (1990:12), 20 a-b §§ 
478 Totalförsvarets folkrättsråd (u.å.), s. 18 
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Figur 4 - Märke kännetecken för civilförsvar (Public Domain) 

De personer som under höjd beredskap tjänstgör i den kommunala organisationen för 

räddningstjänst eller fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet (exklusive 

sjukvårdspersonal) utgör civilförsvarspersonal. Detta inkluderar även den personal som på 

anmodan av en räddningsledare deltar i räddningstjänst eller i de verksamheter som den 

kommunala räddningstjänsten ska ansvara för under höjd beredskap: 

 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel. 

 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovanstående åtgärder ska 

kunna fullgöras.479 

I MSB:s vägledning om räddningstjänst under höjd beredskap menade myndigheten att 

begreppet röjning enligt ovan kan ges en bred tolkning men att det i vägledningen i första 

hand omfattar åtgärder som kan kopplas till röjning av rasmassor och hantering av 

oexploderad ammunition samt till röjning av framryckningsvägar till och i anslutning till 

skadeområden. Myndigheten uppgav i vägledningen att arbetet med att utveckla 

vägledningar med förmågebeskrivningar kopplat till exempelvis räddning, röjning, 

indikering och sanering kommer att genomföras under perioden 2020–2022. Dessutom 

betonade MSB att det i det kommande planeringsarbetet kommer vara viktigt att överväga 

vilka delar av befolkningsskyddet som en kommun i sin helhet ska ansvara för och vilka 

delar som kommunens räddningstjänstorganisation ska medverka i eller ansvara för.480  

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under höjd beredskap 

även bistå (delta i åtgärder) med första hjälp åt och transport av skadade samt åtgärder för 

befolkningsskyddet.481 I förarbetena till LSO (prop. 2002/03:119 och SOU 2002:10) 

förekom inga närmare preciseringar avseende de bestämmelser om befolkningsskydd som 

framgår i lagen. Det är även viktigt att känna till att regeringen eller länsstyrelsen under 

höjd beredskap har mandat att besluta att personal i en kommuns räddningstjänst får tas i 

anspråk för uppgifter som inte rör den egna kommunen.482 Länsstyrelsen kan alltså 

omfördela sådana resurser inom länet där de bedöms göra störst nytta. I samband med 

                                                        
479 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), 6 §; Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 8 kap. 2 § 
480 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2020b), s. 18-19 
481 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 8 kap. 2 § 
482 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 8 kap. 4 §; Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 8 kap. 3 § 
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höjd beredskap får länsstyrelsen även meddela undantag avseende behörighetskraven för 

att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst.483 

Regeringen har rätten att besluta om avvikelser från LSO om Sverige är i krig eller 

krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det 

är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Sådana 

avvikelser får dock enbart göras om det är av betydelse för totalförsvaret eller om det 

behövs för räddningstjänsten eller för att sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen ska 

kunna genomföras.484 

Trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen 

(1978:594) och trafikförordningen (1998:1276) får fordon som används av den kommunala 

organisationen för räddningstjänst vid räddningsinsatser under höjd beredskap köras, 

stannas eller parkeras på ett sådant sätt som med hänsyn till omständigheterna är 

lämpligt. MSB får efter hörande med flera olika myndigheter lämna ytterligare föreskrifter 

om hur den kommunala räddningstjänstens fordon får framföras i samband med 

räddningsinsatser under höjd beredskap. Till exempel får MSB efter att ha hört 

Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att sådana fordon under höjd beredskap (eller 

utbildning) får föras med högre vikt än den totalvikt som är tillåten enligt 

trafikförordningens 4 kapp. 4 §.485 Av fordonsförordningen (2009:211) framgår det att 

Transportstyrelsen ska samråda MSB vid utfärdande av föreskrifter i frågor som avser 

fordon som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst under 

utbildning eller höjd beredskap enligt vägtrafikförordningen (1995:137) för den 

kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap.486 I 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av 

bilar (TSFS 2013:63) 45 kap. 2 § framgår det att fordon som brukas av räddningskårer 

enligt vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för 

räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap får användas trots att bakre 

underkörningsskydd saknas, sidoskydd saknas, stänkskydd saknas, sidomarkeringslyktor 

saknas, bromssystemet inte uppfyller kraven i tolfte kap. eller lyktor inte uppfyller kraven i 

21 kap. (samma föreskrift).487 

Kommunen får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i tionde kap. 1 § 

trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genomföra räddningsinsatser under 

höjd beredskap. Föreskrifterna får inte meddelas i strid mot lokala trafikföreskrifter som 

har meddelats av Försvarsmakten. Kommunen ska underrätta länsstyrelsen om 

föreskrifterna. Om dessa ska avse trafik under längre tid eller annars i större omfattning, 

ska samråd ske med länsstyrelsen innan föreskrifterna meddelas.488 

Ordinarie bestämmelser om kommunal räddningstjänst i LSO gäller fortsatt under höjd 

beredskap men fokus ska läggas vid de särskilda uppgifter som tillkommer under sådana 

                                                        
483 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 8 kap. 2 § 
484 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 8 kap. 3 § 
485 Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning 
och höjd beredskap, 6, 8-10 §§ 
486 Fordonsförordning (2009:211), 8 kap. 16-17 §§  
487 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2013:63) 
488 Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning 
och höjd beredskap, 14 § 
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förhållanden. Detta följer av formuleringen av åttonde kap. 2 § 3 stycket: ”Vad som gäller 

vid kommunal räddningstjänst skall gälla även när personalen inom kommunens 

organisation för räddningstjänst utför uppgifter enligt första och andra styckena.” 

Till exempel gäller fortsatt bestämmelser om tjänsteplikt LSO (ej att förväxla med allmän 

tjänsteplikt i lagen om totalförsvarsplikt). På begäran av räddningsledare kan en individ489 

bli skyldig att medverka i räddningstjänst i den mån dennes kunskaper, hälsa och 

kroppskrafter tillåter det.490 Även ingrepp i annans rätt är fortsatt möjliga: 

Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte lämpligen kan 

hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig 

och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma 

områden, använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i 

annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, 

den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt.491 

I propositionen för totalförsvaret 2021-2025 betonade regeringen att den kommunala 

räddningstjänsten är en viktig del av den samlade förmågan vad gäller skyddet av 

civilbefolkningen, men att den i dag i allt väsentligt är dimensionerad för uppgifter i 

fredstid. Regeringen ansåg därför att det finns ett behov av ett fördjupat underlag om hur 

de kommunala räddningstjänsterna på ett säkert och effektivt sätt ska kunna hantera 

olikartade konsekvenser av väpnade angrepp på civilbefolkningen och samhället i övrigt.492 

Huruvida detta underlag avser en särskild utredning eller ett analysuppdrag till en 

myndighet (möjligtvis MSB) framgick inte av texten i propositionen. 

Göteborgs kommun ingår i ett särskilt kommunalförbund som ansvarar för 

räddningstjänst i dess medlemskommuner, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (i 

vardagligt tal Räddningstjänsten Storgöteborg, förkortat RSG). Detta kommunalförbund 

har ett eget fullmäktige och en egen styrelse. Göteborgs kommuns kommunfullmäktige 

väljer en andel av ledamöterna och ersättarna i kommunalförbundets fullmäktige 

(beslutande församling) enligt vad som framgår i kommunallagens nionde kap. och 

Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsordning. Göteborgs kommuns vägar för 

inflytande över räddningstjänsten ser således annorlunda ut jämfört med andra typer av 

kommunal verksamhet inom förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket behöver 

beaktas i samband med totalförsvarsplaneringen. Se delkap. om förfarandelagen 

(fullmaktslag) för exempel på hur ett kommunalförbund och dess ledningsförhållanden 

kan förändras under höjd beredskap. I RSG:s handlingsprogram för 2020-2023 framgick 

det att förbundet har påbörjat arbetet med att öka sin förmåga gällande civilt försvar 

genom: 

 Att krigsplacera personalen hos RSG. 

 Att arbeta med säkerhetsskyddet, vilket innebär att göra säkerhetsanalyser och 

informationsklassning för att säkerställa rätt skyddsnivå. 

                                                        
489 Från det kalenderår denne fyller 18 år till det kalenderår denne fyller 65 år. 
490 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 6 kap. 1 § 
491 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 6 kap. 2 § 
492 Prop. (2020/21:30), s. 138 
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 Kompetenshöjningar rörande totalförsvar genom nätverk, utbildning och 

omvärldsbevakning med fokus på civilt försvar.493 

Alarmering och varning 

Inom ramen för befolkningsskyddet är kommuner också skyldiga att kunna utfärda 

varningar till allmänheten från varningsanläggningar som är fastmonterade utomhus 

(dessa tyfoner är bland annat kända under namnet ”Hesa Fredrik”). Delar av denna 

varningsfunktion avser ordinarie räddningstjänst och krisberedskap men den är också av 

betydelse för totalförsvaret. Utöver signalerna för ”viktigt meddelande till allmänheten” 

(VMA) och ”faran över” som ska prövas kvartalsvis finns signaler för beredskapslarm och 

flyglarm. Kommunen ska kunna utlösa dessa signaler från de varningsanläggningar som 

kommunen förfogar över.494 De olika signalerna finns beskrivna och illustrerade i skriften 

”Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut av MSB till samtliga svenska hushåll 

under 2018. 

VMA kan såklart också vara relevant under höjd beredskap då signalen syftar till att varna 

människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Vid 

VMA-signalen ska man gå inomhus, stänga samtliga dörrar, fönster och ventilation samt 

lyssna på Sveriges Radio P4 som är beredskapskanal och förmedlar information om det 

som förorsakat larmet. Signalen för flyglarm ska i sin tur varna befolkningen för ett nära 

förestående luftangrepp. Signalen för beredskapslarm är ett av det sätt som regeringen kan 

tillkännage att högsta beredskap råder i hela Sverige enligt FTH495 vilket tyder på 

omedelbar krigsfara. MSB betonade i en publikation från 2017 dock att det nuvarande 

systemet för utomhusvarning främst är anpassat för varning i samband med fredstida 

olyckor och faror i lokalsamhället. Även om varningsanläggningarna finns kvar så saknas 

idag det förvarningssystem som vidareförmedlade upptäckt av förestående luftangrepp 

vidare i systemet ut till anläggningarna där signalen för flyglarm kan ges.496 

Med anledning av regeringens proposition för totalförsvaret 2021-2025 tillsatte regeringen 

en särskild utredare med uppdrag att se över varnings- och informationssystemet VMA för 

att skapa ett mer sammanhållet regelverk som ska vara säkert och tillämpbart i både fred 

och krig. Utredaren ska: 

 Se över och föreslå reglering av nuvarande ordning för olika meddelandetyper 

gällande varning och vägledande information vid allvarliga händelser. 

 Se över om de aktörer som omfattas av nuvarande regleringar har behov av 

behörigheten att begära VMA, samt om det finns behov av fler aktörer med 

behörighet att sända ut VMA. 

 Se över om det behöver göras anpassningar av de befintliga kanaler som används 

för att sända VMA och om möjligheten att sända VMA via sms kan utvecklas. 

 Tydliggöra nuvarande ansvarsfördelning vad gäller begäran, förmedling och 

sändning samt förvaltning, utveckling och information inom respektive kanal i 

VMA-systemet. 

                                                        
493 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (2019-11-28), s. 39 
494 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:5), 1-3 §§ 
495 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 9-10 §§ 
496 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017-09-15), s. 6, 8 
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 Se över ansvarsförhållandena för och mellan relevanta aktörer gällande flyglarm, 

samt utreda om det finns ändamålsenliga kanaler utöver utomhusvarningssystemet 

för flyglarm och ifall systemet för fast och mobil telefoni kan användas för sådana 

larm. En översyn av beredskapslarmet ingår inte i uppdraget. 

Under genomförandet av uppdraget och i den utsträckning som det bedöms lämpligt, ska 

utredaren inhämta synpunkter och upplysningar från flera berörda myndigheter och 

aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2022.497 

Skyddsrum 

MSB beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner 

som skyddsrummen ska vara belägna. Myndigheten ska föra register över samtliga 

skyddsrum som finns och planeras. I samband med byggnation och kontroller av 

skyddsrum är kommuner skyldiga att på begäran av MSB lämna upplysningar om planer 

för byggverksamhet i kommunen och om andra förhållanden av betydelse för 

myndighetens beslut i frågor om byggande av skyddsrum.498 MSB menade i en vägledning 

från 2019 att om ett tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser en 

befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum ska kommunens byggnadsnämnd ge MSB 

tillfälle att yttra sig.499 I lagen (2006:545) om skyddsrums tredje kap. 3 § framgår det att 

den som inom ett område där skyddsrum ska byggas (vilket MSB beslutar om, se ovan) 

avser att utföra sådana byggåtgärder som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) och som kräver anmälan ska underrätta MSB om sin avsikt. Enligt gällande 

föreskrift (SRVFS 2006:6) råder det dock för närvarande undantag från denna specifika 

underrättelseskyldighet i hela landet.500 

I den nu gällande lagen om skyddsrum (2006:545) definieras begreppet skyddsrum som 

”utrymmen för skydd av befolkningen i krig”.501 Bestämmelser om skyddsrum fanns 

tidigare i lagen (1994:1720) om civilt försvar. I denna förekom även begreppet ”skyddade 

utrymmen”. De två olika begreppen definierades i den numera upphävda lagen på följande 

sätt: 

Med skyddsrum avses ett utrymme som redan under fred utformas och utrustas så 

att det ger skydd mot de stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. 

Med skyddat utrymme avses ett utrymme som utformas och utrustas så att det ger 

ett skäligt skydd mot radioaktiv strålning och splitter samt i särskilt utsatta områden 

mot byggnadsras. Skyddade utrymmen anordnas först under höjd beredskap. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock besluta att ett 

skyddat utrymme skall anordnas redan dessförinnan.502 

                                                        
497 Regeringen (2021-02-02) 
498 Lag (2006:545) om skyddsrum, 3 kap. 1 §; Förordning (2006:638) om skyddsrum, 1 kap. 1-2 §§, 3 kap. 1 § 
499 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019b), s. 52-53; Lag (2006:545) om skyddsrum, 3 kap. 5 §; 
plan- och bygglag (2010:900), 10 kap. 
500 Lag (2006:545) om skyddsrum, 3 kap. 3 §; Förordning (2006:638) om skyddsrum, 3 kap. 2 §; Statens 
räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:6), 2 §  
501 Lag (2006:545) om skyddsrum, 1 kap. 1 § 
502 Lag (1994:1720) om civilt försvar, 6 kap. 1 § 
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Med skäligt skydd avsågs en skyddsnivå som är lägre än den som gäller för skyddsrum och 

de skyddade utrymmena behövde inte skydda mot andra effekter av stridsmedel än dem 

som var uppräknade i paragrafen (radioaktiv strålning, splitter och eventuellt mot 

byggnadsras).503 I propositionen till den nu gällande lagen om skyddsrum förordade 

regeringen att begreppet ”skyddat utrymme” skulle tas bort: 

Utgångspunkten måste vara att ett fysiskt skydd skall vara utformat så att det står 

emot sådana vapen som kan antas komma att användas mot befolkningen vid ett 

krig. Någon planering under fredstid för skydd med en lägre skyddsgrad än 

skyddsrum bör därför i princip inte ske. Regeringen föreslår därför inte någon 

reglering motsvarande den som i dag finns om skyddade utrymmen. Om världsläget 

skulle utvecklas så att det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen bör 

det dock vara möjligt att göra avsteg från den tidigare nämnda utgångspunkten och 

skapa ett så fullgott skydd som möjligt. Det bör därför finnas en möjlighet att under 

nämnda förhållanden få utforma och utrusta skyddsrummen så att de i största 

möjliga utsträckning motstår verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas 

komma till användning. [---] Uppdelningen i skyddsrum och skyddade utrymmen 

som finns i lagen om civilt försvar tas bort och istället används endast begreppet 

skyddsrum.504 

I gällande rätt framgår det att skyddsrum ska vara utformade och utrustade för att stå 

emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. Om 

det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen 

utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot sådana verkningar. 

Det är MSB som har mandat att meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta 

om hur skyddsrum ska utformas.505 

Då kommuner genom till exempel kommunala bolag även kan äga fastigheter bör 

kommuner vara medvetna om de krav som lagen och tillhörande förordning ställer på 

fastighetsägare avseende skyddsrum. I Göteborgs kommun kan detta vara av betydelse för 

bolag inom Framtidenkoncernen, Higab, Göteborgs lokaler, Älvstranden Utveckling, 

Göteborgs stads parkering etc. Då det finns regler om skyddsrum som kan bli tillämpliga 

vid nyproduktion av fastigheter (se ovan) kan även kommunalägda bolag med 

byggverksamhet (till exempel Egnahemsbolaget och Framtiden Byggutveckling) beröras av 

lagen. Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig 

att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet. Ägaren är 

dessutom skyldig att, efter föreläggande av MSB, vidta de åtgärder som behövs för att 

förbättra utrymmets skyddsförmåga. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad 

eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är under höjd beredskap skyldig att 

bereda plats i skyddsrummet åt dem som behöver skydd. Ägaren ska också genom 

skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.506 MSB får 

meddela föreskrifter om underhåll av skyddsrum och den utrustning som hör till 

skyddsrummen, om skyldigheten att bereda plats åt civilbefolkningen i skyddsrum samt 

                                                        
503 Prop. (2005/06:133), s. 116 
504 Prop. (2005/06:133), s. 123, 164 
505 Lag (2006:545) om skyddsrum, 2 kap. 1 §; Förordning (2006:638), 2 kap. 2 § 
506 Lag (2006:545) om skyddsrum, 4 kap. 1-4 §§ 
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skyltning.507 För närvarande finns tre gällande föreskrifter om skyddsrum från den tidigare 

myndigheten Statens räddningsverks (som uppgick i MSB) författningssamling: 

 Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1993:6) om provning, certifiering och kontroll 

av komponenter till skyddsrum. 

 Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:6) om utförande, utrustning och 

användning av skyddsrum. 

 Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:6) om undantag från 

underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycken lagen (2006:545) om 

skyddsrum.508  

I dessa framgår det bland annat att skyddsrum i fredstid enbart får användas på ett sådant 

sätt att det kan iordningställas för sitt ändamål inom 48 timmar.509 Detta innebär rimligen 

(det framgår inte explicit men bör vara en följd av skyldigheten att bereda plats i 

skyddsrummet under höjd beredskap) att den som äger eller har nyttjanderätt för 

utrymmet måste beakta detta i den fredstida användningen och ha förmåga att 

iordningställa skyddsrummet inom det angivna tidsspannet vid behov. Vad 

iordningställande av skyddsrum innefattar finns beskrivet i MSB:s handbok ”Skyddsrum 

SR 15” som finns fritt tillgänglig på myndighetens webbplats. Bland annat ska det finnas 

vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. 

Det finns flera bestämmelser om ekonomisk ersättning från staten avseende kostnader för 

underhåll och vissa åtgärder som ansvarig är skyldig att vidta. MSB har rätt att meddela 

ytterligare föreskrifter rörande ersättning och dess storlek.510  

MSB har tagit fram två handböcker på området: 

 Skyddsrum SR 15: Handbok. 

 Skyddsrumskontroll SK 16: Handbok.511 

Regeringen uppgav i sin proposition om totalförsvaret 2021-2025 att en särskild utredare 

ska få i uppdrag att se över frågor kopplat till skydd av civilbefolkningen under höjd 

beredskap och ytterst krig (däribland skyddsrum). Regeringen betonade i propositionen att 

man instämmer i Försvarsberedningens bedömning om att befintliga skyddsrum ska 

iståndsättas med ett fokus på militärstrategiskt viktiga områden.512 

Utrymning och inkvartering 

Under höjd beredskap kan regeringen eller länsstyrelsen meddela bestämmelser som 

inskränker invånares rörelsefrihet och nyttjanderätten till bland annat byggnader och 

bostäder i syfte att skydda civilbefolkningen från krigets verkningar. Regeringen eller 

länsstyrelsen får besluta att de som uppehåller sig inom ett område ska utrymma detta om 

området blivit eller kan antas bli utsatt för stridshandlingar och utrymningen är nödvändig 

för att skydda befolkningen, eller det i området behöver vidtas militära åtgärder av 

                                                        
507 Förordning (2006:638) om skyddsrum, 4 kap. 1, 4-5 §§ 
508 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2019-05-27) 
509 Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:6), 34 § 
510 Lag (2006:545) om skyddsrum, 6 kap. 3 §; Förordning (2006:638) om skyddsrum, 6 kap. 1 §, 
511 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2019-05-27) 
512 Prop. (2020/21:30), s. 138 
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väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras om inte utrymning sker.513 

Regeringen har i propositionen för totalförsvaret 2021-2025 bland annat betonat att 

kollektivtrafiken kommer att utgöra en viktig resurs i samband med utrymningar514. 

Regeringen eller länsstyrelsen har även mandat att besluta om att de som omfattas av ett 

utrymningsbeslut ska vistas på en viss plats och vilka villkor som ska gälla för vistelsen.515 

Kommuner är skyldiga att ta hand om dem som omfattas av ett utrymningsbeslut och 

utlänningar som söker skydd i Sverige516. I propositionen till lagen (2006:546) om 

utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap betonade regeringen följande: 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Något undantag för 

utrymmande finns i princip inte. Migrationsverket har dock huvudansvaret för 

mottagandet av asylsökande och utlänningar som beviljats uppehållstillstånd med 

eller efter tillfälligt skydd (se 2 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl.). De 

riktlinjer som gäller för socialtjänsten och Migrationsverket i fred gäller som 

huvudregel också under höjd beredskap.517 

I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns dock en bestämmelse om att 

regeringen får meddela särskilda föreskrifter som avviker från innehållet i lagen i samband 

med krig, krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är 

föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig 

eller krigsfara.518 

De kommuner och regioner som befolkningen lämnar på grund av ett utrymningsbeslut är 

skyldiga att i skälig omfattning lämna hjälp till de kommuner och regioner som i större 

omfattning får ta emot dessa.519 Om sådant stöd till mottagande kommun eller region avser 

personal ska den mottagande kommunen eller regionen ansvara för stödpersonalens 

avlöning och andra anställningsförmåner.520 

Kommuner får förelägga innehavaren av en byggnad eller bostadslägenhet (så kallad 

inkvarteringsvärd) att upplåta bostad och utrustning åt den som behöver en bostad på 

grund av utrymningsbeslut eller att denne till följd av krigshändelser tvingats lämna sin 

ordinarie bostad. Ett sådant föreläggande är dock enbart giltigt om behovet av bostad inte 

kan tillgodoses på annat lämpligt sätt. Beslutet får inte medföra större olägenhet för 

inkvarteringsvärden än vad som är nödvändigt och får inte avse utrymmen som behövs för 

inkvarteringsvärden och hans eller hennes familj eller någon dem närstående. Kommunen 

får begära hjälp vid verkställande av beslutet från Polismyndigheten om 

inkvarteringsvärden inte följer föreläggandet.521 I lagen finns bestämmelser om att 

inkvarteringsvärden har rätt till skälig ersättning av kommunen för inkvarteringsbostaden 

                                                        
513 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap. 1 §; Förordning 
(2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 3 § 
514 Prop. (2020/21:30), s. 146-147 
515 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap. 2 § 
516 Detta är reglerat i socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. 
517 Prop. (2005/06:133), s. 128 
518 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 25 § 
519 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap. 4-5 §§ 
520 Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 6 § 
521 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 3 kap. 1-2 §§ 
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eller vid uppkomna skador i samband med att bostaden används som 

inkvarteringsbostad.522 Eftersom inkvartering främst avser bostäder borde dessa 

bestämmelser främst vara av relevans för bolag inom allmännyttan. Eftersom bolaget 

Göteborgs lokaler fokus ligger på kommersiella lokaler för handel och service, kontor och 

offentlig verksamhet523 bör inkvartering för bostadsändamål rimligen vara mindre 

betydelse.  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller annan anläggning, eller den som i 

fråga om förvaltning och skötsel företräder denne, är skyldig att förmedla myndigheternas 

beslut och meddelanden i frågor som rör utrymning och inkvartering till dem som bor eller 

bedriver verksamhet i byggnaden eller anläggningen. Samma skyldighet gäller också för 

arbetsgivare i fråga om de anställda.524 Denna upplysningsskyldighet kan således 

potentiellt beröra en stor del av kommunens verksamheter när utrymning och inkvartering 

tillämpas under höjd beredskap. Kommunala myndigheter har rätt att fråga och erhålla 

svar från personer gällande om de har egendom som kan behöva tas i anspråk för 

verksamhet rörande utrymning och inkvartering.525 

Regeringen eller länsstyrelsen har mandat att meddela förbud för dem som uppehåller sig 

inom ett visst område att lämna detta om förflyttningen eller vistelsen utanför området 

allvarligt skulle försvåra åtgärder av väsentlig betydelse för totalförsvaret, eller vara 

förenad med uppenbar livsfara. Mandatet avser även möjlighet till förbud för dem som inte 

är bosatta inom ett visst område att annat än tillfälligt uppehålla sig inom området, om en 

inflyttning allvarligt skulle försvåra åtgärder av väsentlig betydelse för totalförsvaret.526  

Övrigt angående tidigare bestämmelser kring befolkningsskydd 

I SOU (2004:134), som utgjorde förarbete till LEH (2006:544), resonerade utredarna om 

det aktuella behovet av flera typer av åtgärder som traditionellt sett hade ingått i 

befolkningsskyddet. Flera sådana bestämmelser försvann när den tidigare lagen 

(1994:1720) om civilt försvar ersattes av LEH.  

På följande sätt motiverade utredningen avskaffandet av krav kring mörkläggning: 

Faktiska förberedelser för mörkläggning av byggnader eller anläggningar torde inte 

ha varit aktuella sedan andra världskriget och tiden närmast därefter. Åtgärdernas 

betydelse från försvarssynpunkt har också minskat sedan dess. Under nuvarande 

förhållanden saknas det anledning att behålla några lagbestämmelser om 

mörkläggning och förberedelser för mörkläggning.527 

Numera saknas det bestämmelser om eller förberedelser för mörkläggning.528 

Tillhandahållande av andningsskydd var också en bestämmelse som avskaffades: 

                                                        
522 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 3 kap. 3-6 §§, 6 kap. 3 § 
523 Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
524 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 4 kap. 1 § 
525 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 4 kap. 2 § 
526 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap. 6-7 §§ 
527 SOU (2004:134), s. 19 
528 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017-09-15), s. 9 
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Utredningen har däremot övervägt behovet av lagreglering på området och kommit 

fram till att det inte finns något behov av en lagreglering som ålägger kommunerna 

ett ansvar för förvaring och utdelning av andningsskydd.529 

Den tidigare specifika bestämmelsen om att informera om självskydd inom ramen för 

befolkningsskyddet avskaffades i och med införandet av LEH. Under lång tid var 

ambitionsnivån på detta område låg men har ökat något de senaste åren. MSB:s broschyr 

distribution till samtliga svenska hushåll av en ny upplaga av ”om krisen eller kriget 

kommer” 2018 får anses vara en betydande åtgärd på detta område. Tidigare upplagor 

hade dock större fokus på skydd mot krigets eventuella verkningar. 

3.11. Skol- och utbildningsverksamhet 

En kommuns planläggning för krig och krigsfara avseende skolverksamhet (inom berörd 

del av skolväsendet) för vilken den utgör huvudman ska ske efter samråd med 

länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.530 Innehållet i denna planläggning utgår primärt 

från föreskrifterna i förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara 

m.m. I förordningen finns bestämmelser för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Notera att det saknas explicita 

bestämmelser om förskolan under krig och krigsfara. Denna förordning utgör en del av 

fullmaktslagstiftningen och regeringen kan välja att tillämpa den om Sverige befinner sig i 

krig eller krigsfara. Se delkap. 4.4 och 4.5 för mer information om de fullmaktslagar som 

berör skol- och utbildningsverksamhet. 

Kommuner ska i denna planläggning underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för 

skolverksamheten under krig och vid krigsfara. Länsstyrelsen beslutar, enligt förordningen 

(1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får 

användas för skolverksamheten.531 För mer information om innehållet i förordning 

(1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. se kap. om 

fullmaktslagstiftning i detta dokument. 

I skollagen (2010:800) och tillhörande förordning (2011:185) saknas särskilda 

bestämmelser som berör verksamheten som regleras i författningarna i samband med 

krigsfara, krig eller totalförsvaret i allmänhet. Dock finns det en bestämmelse i skollagen 

som ger regeringen möjligheter att i samband med extraordinära händelser i fredstid, som 

har betydande inverkan på möjligheterna att under viss tid erbjuda utbildning eller annan 

verksamhet enligt skollagen, meddela föreskrifter som behövs för att tillförsäkra barn och 

elever den utbildning och annan verksamhet som de har rätt till enligt lagen.532 Denna 

bestämmelse berör dock inte totalförsvarsplanering eller höjd beredskap varpå den är av 

mindre betydelse för denna rapport. En genomsökning av skolverkets författningssamling 

gav heller inga resultat rörande särskilda föreskrifter med koppling till totalförsvaret. 

I gymnasieförordningen (2010:2039) återfinns en bestämmelse om att huvudman vid 

beslut om läsårets början och slut ska beakta om det finns elever som påbörjar 

                                                        
529 SOU (2004:134), s. 19 
530 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 12 § 
531 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 13 § 
532 Skollag (2010:800), 29 kap. 29 § 
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grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om 

totalförsvarsplikt.533 Detta är av betydelse med anledning av att totalförsvarsplikten börjar 

gälla från början av det kalenderår där medborgare och bosatta i Sverige fyller 16 år.534 

Svenska medborgare är, det kalenderår de fyller 18 år, skyldiga att genomgå mönstring 

(om regeringen har bedömt att det krävs för Sveriges försvarsberedskap). Om 

mönstringens resultat föranleder fullgörande av värnplikt infaller denna skyldighet (som 

startar med grundutbildning) det kalenderår personen fyller 19 år.535 Gymnasieelever kan 

således potentiellt genomföra grundutbildning samtidigt som denne genomför sin 

gymnasieutbildning. Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning saknar specifika 

bestämmelser med bäring på totalförsvaret. 

I förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt föreskrivs det att rektorn för en 

utbildningsanstalt eller skola som bedrivs av en kommun (eller av en enskild som godkänts 

av Statens skolinspektion) ska, på begäran av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, 

lämna uppgifter till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk om de totalförsvarspliktigas 

(det vill säga de som under aktuellt kalenderår fyller sexton år eller är äldre än sexton år) 

studieinriktning och behörighet för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan.536 

Kommuner får anordna utbildning inom yrkeshögskolan.537 I Göteborgs kommun bedrivs 

sådan verksamhet av utbildningsförvaltningen. Sådan verksamhet regleras främst i lag 

(2009:128) om yrkeshögskolan och tillhörande förordning (2009:130). Båda dessa saknar 

specifika bestämmelser för krig, krigsfara och totalförsvaret i övrigt. Det samma gäller för 

anslutande författningar så som förordning (2009:131) om utbildning inom 

yrkeshögskolan som uppdragsutbildning, förordning (2017:13) om behörighetsgivande 

förutbildning inom yrkeshögskolan och förordning (2013:871) om stöd för konst- och 

kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. 

Som nämnts ovan saknas explicita bestämmelser för förskola under krig och krigsfara. 

Skollagen föreskriver dock att: ”Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den 

omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 

barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.”538 Dessutom betonas det 

att ett av förskolans syfte är att erbjuda barnen trygg omsorg.539 I lagen framgår det att 

förskola inte behöver erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större 

helger.540 Formuleringen borde innebära att det är möjligt, om än inte en skyldighet, att 

erbjuda förskola under dessa tider. Behovet av barnomsorg kan antas öka i samband med 

att totalförsvarspliktiga vårdnadshavare tjänstgör i totalförsvaret under höjd beredskap. 

Om regeringen föreskriver om utökad arbetstid och kortare veckovila enligt 

arbetstidslagen och tillhörande förordning (se delkap. om arbetstid, arbetsrätt och 

arbetsmiljö) bör förskolans betydelse bli större än under ordinarie förhållanden. 

Avsaknaden av explicita särbestämmelser i lagstiftningen borde ge upphov till ett 

tolkningsutrymme gällande förskolan under krig och krigsfara. Enligt förordningen 

                                                        
533 Gymnasieförordning (2010:2039), 3 kap. 2 § 
534 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap. 2 § 
535 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap. 3 a, 5 §§, 2 kap. 2 § 
536 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 9 § 
537 Lag (2009:128) om yrkeshögskolan, 4 § 
538 Skollag (2010:800), 8 kap. 5 § 
539 Skollag (2010:800), 8 kap. 2 § 
540 Skollag (2010:800), 8 kap. 3 § 
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(1995:238) om totalförsvarsplikt är barn- och familjeomsorg en av de verksamheter där 

civilplikt kan fullgöras under höjd beredskap541. Civilplikten är för närvarande vilande men 

utpekandet av sådan verksamhet betonar betydelsen av förskolans roll under höjd 

beredskap och att den verksamheten upprätthålls. 

3.12. Socialtjänst samt hälso- och sjukvård 

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret 

för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten ska fullgöras av den eller de nämnder som kommunfullmäktige 

bestämmer.542 Den 1 januari 2021 avskaffades Göteborgs kommuns tidigare 

stadsdelsnämnder och tillhörande förvaltningar som tidigare haft uppgifter kopplade till 

bland annat socialtjänstlagen.543 Dessa nämnder ersattes med sex stycken socialnämnder: 

Fyra regionala socialnämnder (Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst), nämnden för 

funktionsstöd samt nämnden för äldre samt vård- och omsorg.544 

Den eller de nämnder i en kommun, som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt chefsöverläkare vid en 

vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV), ska lämna uppgifter om varje 

svensk medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 mars: 

 Erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade [LSS, vår anm.]. 

 Eller var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård 

eller lagen om rättspsykiatrisk vård. 

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk före den 1 april varje 

år.545 I reglementet för kommunens nämnd för funktionsstöd framgår det att den ansvarar 

för de uppgifter som ankommer på kommunen inom verksamhetsområde funktionsstöd. I 

funktionsstöd ingår, enligt reglementet, uppgifter som fokuserar på följande grupper i 

socialtjänstlagen: människor med funktionshinder och personer som vårdar eller stödjer 

en närstående.546 Det framgår vidare att: 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förutom insatsen rådgivning och 

annat stöd samt verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Vidare ansvarar 

nämnden inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som ankommer på 

kommunen enligt socialtjänstlagen och tillkommande lagstiftning, om ansvaret inte 

lagts på annan nämnd.547 

                                                        
541 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 2 kap. 1 §, bilaga 
542 Socialtjänstlag (2001:453), 2 kap. 1, 4 §§ 
543 Reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder, 2 kap. 2 § (upphävt 2021-01-01) 
544 Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, 2 kap. 1 § 
545 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 5 §  
546 Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, 2 kap. 2 § 
547 Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, 2 kap. 3 § 
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Nämnden har också fått ansvaret att samordna, samla kunskap och kompetens inom 

socialpsykiatri (personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa)548. 

Nämnden samt de regionala socialnämnderna har samtliga i uppdrag att medverka i 

samverkan med övriga nämnder inom området socialpsykiatri549. Undantagen i ovan 

nämnda citat avser, enligt vår tolkning, punkterna 1 och 7 i 9 § LSS. I en genomgång av 

övriga socialnämnders reglementen har FHS/CTSS inte kunnat identifiera några explicita 

bestämmelser om vilken annan nämnd som ansvarar för punkterna 1 och 7 enligt ovan. 

Nämnden för funktionsstöd och dess förvaltning berörs således rimligen av 

uppgiftsskyldigheten gentemot Totalförsvarets plikt- och prövningsverk gällande de flesta 

insatser som avses i 9 § LSS. Vår tolkning har utgått från vad som framgår explicit i 

reglementena. Personer med sakkunskap på området och bättre insyn gällande 

ansvarsfördelningen mellan de nya socialnämnderna bör rimligen granska detta närmare i 

kommunen för att säkerställa att ingen av de rapporteringsskyldigheterna gentemot 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk enligt förordning (1995:238) om 

totalförsvarsplikt, tredje kap. 5 § faller mellan stolarna. 

Om någon del av Göteborgs kommun driver vårdinrättning där vård meddelas med stöd av 

LPT eller LRV (vår grundläggande undersökning tyder på att dessa vårdinrättningar 

främst verkar drivas av regionen550) så infaller uppgiftsskyldigheten enligt andra punkten 

ovan. 

Enligt socialtjänstlag (2001:453) 16 kap. 9 § får regeringen meddela särskilda föreskrifter 

om socialtjänst enligt socialtjänstlagen. Dessa föreskrifter får meddelas av regeringen 

gällande förhållanden då Sverige befinner sig i krig, krigsfara eller om det råder sådana 

utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har 

befunnit sig i.551 Några sådana särskilda föreskrifter har ännu inte utfärdats och 

socialtjänstförordningen (2001:937) saknar bestämmelser om som anknyter till krig, 

krigsfara eller höjd beredskap. Med anledning av de sex socialnämndernas olika typer av 

ansvar inom ramen för socialtjänstlagen enligt Göteborgs kommuns aktuella reglemente 

kan särskilda föreskrifter om socialtjänst enligt detta stycke komma att beröra dessa. 

Kommuner ska vidare på begäran av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk lämna de 

uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens 

planeringsarbete. Kommuner ska dessutom, på begäran av Totalförsvarets plikt- och 

prövningsverk, lämna de uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för 

att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets plikt- 

och prövningsverk och som utgör underlag för beslut om kallelse till mönstring.552 

Om en totalförsvarspliktig ska genomföra en grundutbildning längre än 60 dagar hos en 

kommun med anledning av värnplikt eller civilplikt finns särskilda bestämmelser om 

uppgiftsskyldighet gentemot kommunen. Det är troligtvis utbildning med anledning av 

                                                        
548 Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, 2 kap. 17 § 
549 Se bland annat Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, 2 kap. 10 § samt Reglemente för 
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum, 2 kap. 10 § 
550 Se till exempel Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (gällande 2017-
04-01 – 2020-12-31), s. 8-9 
551 Socialtjänstlag (2001:453), 16 kap. 9 § 
552 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 14, 14a §§ 
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civilplikt som är mest relevant för kommuner. Då civilplikten för närvarande är vilande är 

det inte troligt att dessa bestämmelser är helt tillämpningsbara i dagsläget. Vid tillämpning 

ska dock Totalförsvarets plikt- och prövningsverk förse hälso- och sjukvårdspersonalen vid 

den organisatoriska enhet hos kommunen där grundutbildningen ska genomföras med de 

journalhandlingar som upprättats i samband med mönstring. Totalförsvarets plikt- och 

prövningsverk ska vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges 

psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd 

till den befattningshavare på den enhet vid kommunen som har till uppgift att utbilda den 

totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat. Totalförsvarets plikt- och 

prövningsverk ska också lämna en fotografisk bild av den totalförsvarspliktige till samma 

kommunala enhet.553 Det kan vara bra för en kommun att känna till dessa bestämmelser i 

händelse av att civilplikten återaktiveras av regeringen och att tillhörande 

grundutbildningar återupptas. 

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) sjätte kap. 1 § ges regeringen mandat att meddela 

föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana 

utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser 

eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.554 Enligt patientdatalagen (2008:355) 

tredje kap. 19 § får regeringen meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler i krig, 

krigsfara eller under sådana förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför 

Sveriges gränser eller att Sverige har varit i krig eller krigsfara.555 Det är oklart i vilken 

utsträckning sådana typer av föreskrifter skulle beröra kommuners verksamhet. Det är 

dock en potentiell möjlighet att så kan bli fallet. 

I smittskyddslagen (2004:168) finns bestämmelser om smittskyddet i Sverige på olika 

nivåer. Det är främst statliga myndigheter och regionerna som har ansvar för 

smittskyddsrelaterade åtgärder men kommunerna har ett visst ansvar för vissa åtgärder. 

Till exempel har kommuner i sin roll som huvudmän inom skolväsendet ansvar för att, 

inom ramen för elevhälsan i enlighet med skollagen (2010:800) andra kap. 25 §, erbjuda 

vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa 

sjukdomar i befolkningen. Denna skyldighet gäller dock inte för huvudmän för elevhälsa i 

förskoleklass. Om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara (eller om det råder sådana 

utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som landet har 

befunnit sig i) får regeringen meddela särskilda föreskrifter rörande smittskyddet.556 

Sådana föreskrifter kan potentiellt beröra kommunens ansvar inom ramen för 

smittskyddet. 

För hälso- och sjukvården i väpnade konflikter finns även särskilda övergripande 

bestämmelser i internationella traktat så som Genèvekonventionerna. I det första 

tilläggsprotokollet till Genèvekonventionen från 1949 framgår det bland annat att:  

Alla sårade, sjuka och skeppsbrutna, vilken part de än tillhör, […] [u]nder alla 

omständigheter skall de behandlas humant och skall i största möjliga utsträckning 

och med minsta möjliga dröjsmål erhålla den sjukvård och omsorg som deras 

                                                        
553 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt, 3 kap. 16 § 
554 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 6 kap. 1 § 
555 Patientdatalag (2008:355), 3 kap. 19 § 
556 Skollag (2010:800), 2 kap. 25 §; Smittskyddslag (2004:168), 2 kap. 3 a §, 9 kap. 5 § 



 

118 
 

tillstånd kräver. Ingen åtskillnad skall göras mellan dem av andra skäl än 

medicinska.557 

Ovanstående tilläggsprotokoll innehåller även, bland annat, bestämmelser om skydd av 

sjukvårdsenheter i samband med väpnade konflikter. 

För närvarande pågår utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga 

inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Den ska slutredovisas 

senast den 28 februari 2022. En delredovisning lämnades in den 1 april 2020 (se nedan). 

Ytterligare en delredovisning avseende de delar i utredningen (som kompletterats med 

tilläggsdirektiv) som avser försörjning av hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel ska 

lämnas senast 1 april 2021.558 I det ursprungliga kommittédirektivet betonade regeringen 

bland annat att: 

För att kunna fullgöra sina uppgifter vid allvarliga händelser i fredstid och höjd 

beredskap behöver hälso- och sjukvården samverka med många olika aktörer i 

samhället, både inom offentlig och privat verksamhet. Kommunerna respektive 

länsstyrelserna, som har det geografiska områdesansvaret på lokal respektive 

regional nivå, har viktiga uppgifter för att skapa förutsättningar för hälso- och 

sjukvården att fungera.559 

Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen på de åtgärder som 

behöver vidtas inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Utredningen ska bland annat föreslå en långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser, 

säkerställa att det finns ett ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och 

vid behov förtydliga statens, regionernas och privata aktörers ansvar. I översynen ingår 

även att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel 

och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under 

höjd beredskap.560 I utredningsuppdraget ryms bland annat: 

 Med utgångspunkt i ansvarsprincipen pröva om det finns skäl att förtydliga regionernas, 

kommunernas, statens eller privata aktörers ansvar. 

 Se över om det samarbete som regionerna i dag har med andra aktörer [kan omfatta 

kommuner, vår anm.] inom beredskapssystemet behöver utvecklas. 

 Analysera om befintliga författningar av betydelse för beredskapen inom hälso- och 

sjukvården vid allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap är ändamålsenliga 

och vid behov lämna förslag till ändringar.561 

Regionerna har den större delen av ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige men 

kommuner har också visst ansvar. Delar av det kommunala ansvaret har, som vi redogjort 

för i detta delkap., också särskilda bestämmelser kopplat till totalförsvaret. Utredningens 

kommande förslag kan således komma att ha bäring på kommuners verksamhet inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. 

                                                        
557 Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 
väpnade konflikter, Genève den 8 juni 1977 (Tilläggsprotokoll I), 10 art. 
558 Dir. (2018:77), Dir. (2019:83), Dir. (2020:84) 
559 Dir. (2018:77), s. 24 
560 Dir. (2018:77), s. 1 
561 Dir. (2018:77), s. 2 



 

119 
 

I utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskaps delbetänkande från april 2020 

berördes kommuner utifrån ett flertal aspekter. Nedan redogörs för ett urval av 

delbetänkandet som är av relevans för kommuner. Delbetänkandet konstaterade att bland 

annat att: 

[…] [K]ommuner och regioner [inom hälso- och sjukvårdsområdet] har ett stort 

behov av stöd från statliga myndigheter för denna planering [för civilt försvar], 

samtidigt som myndigheterna själva ska påbörja sitt eget arbete med civilt försvar. 

Eftersom hälso- och sjukvården bedrivs i kommuner och regioner samt genom 

privata utförare kan planeringsprocessen för civilt försvar inte stanna vid en struktur 

för statliga myndigheters planering. Det är nödvändigt att det i samband med 

kommande försvarsbeslut anges en process för hur planeringsinriktningar förs 

vidare från statliga myndigheter till i första hand kommuner och regioner, för att i 

ett andra steg även involvera privata aktörer. [---] Vård kommer inte att kunna 

bedrivas på samma sätt i krig som i vardagen och alla fredstida krav i lagstiftningen 

kommer inte att kunna upprätthållas. Det behövs därför vägledning på nationell nivå 

kring vilken vård som kommuner och regioner kan prioritera bort och vilken vård 

som alltid ska kunna upprätthållas. 

[---] För att organisera hälso- och sjukvården i krig behöver kommuner och regioner 

skapa krigsorganisationer utifrån nationella planeringsförutsättningar samt lokala 

och regionala civila och militära behov. Regionernas krigsorganisationer behöver 

omfatta hela vårdkedjan från prehospital vård till tertiär högspecialiserad vård på 

universitetssjukhus. De vårdinrättningar som ingår i organisationen bör vara 

geografiskt spridda för att minska sårbarhet och skapa redundans. Primärvård och 

specialistsjukvård i såväl öppen som sluten vårdform är alla en väsentlig del av en 

sådan organisation. Kommuner och regioner behöver samverka för att skapa 

krigsorganisationer som täcker hela vårdkedjan, och särskilt planera gemensamt för 

att upprätthålla hemsjukvård och vård på särskilda boenden. Vid utformningen av 

kommunernas och regionernas krigsorganisation bör även vårdinrättningar och 

särskilda boenden som drivs av privata aktörer beaktas.562 

Hela vårdkedjan bedömdes vara av betydelse eftersom tillgången till vårdplatser på 

sjukhusen påverkas av om primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården klarar 

av sina respektive uppdrag. Om den senare inte klarar av sitt uppdrag kommer patienter 

därifrån behöva läggas in på sjukhus vilket riskerar att försvåra mottagandet av 

krigsskadade. Detsamma gäller andra patienter från primärvården.563 Nationella 

utbildnings- och övningsplaner förespråkades på hälso- och sjukvårdsområdet gällande 

katastrofmedicinsk beredskap564 och civilt försvar. Övningarna ansågs behöva harmonieras 

med den nationella samordnade övningsplanering som tas fram av MSB i samverkan med 

Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar. Socialstyrelsen föreslogs bli 

sammanhållande vad avser kommuners och regioners deltagande inom området hälso- och 

sjukvård i nationella kris- och totalförsvarsövningar.565 

                                                        
562 SOU (2020:23), s. 12-14 
563 SOU (2020:23), s. 64 
564 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagens krav på en 
katastrofmedicinsk beredskap. Ansvaret för den beredskapen ligger främst hos regionerna. 
565 SOU (2020:23), s. 189 
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Utredningen bedömde att regelverken kring personalförsörjning inom det civila försvaret 

behöver ses över. Det betonades särskilt att tydliggöranden kring hur kommuner och 

regioner kan involvera privata aktörer i sina krigsorganisationer och hur dessa kan 

förstärkas med personal från privata arbetsgivare, utbildad personal som inte har 

anställning och de som genomför utbildning. Återaktiverad civilplikt ansågs skapa ökade 

möjligheter för denna personalförsörjning i krig. Dessutom förespråkades 

återupprättandet av ett centralt register över hälso- och sjukvårdspersonal för 

totalförsvarets behov.566 Just in time-leveranser inom hälso- och sjukvården beskrevs som 

en sårbarhet både under fredstida förhållanden och under höjd beredskap. Utredningen 

bedömde att kommuner och regioner snarast bör vidta de åtgärder som krävs för att 

säkerställa att försörjningen av bland annat läkemedel och sjukvårdsmateriel är tillräcklig 

för en god vård i ett normalläge i fred. I övrigt föreslogs förstärkningar av den statliga 

beredskapslagringen på området och att regeringen tar initiativ till en diskussion om 

nordisk tillverkningsberedskap för vissa produkter.567  

Delbetänkandet menade att vid ett överraskande väpnat angrepp behöver civil sjukvård 

vara förberedd på att Försvarsmakten inte är mobiliserad och att den civila sjukvården i en 

sådan situation behöver inledningsvis ensam ansvara för att det totala sjukvårdsbehovet i 

landet tillgodoses. Detta bedömdes att förändras i takt med att Försvarsmaktens egen 

organisation mobiliserar. Enligt betänkandet behöver den civila sjukvården således 

säkerställa att det även finns planer, lagerhållning med mera för att kunna bedriva vård vid 

överraskande masskadeutfall. Detta oavsett om skadeutfallet är orsakat av en stor olycka, 

en terroristattack eller ett väpnat angrepp.568 Eftersom kommunerna är leverantörer av 

många av de resurser sjukhusen och vårdcentralerna är beroende av (till exempel vatten, 

avlopp och fjärrvärme) krävs det att kommuner och regioner i högre grad än idag också 

samplanerar för att skapa robusta leveranser och en robust sjukvård. I dagsläget bedömde 

utredningen att det saknas rättligt stöd för huvudmännen för dricksvattenproduktionen 

(kommunerna) att prioritera och styra dricksvattendistributionen till särskilda 

verksamheter. Detta är en fråga som rör fler sektorer än hälso- och sjukvård, men är ändå 

av stor relevans för förmågan att leverera sjukvård under krig.569 

I slutet av augusti 2020 utfärdade regeringen ett nytt tilläggsdirektiv till utredningen. 

Detta tilläggsdirektiv flyttade fram det nya datumet för utredningens slutredovisning (28 

februari 2022) och ställde krav på en ny delredovisning (1 april 2021) om försörjning av 

hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel. Utöver den nya deloredovisningen fick 

utredaren ytterligare uppgifter inför slutredovisningen delvis baserat på erfarenheterna av 

covid-19-hanteringen och de uppdrag som tillkommit för olika myndigheter på området till 

följd av denna. Utredaren ska i därför beakta erfarenheter och resultat av sådana uppdrag 

och andra regeringsbeslut som är av betydelse för de frågor som ingår i utredningens 

uppdrag.570 Andra tillägg inkluderade bland annat: 

 Beakta ett längre tidsperspektiv än tre månader avseende hälso- och sjukvårdens 

förmåga att hantera kriser och tillgodose behovet av läkemedel och tjänster samt 

                                                        
566 SOU (2020:23), s. 16-17 
567 SOU (2020:23), s. 18 
568 SOU (2020:23), s. 61 
569 SOU (2020:23), s. 97 
570 Dir. (2020:84), s. 4 
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att förbrukningen av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial kan vara betydligt 

högre än normalt i samband med en kris. 

 Lägga stor vikt vid frågor om nationell och regional samordning samt omfördelning 

av resurser mellan olika aktörer. 

 Analysera och lämna förslag om hur hälso- och sjukvårdens behov av personal med 

tillräcklig kompetens kan tillgodoses på ett mer effektivt sätt vid allvarliga 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 Analysera förutsättningarna för kommuner och regioner att ta i anspråk hälso- och 

sjukvårdspersonal som till vardags inte är anställd i kommunen eller regionen och 

vid behov lämna förslag om detta. 

 Beakta samspelet mellan kommunal hälso- och sjukvård och omsorg och regional 

hälso- och sjukvård, såsom primärvården, regional ASIH571-verksamhet, 

akutsjukvården, slutenvården och smittskyddet.572 

Det är i nuläget svårt att bedöma vilka författningsmässiga ändringar som utredningens 

delredovisningar och slutredovisning kommer att ge upphov till. Författningsändringar på 

området ligger sannolikt några år fram i tiden då nästa delredovisning äger rum 1 april 

2021 och slutredovisningen 28 februari 2022.  

                                                        
571 Avancerad sjukvård i hemmet. 
572 Dir. (2020:84), s. 4-5 
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4. Fullmaktslagstiftning 

Om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara573 kan regeringen med stöd av bemyndigande i 

lag genom förordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars 

ska meddelas genom lag. I en lag med ett sådant bemyndigande ska det noga anges under 

vilka förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas.574 Denna bestämmelse knyter an till det 

som brukar benämnas fullmaktslagstiftning. Fullmaktslagstiftningen är lagar och 

förordningar vars innehåll helt eller delvis enbart får tillämpas under ovanstående 

förhållanden. De flesta av lagarna och förordningarna finns angivna i FTH 13 §. Flertalet av 

lagarna har även anslutande förordningar. Exempel på fullmaktslagstiftning är 

ransoneringslagen (1978:268), förfogandelagen (1978:262) och arbetsrättslig 

beredskapslag (1987:1262). Fullmaktslagstiftningen syftar till att stärka Sveriges förmåga 

att hantera de svåra utmaningar som krigsfara och krig kan ge upphov till samt säkerställa 

att totalförsvarets behov tillgodoses. Regeringen kan efter ett beslut om höjd beredskap 

(antingen skärpt eller högsta beredskap) föreskriva vilka av fullmaktslagarna som ska 

tillämpas (och i vilken utsträckning)575. Om regeringen beslutar att tillkännage att högsta 

beredskap råder i hela Sverige genom beredskapslarm aktiveras samtliga fullmaktslagar 

som finns angivna i FTH 13 §.  

I fullmaktslagarna finns närmare bestämmelser om när de får tillämpas. De flesta anger att 

deras innehåll träder ikraft i krig eller efter regeringens beslut vid krigsfara576. Om 

fullmaktslagstiftningen tillämpas till följd av en föreskrift från regeringen ska sådan 

föreskrift i regel underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. 

Sker ingen underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader 

från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.577 Riksdagen har således 

möjlighet att upphäva regeringens beslut om tillämpning av fullmaktslag varpå pågående 

tillämpning ska upphöra. 

Det finns fullmaktslagstiftning som har direkt eller indirekt koppling till kommuner och de 

verksamheter som olika kommunala förvaltningar, nämnder och kommunalägda bolag 

bedriver. Flera delar av fullmaktslagstiftningen har inte setts över eller reviderats på 

många år varpå det ibland finns otydligheter gällande hur de ska tillämpas utifrån 

förutsättningar och strukturer i dagens samhälle. För närvarande pågår det utredningar 

som berör totalförsvarslagstiftningen vilka kan komma att resultera i revideringar av 

befintlig fullmaktslagstiftning. 

                                                        
573 Eller om det råder sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som 
Sverige har befunnit sig i. (Regeringsform (1974:152), 15 kap. 6 §) 
574 Regeringsform (1974:152), 15 kap. 6 § 
575 Ett mindre antal fullmaktslagar kan dock delvis tillämpas även om det inte råder krig eller krigsfara. Till 
exempel kan regeringen besluta att ransoneringslagen ska tillämpas vid ”annan utomordentlig händelse” till 
följd av vilken det ”föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på förnödenhet av vikt för 
totalförsvaret eller folkförsörjningen”. I den senaste utredningen av ransoneringslagen konstaterades det dock 
att lagstiftningen i dessa övriga fall bör tolkas restriktivt och med ett snävt tillämpningsområde och noga 
angivet ändamål. (Ransoneringslag (1978:268), 2 §; SOU (2009:69), s. 13) 
576 Eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har 
befunnit sig i. I vissa fullmaktslagar återfinns även ”utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det 
är krig utanför Sveriges gränser”. (Se till exempel Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 2 § och Lag 
(1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., 1 §) 
577 Se till exempel Förfogandelag (1978:262), 2 § 
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I detta kap. har ett urval gjorts utifrån vilka delar av fullmaktslagstiftningen som 

FHS/CTSS bedömer vara av störst relevans för kommuner. I detta urval av lagar och 

förordningar har vi främst valt ut det innehåll som har direkt eller indirekt koppling till 

kommuners verksamhet. 

4.1. Lag (1988:97) om förfarande hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och 

krigsfara m.m. 

Om Sverige är i krig ska fullmaktslagen lag (1988:97) om förfarande hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara (ibland kallad 

förfarandelagen) tillämpas fullt ut. Råder det krigsfara eller sådana utomordentliga 

förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, får 

regeringen föreskriva att lagens innehåll helt eller delvis ska tillämpas från den tidpunkt 

som regeringen bestämmer578. När lagens paragrafer tillämpas, eller föreskrifter som har 

meddelats med stöd av dem, gäller dessa i stället för avvikande bestämmelser i någon 

annan lag eller författning (lex specialis).579 Det kan till exempel röra sig om avsteg från 

delar av kommunallagen. 

Det bör här tydliggöras att i författningstexten nyttjas begreppet ”fullmäktige” respektive 

”styrelsen” men att dessa begrepps innebörd tydligt definieras i inledningen av lagen. Med 

de två begreppen avses antingen kommunfullmäktige, regionfullmäktige och 

förbundsfullmäktige i kommunalförbund respektive kommunstyrelse, regionstyrelse och 

förbundsstyrelse i kommunalförbund med förbundsfullmäktige. I texten nedan använder 

vi dock begreppen för kommuner.580 Att lagens föreskrifter om fullmäktige och styrelse 

även avser kommunalförbund är bra att känna till då Göteborgs kommun ingår i ett 

kommunalförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg. Detta innebär att delar av 

förfarandelagens innehåll också kan appliceras på Räddningstjänsten Storgöteborg och 

dess ledningsförhållanden under krigsfara och krig.  

Kommunfullmäktige får i samband med att lagen tillämpas handlägga ett ärende endast 

om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande (under ordinarie förhållanden är 

fullmäktige beslutsförigt om mer än hälften av ledamöterna är närvarande581). 

Kommunfullmäktige får dock föreskriva att en interpellation eller fråga får besvaras, även 

om antalet närvarande är lägre. Om en närvarande ledamot i fullmäktige på grund av jäv är 

hindrad att delta i handläggningen av ett visst ärende, får fullmäktige handlägga detta, 

även om antalet närvarande på grund av hindret inte uppgår till det antal som avses ovan. 

Ett sammanträde med en beslutande kommunal församling kan utan hinder av vad som 

annars är föreskrivet kungöras på annat betryggande sätt som ordföranden bestämmer.582 

                                                        
578 Bestämmelserna i tillhörande förordning (1988:1215) ska tillämpas i motsvarande utsträckning. 
579 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 2 § 
580 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 5 § 
581 Kommunallag (2017:725), 5 kap. 45 § 
582 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 6 § 



 

124 
 

Ärenden i fullmäktige ska handläggas i den turordning som krävs av hänsyn till allmänna 

intressen. Om de är av betydelse för totalförsvaret, ska de dock ges särskilt företräde.583 I 

samband med höjd beredskap får en för två eller flera kommuner gemensam nämnd inte 

genomföra uppgifter som kommunstyrelsen har kopplat till höjd beredskap.584 

Kommunstyrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. 

Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör: 

 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller av 

revisorer. 

 Ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åtgärd för att 

bevara kommunens eller kommunalförbundets rätt. 

Beslut som har fattats på detta sätt ska anmälas till fullmäktige vid nästa sammanträde. 

Kommunstyrelsen eller en annan nämnd får handlägga ett ärende endast om mer än en 

tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter ska dock alltid vara minst tre 

(under ordinarie förhållanden är en nämnd beslutsförig endast om fler än hälften av 

ledamöterna är närvarande585). Om det är av synnerlig vikt att ett beslut i ett ärende som 

inte kan invänta fullmäktiges beslut eller på annan grund ankommer på kommunstyrelsen 

fattas innan kommunstyrelsen kan sammanträda, får dess ordförande besluta i ärendet. 

Detsamma gäller en annan kommunal nämnds ordförande i fråga om beslut som 

ankommer på den nämnden. Ett beslut som har fattats enligt ovan ska anmälas till 

styrelsen respektive nämnden vid dess nästa sammanträde.586 

I förfarandelagens proposition betonade föredragande statsråd följande: 

Det är uppenbart all del är mycket betydelsefullt att den kommunala 

beslutsprocessen kan fungera också under krig eller krigsfara. Det är också tydligt 

att kommunallagens regler om beslutanderätten i kommuner och 

landstingskommuner inte är så utformade all de säkerställer behovet av snabba 

kommunala beslut i kritiska situationer. Någon form av särreglering krävs därför för 

att den kommunala beslutsprocessen skall fungera tillfredsställande också under 

krig eller krigsfara. KBK-utredningen [utredningen om den kommunala 

beslutsprocessen m.m. under beredskap och krig, KBK-utredningen, vår anm.] har i 

enlighet med sina direktiv prövat olika lösningar av denna fråga. Utredningen har 

övervägt att föreslå en motsvarighet till riksdagens krigsdelegation för kommunerna 

och landstingskommunerna men har stannat för att i stället delegera beslutanderätt 

till kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet så att dessa organs befogenheter 

blir i stort desamma som fullmäktiges. Jag delar KBK-utredningens och 

remissinstansernas uppfattning att den kommunala beslutsprocessen så längt som 

möjligt bör vara densamma som i fredstid och alt fullmäktigesammanträden bör 

hållas i så stor utsträckning som möjligt. Utredningsförslaget innebär att den 

fredstida beslutsprocessen i princip kan bibehållas med kommunfullmäktige och 

                                                        
583 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 29 § 
584 Kommunallag (2017:725), 9 kap. 21 §; Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
585 Kommunallag (2017:725), 6 kap. 27 § 
586 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 7-9 §§ 
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landstinget som beslutande organ och kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet 

som verkställande. I de lägen där beslut av fullmäktige inte kan avvaktas, får dock 

styrelsen enligt förslaget besluta i deras ställe. Genom de föreslagna reglerna 

tillgodoses intresset av enkel reglering, eftersom den innebär en förhållandevis 

begränsad avvikelse från kommunallagens principer. […] I likhet med KBK-

utredningen och remissinstanserna anser jag därför all kommunstyrelsen eller 

förvaltningsutskottet skall få fatta beslut, som normalt ankommer på fullmäktige, 

mellan fullmäktiges sammanträden.587 

Lagstiftarens intention var alltså att så långt som möjligt bibehålla ordinarie 

beslutsprocesser i en kommun under höjd beredskap men med möjlighet att låta 

kommunstyrelsen fatta brådskande beslut i fullmäktiges ställe.  

I förfarandelagen ges kommunfullmäktige möjlighet att uppdra åt kommunstyrelsen eller 

åt en eller flera andra nämnder att helt eller delvis handha förvaltning eller verkställighet 

som annars enligt lag eller annan författning ankommer på annan nämnd än styrelsen.588 

Enligt ett av förarbetena (utredningen om den kommunala beslutsprocessen m.m. under 

beredskap och krig, KBK-utredningen) som föregick propositionen för lagen innebär 

bestämmelsen att: 

[D]et [blir] möjligt att även överföra uppgifter från speciallagsreglerade nämnder 

som socialnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, skolstyrelse samt 

byggnadsnämnd till styrelsen och andra nämnder. Ytterst är det dock varje kommun 

och landstingskommun [avser region idag, vår anm.] som avgör vilka nämnder som 

skall finnas och om uppgifter skall överföras helt eller delvis.589  

I propositionen för lagen fördes följande resonemang kring frågan av föredragande 

statsråd: 

Med anledning av att en kommun anser att övergången från freds- till 

krigsorganisation skulle underlättas om en kommunal nämnd får det totala ansvaret 

för kommunens försvars- och beredskapsuppgifter vill jag framhålla att varje 

kommun själv bör få bestämma sin krigsorganisation. Enligt min mening bör dock 

styrelsen ha det övergripande samordningsansvaret. Kommunerna bör redan under 

fredstid bestämma sin krigsorganisation av vilken skall framgå vilka nämnder som 

avvecklas eller läggs samman. Det är uppenbarligen främst de fakultativa590 

nämnderna som kommer att avskaffas eller slås samman. Styrelsen eller en 

speciallagsreglerad nämnd kan också tänkas överta fakultativ nämnds uppgifter.591 

I den fortsatta argumentationen menade föredragande statsråd att beslut om att överföra 

förvaltningsuppgifter mellan nämnder enligt ovan bör kunna fattas av fullmäktige redan i 

                                                        
587 Prop. (1987/88:6), s. 42-43 
588 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 10 § 
589 Prop. (1987/88:6), s. 114 
590 En fakultativ nämnd innebär att den är frivillig i den mening att det inte finns lagkrav som tvingar en 
kommun att ha en sådan nämnd. Ett exempel på en nämnd i kommun som inte är fakultativ är 
krisledningsnämnden vilken kommuner är ålagda att ha enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 2 §. Eftersom de flesta 
kommunala nämnder är fakultativa innebär detta att de inom totalförsvarslagstiftningen ålagda uppgifterna 
sällan är legalt knutna till en särskild nämnd. Kommunen har således relativt stor frihet att själv fördela 
uppgifterna inom sin nämndorganisation. 
591 Prop. (1987/88:6), s. 45 
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fredstid. ”Jag kan alltså inte se att det möter något hinder för fullmäktige att i fredstid 

besluta att uppdra åt styrelsen eller nämnd att handha viss förvaltning eller verkställighet 

den dag fullmaktslagen börjar tillämpas.”592 Lagstiftarens intention verkar således vara att 

kommunen ska anta denna justering av nämndorganisationen redan under 

totalförsvarsplaneringen (i samband med utarbetandet av krigsorganisation) med 

förbehållet att beslutet först börjar tillämpas i samband med en föreskrift från regeringen 

(eller beredskapslarm) om att förfarandelagen (i berörda delar) träder i kraft. Vi anser 

dock att detta kan tydliggöras bättre i lagtexten om det är lagstiftarens avsikt. Det finns 

dock inget explicit krav på att kommunen ska anta en annan nämndorganisation under 

höjd beredskap. Ovanstående är en möjlighet inte ett krav. Om en justering av 

nämndorganisationen och mandatfördelningen mellan nämnderna och styrelsen inte 

genomförs gäller rimligen ordinarie förhållanden för nämnderna och styrelsens uppgifter 

och beslutsmandat. 

Det finns inget explicit i lagen som förhindrar att justeringar av tidigare beslutad 

nämndorganisation enligt lagen görs efter att tillämpliga bestämmelser i förfarandelagen 

(det vill säga 10 §) börjat tillämpas. Det bör således, enligt vår tolkning, vara möjligt för 

kommunfullmäktige att göra justeringar av nämndorganisationen och fördelning av 

förvaltningsuppgifter och beslutsmandat mellan dessa (med undantag från att överföra 

uppgifter som vanligtvis ligger hos kommunstyrelsen till andra nämnder) och 

kommunstyrelsen när sådana behov uppstår under höjd beredskap. Det är rimligt att anta 

att sådana justeringar kan behöva göras då en kommun i sin totalförsvarsplanering inte 

kan förväntas förutse samtliga behov i förväg gällande den inbördes fördelningen av 

beslutsfattandet i nämndorganisationen (inklusive styrelsen) under höjd beredskap. Till 

skillnad från krisledningsnämnden under fredstida extraordinära händelser krävs dock 

beslut av fullmäktige (enligt förfarandelagens 10 §) för att överföra uppgifter och 

beslutsmandat enligt ovan från nämnder till kommunstyrelsen. Under extraordinära 

händelser kan krisledningsnämnden på egen hand ta över uppgifter och beslutsmandat 

från kommunens nämnder. Detta innebär att fullmäktige utgör en form av kontrollinstans 

avseende kommunstyrelsens möjligheter till utökat inflytande över nämndernas 

ansvarsområden under höjd beredskap. Det kan möjligtvis uppfattas som märkligt att 

kommunstyrelsen under höjd beredskap, till skillnad från krisledningsnämnden under 

fredstida extraordinära händelser, måste erhålla ett beslut från fullmäktige för detta. Det 

är dock så förfarandelagen är utformad. Till skillnad från krisledningsnämnden i samband 

med extraordinära händelser i fredstid kan dock kommunstyrelsen under höjd beredskap 

(när förfarandelagen tillämpas, se ovan i detta delkap.) temporärt under brådskande 

förhållanden fatta beslut i fullmäktiges ställe.  

I LEH framgår det att det är kommunstyrelsen som ”[u]nder höjd beredskap ansvarar […] 

för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.”593 Innebörden 

av detta har dock inte preciserats särskilt tydligt. I LEH:s proposition skrev regeringen 

enbart: ”Med detta åsyftas det övergripande ansvaret för ledningen av det civila försvaret. 

Det är däremot inte meningen att kommunstyrelsen skall ägna sig åt att leda operativ 

                                                        
592 Prop. (1987/88:6), s. 45 
593 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 2 § 
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verksamhet som räddningsinsatser och liknande”.594 I propositionen till lagen som föregick 

LEH och som innehöll i princip samma skrivning om kommunstyrelsens ledningsansvar 

(lag (1994:1720) om civilt försvar) förklaras detta på ett likartat sätt: ”Här åsyftas det 

övergripande ansvaret för ledningen av det civila försvaret. Det är däremot inte meningen 

att kommunstyrelsen skall ägna sig åt att leda operativ verksamhet, såsom t.ex. 

räddningsinsatser.”595 Lagstiftaren skulle här kunna vara lite tydligare med vad som ingår i 

det övergripande ansvaret för ledningen. FHS/CTSS bedömning är dock att detta inte 

avser en allomfattande beslutsrätt där styrelsen kan överskrida det beslutsmandat under 

höjd beredskap så som det är reglerat i förfarandelagen (se ovanför i detta delkap.) då det 

skulle sätta flera av denna lags bestämmelser ur spel.  

Ovanstående innebär att kommunens nämndorganisation kan förändras i samband med 

att förfarandelagen tillämpas i höjd beredskap. Det kan potentiellt röra sig om att man 

skapar nya nämnder för specifika totalförsvarsbehov (vilka utöver nytillkomna uppgifter 

för kommunen även kan ta över vissa ordinarie uppgifter/mandat från befintliga 

nämnder), genomför sammanslagning av befintliga nämnder, att en befintlig nämnds 

ordinarie mandat och uppgifter överförs till kommunstyrelsen etc. Kommunen behöver 

således överväga denna möjlighet när den planerar för sin krigsorganisation eftersom 

ansvars- och ledningsförhållanden behöver vara kända på förhand. Ett analysarbete 

behöver rimligen genomföras för att identifiera vilka för- respektive nackdelar som 

potentiella ändringar kan medföra för Göteborgs kommun (varje kommun har olika och 

ibland unika förutsättningar och specifika förhållanden som behöver beaktas). Vår 

bedömning är att det främst är förvaltningarna som berörs av ändrad nämndorganisation 

och mandatfördelning men även bolagen bör ha kännedom om hur ledningsförhållanden 

ser ut eftersom de kan vara i behov av nära samarbete med förvaltningarna. 

I den tillhörande förordningen till förfarandelagen stipuleras det att: 

En beslutande kommunal församling [kommunfullmäktige, vår anm.] får i särskilda 

fall besluta att de som tjänstgör hos kommunen skall tjänstgöra i andra tjänster eller 

uppdrag hos kommunen. En kommunal förvaltningsmyndighet har samma 

befogenhet i fråga om dem som tjänstgör hos myndigheten.596 

Detta innebär att när förfarandelagen tillämpas och det finns särskild anledning till det så 

kan en kommun och dess myndigheter överföra sina egna personalresurser inom 

kommunen och dess verksamheter. Till exempel kan det uppstå ett större personalbehov 

än normalt i sådana verksamheter som bedömts vara särskilt betydelsefulla under höjd 

beredskap varpå förstärkning av personalresurser kan vara nödvändig. I förfarandelagens 

11 § finns en anslutande bestämmelse om att kommunala församlingar och 

förvaltningsmyndigheter kan bemyndigas av regeringen att i särskilda fall besluta att de 

som tjänstgör hos kommunen ska ”tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag hos det 

allmänna”.597 Begreppet ”det allmänna” har inte på ett tydligt sätt definierats i lagen och 

dess förarbeten varpå det finns ett visst tolkningsutrymme här. Om man med det allmänna 

                                                        
594 Prop. (2005/06:133), s. 99 
595 Prop. (1994/95:7), s. 99 
596 Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m., 3 § 
597 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 11 § 
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avser stat, kommun och deras anställda (såsom det definieras i Nationalencyklopedin)598 

skulle detta innebära ett väldigt brett mandat som kan innebära att en kommunanställd, i 

särskilda fall (efter bemyndigande från regeringen), kan beordras att tjänstgöra hos till 

exempel länsstyrelsen. Eftersom det är otydligt bör lagstiftaren tydligare definiera 

innebörden av det allmänna inom ramen för denna fullmaktslag. I lagens förarbeten (Prop. 

1987/88:6) saknas explicita tydliggöranden om huruvida personal anställd i 

kommunalägda bolag är att betrakta som tjänstgörande hos kommunen enligt ovan 

nämnda bestämmelser i förfarandelagen och dess tillhörande förordning. FHS/CTSS 

bedömer dock att det skulle kunna utgöra ett potentiellt hinder för kommunens 

totalförsvarsansträngningar om fullmäktige under höjd beredskap helt saknade inflytande 

över de personalresurser som återfinns i de bolag det äger. Om det är ett delat ägande (till 

exempel mellan flera olika kommuner) behöver detta såklart beaktas i sammanhanget. Det 

vore dock önskvärt om lagstiftaren tydligare definierade vad som är att betrakta som 

tjänstgörande hos kommunen inom ramen för den aktuella lagstiftningen i syfte att 

undvika vitt skilda tolkningar och risker för en osammanhängande totalförsvarsplanering 

inom det civila försvaret. Liknande bestämmelser om möjlighet att omplacera arbetstagare 

inom kommunens verksamheter finns i kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd 

(se delkap. 4.2 Arbetsrättslig beredskapslag för mer information). 

Regeringen har även mandat att föreskriva att en viss typ av uppgifter som en 

förvaltningsmyndighet (avser även kommunala förvaltningsmyndigheter599) utför inte ska 

fullgöras eller att dessa uppgifter ska övertas av en annan förvaltningsmyndighet eller 

domstol. I propositionen tydliggjordes detta med att ”[…] uppgifter kan överflyttas också 

mellan en statlig och en kommunal myndighet […]” och att det kan ske i båda 

riktningarna.600 På så sätt kan regeringen ytterst, rimligen i nödfall, besluta om 

prioriteringar åt myndigheter på lokal nivå till exempel en kommunal fackförvaltning. 

Avlastningen kan således exempelvis innebära att man överför delar av en förvaltnings 

ordinarie uppgifter till statlig myndighet eller möjligtvis (här är lagtexten och förarbetena 

inte explicita) till en annan kommuns förvaltning. Alternativt kan regeringen besluta att 

vissa för betungande uppgifter temporärt inte ska utföras. Vår bedömning är att dessa 

regeringsmandat inte är avsedda att nyttjas lättvindigt utan enbart i nödfall när särskilda 

behov föreligger. I detta sammanhang vill vi påminna om fjärde kap. 2 § i LEH (2006:544) 

som stipulerar att om en kommun eller region har en för totalförsvaret viktig uppgift och 

denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga 

förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och regioner 

skyldiga att lämna hjälp. Det är regeringen eller länsstyrelsen i det län där den kommun 

eller den region som ska lämna hjälpen ligger som beslutar om omfattningen av denna 

hjälp. Kommuner eller regioner som har fått hjälp med personal, ska svara för personalens 

avlöning och andra anställningsförmåner.601  

                                                        
598 Nationalencyklopedin (u.å.) 
599 Prop. (1987/88:6), s. 84 
600 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 11 §; Prop. (1987/88:6), s. 52, 85 
601 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 4 kap 2 §; Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 9 § 
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Länsstyrelserna har en särskild uppgift att under höjd beredskap och krig ”på alla sätt 

försöka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och länsstyrelserna 

i angränsande län”.602 När förfarandelagen tillämpas kan länsstyrelsen under vissa 

förhållanden få utökade mandat inom sitt geografiska område. Om Sverige befinner sig i 

krig och ”förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med 

avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas” 

kan regeringen överlåta vissa uppgifter och mandat till berörd länsstyrelse avseende detta 

geografiska område. De uppgifter som avses är de som enligt regeringsformens åttonde 

kap. (bland annat utfärdande av förordningar och föreskrifter) ankommer på regeringen. 

Dessutom får länsstyrelsen då besluta ”att en lag i visst ämne skall börja tillämpas”. Detta 

innebär att länsstyrelsen, under dessa förhållanden, kan fatta beslut om att tillämpa 

fullmaktslagar inom sitt geografiska område under höjd beredskap.603 I propositionen 

tydliggjorde regeringen: 

Bemyndigandet avser både den kompetens som direkt ankommer på regeringen och 

den som genom riksdagens beslut delegerats till regeringen. Det bör sålunda vara 

möjligt […] att under extraordinära förhållanden förordna om att en lag, t.ex. 

förfogandelagen, skall träda i tillämpning.604 

Om länsstyrelsens förbindelse till regeringen enligt ovan inte kan upprätthållas (eller 

enbart med avsevärda svårigheter), varpå mandat överförs till länsstyrelsen, ska 

länsstyrelsen självständigt genomföra de åtgärder som behövs för den civila 

försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret (inom sitt län).605 

Regeringen får föreskriva om anstånd med val av ledamöter i beslutande kommunala 

församlingar (kommunfullmäktige) eller av innehavare av andra allmänna uppdrag. I en 

sådan föreskrift ska det sättas ut en ny tid för valet och anges vad som återstår av 

mandatperioden. Detsamma gäller i fråga om allmänna uppdrag i vilka tillsättningen sker 

på annat sätt än genom val.606 I förarbetena till denna lag angavs ledamöter i kommunala 

nämnder och nämndemän vid domstolar som exempel på sådant allmänt uppdrag607. Om 

det i lag eller förordning är föreskrivet att ett visst antal suppleanter ska utses för en 

beslutande kommunal församling, får sådana utses till det större antal som behövs. 

Föreskrift om att en suppleant är utsedd för en viss bestämd ledamot eller för någon 

personligen ska beaktas när det utökade antalet suppleanter utses. Om en suppleant i 

enlighet med vad som nu sagts utses under löpande tjänstgöringstid, ska uppdraget avse 

återstående del av tjänstgöringstiden.608 Om regeringen har utfärdat en föreskrift om 

anstånd med val i kommunfullmäktige eller har ett val inte hållits av andra skäl, ska den 

                                                        
602 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 8 § 
603 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 13 §; Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m., 9 § 
604 Prop. (1987/88:6), s. 57 
605 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 9 § 
606 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 30 § 
607 Prop. (1987/88:6), s. 92 
608 Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m., 14 § 
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tidigare innehavaren kvarstå i uppdraget tills dess att någon annan har valts och tillträtt 

uppdraget.609 

Det finns ytterligare bestämmelser i förfarandelagen och tillhörande förordning som är 

tillämpliga för såväl kommuner (och deras förvaltningsmyndigheter), statliga myndigheter 

och domstolar. Det är regeringen som beslutar om vilka paragrafer som ska tillämpas 

varpå det här ska tydliggöras att nedanstående är möjligheter i den utsträckning 

regeringen föreskriver om det (med undantag om det råder krig då hela förfarandelagen 

ska tillämpas fullt ut). 

Regeringen har när berörda delar av fullmaktslagen tillämpas mandat att föreskriva om 

vissa förlängningar av ordinarie tidsförhållanden för viss myndighetsutövning som kan 

vara direkt eller indirekt relevans (i varierande grad) för Göteborgs kommun och dess 

kommunala myndigheter. Regeringen har sådan rätt gällande: 

 Tiden för överklagande eller omprövning, för ansökan om resning, för besvär över 
domvilla eller för annan liknande åtgärd. 

 Annan tidsfrist för att anhängiggöra eller bevaka talan hos domstol. 

 Den tid inom vilken en ansökan eller anmälan eller en annan liknande åtgärd 
annars måste vidtas för att en förmån eller en rättighet ska bevakas eller en 
skyldighet fullgöras. 

Om regeringen har utfärdat en krigsförklaring enligt regeringsformens 15 kap. ska detta 

betraktas innefatta föreskrift enligt första och andra punkten om en förlängning av tiden 

till tre veckor från dagen för krigsförklaringens utfärdande om regeringen inte föreskriver 

annat. Den automatiska förlängningen gäller inte för tidsfrister enligt den tredje 

punkten.610  

Om en skrivelse med överklagande kommit in för sent till en myndighet och kan det 

skäligen antas att denna försening har skett på grund av förhållanden kopplade till krig, 

krigsfara eller anslutande utomordentliga förhållanden (myndigheten gör denna 

bedömning själv611), ska skrivelsen anses ha kommit in i rätt tid, om den kommit in inom 

tre veckor från det förfallet upphörde612. Myndigheten ska, om den finner att en skrivelse 

med överklagande ska anses ha kommit in i rätt tid, omgående underrätta den myndighet 

som ska se till att det överklagade beslutet verkställs613. Om någon under samma 

förhållanden överskridit den tid inom en ansökan eller en anmälan eller en annan liknande 

åtgärd vid en myndighet måste vidtas för att en förmån eller en rättighet ska bevakas eller 

en skyldighet fullgöras, får regeringen föreskriva att en myndighet efter ansökan får sätta 

ut en ny tid för åtgärden. En myndighet får efter ansökan besluta om förlängning av tid 

                                                        
609 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 30, 37 §§ 
610 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 32 §; Prop. (1987/88:6), s. 93 
611 Prop. (1987/88:6), s. 93 
612 ”Har det som nu sagts tillämpats när en part vädjat i tvistemål eller brottmål, räknas den tid som anges i 50 
kap. 2 § och 51 kap. 2 § rättegångsbalken från den dag då rätten beslutat att inte avvisa vadetalan.” 
613 Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m., 15 § 
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enligt föregående mening om åtgärden ska vidtas hos myndigheten614.615 I lagens 

proposition menade lagrådet och regeringen att det gällande beslut om sakbehandling av 

en försenad framställan eller utsättande av en ny tidsfrist för en åtgärd så bör motpart (när 

sådan finns) ha beretts tillfälle att yttra sig. En uttrycklig bestämmelse om detta fördes 

dock inte in i lagen. Dessutom betonades det i propositionen att det inte görs någon 

skillnad mellan enskilda parter och ”allmänna” parter så som staten eller en kommun.616 

4.2. Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 

Den arbetsrättsliga beredskapslagen ska tillämpas fullt ut i krig. Om Sverige är i krigsfara 

eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig 

utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara får regeringen 

föreskriva att lagen helt eller delvis ska tillämpas från den punkt som regeringen 

bestämmer.617 Fullmaktslagen omfattar samtliga arbetsgivare och arbetstagare inklusive 

kommunala arbetsplatser. 

Lagen syftar främst till att totalförsvarets personalbehov säkras. För att uppnå detta kan 

inskränkningar i den ordinarie arbetsrätten göras. När lagens paragrafer tillämpas kan 

vissa befintliga lagar ändras618 enligt det som framgår i bilagan till den arbetsrättsliga 

beredskapslagen619, och vissa lagar kan upphöra att gälla620.621 Till exempel blir det möjligt 

för arbetsgivaren att minska arbetstagarens rätt till semesterdagar till som lägst tio dagar i 

syfte att tillgodose totalförsvarets behov. Dessa potentiella ändringar gäller bara under den 

tid då den arbetsrättsliga beredskapslagen tillämpas. Om krig och krigsfara inte längre 

råder ska regeringen föreskriva att ändringarna ska återtas och att det ordinarie innehållet 

i de berörda lagarna åter börjar gälla.622  

Regeringen får, när fullmaktslagen tillämpas, föreskriva om förbud mot fackliga 

stridsåtgärder och förordna om fortsatt giltighet av kollektivavtal och om tvångsskiljedom 

eller vidta ”andra liknande åtgärder”. Kriteriet för att regeringen ska kunna utfärda sådana 

föreskrifter och förordnanden är att en arbetstvist antingen hotar medföra eller har 

medfört en öppen arbetskonflikt som kan skada totalförsvaret.623  

År 1988 slöts det så kallade KB-avtalet (kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd) 

med flera stora arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som parter, däribland 

                                                        
614 En sådan ansökan ska göras inom tre veckor sedan förfallet upphörde eller inom den längre tid som 
regeringen föreskriver. 
615 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 33-35 §§; Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m., 16 § 
616 Prop. (1987/88:6), s. 94-95 
617 Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262), 1-2 §§ 
618 Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning 
på arbetsplatsen, lagen (1982:80) om anställningsskydd, semesterlagen (1977:480) och föräldraledighetslagen 
(1995:584) 
619 Till exempel kan semesterledighet begränsas. 
620 Lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för 
vissa föreningsuppdrag i skolan och lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för 
invandrare. 
621 Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262), 5-6, 8 §§ 
622 Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262), 4 § 
623 Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262), 7 § 
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föregångarna till dagens Sveriges kommuner och regioner (SKR). Parterna enades om att, 

med hänsyn till totalförsvarets och folkförsörjningens behov, ingå detta kollektivavtal för 

krigs- eller beredskapstillstånd. Detta kollektivavtal har en koppling till den arbetsrättsliga 

beredskapslagen. I avtalet framgår det att det ska tillämpas under samma tid som den 

arbetsrättsliga beredskapslagen tillämpas (eller från tidpunkt de centrala parterna 

överenskommer)624. Kollektivavtalet innehåller bland annat bestämmelser om arbetstid, 

semester, lön och förhandlingsordningar i rättstvister.625 Göteborgs kommuns 

personalnämnd beslutade den 9 mars 1989 att för sin del anta KB-avtalet i enlighet med 

Svenska kommunförbundets (föregångare till dagens SKR) rekommendation.626 

Här återges några centrala bestämmelser i avtalet kortfattat men läsaren rekommenderas 

att läsa avtalet i dess helhet för att tillgodogöra sig mer detaljer. Till exempel framgår det 

att den ordinarie arbetstiden för heltids- och deltidsanställda får uppgå till max 60 timmar 

i genomsnitt per helgfri vecka och att arbetsgivaren har rätt att besluta om övergång från 

dagtidsarbete till natt eller skiftarbete eller omvänt. En annan betydelsefull bestämmelse i 

avtalet är att arbetstagare är skyldig att låta sig omplaceras till annan anställning hos 

kommunen eller till anställning hos annan kommun efter beslut av kommunen eller annan 

behörig myndighet. Detta gäller även för kommunal verksamhet som drivs i bolagsform. 

Vid tillämpning av ovanstående ska dock hänsyn tas ”till arbetstagarens förhållanden”.627 

4.3. Lag (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång 

Lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång trädde i kraft 1995 men har sedan dess inte 

reviderats. Lagen kan tillämpas efter beslut av regeringen under höjd beredskap och 

implementeras automatiskt vid beredskapslarm628. Författningen ger regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer (det saknas föreskrifter om vilken myndighet men 

rimligtvis avser det Arbetsförmedlingen) rätten att föreskriva om förbud mot annan 

arbetsförmedling än den som bedrivs av det offentliga samt förbud för arbetsgivare att 

anställa arbetstagare som inte anvisats av en offentlig arbetsförmedling (eller med dess 

medgivande). Detta benämns som arbetsförmedlingstvång i lagen. I föreskrifterna för 

tillämpning av lagen ska specifikt behov av arbetskraft anges, åt vilket företräde ska 

lämnas. Detta utgör en så kallad företrädesbestämmelse. Så länge detta behov inte är fyllt, 

får den som förmedlar arbete inte lämna en arbetssökande anvisning eller medgivande att 

ta annat arbete inom den verksamhet för vilken arbetsförmedlingstvång gäller.629 Detta 

innebär att en arbetsgivare inte får anställa andra arbetstagare än de som offentlig 

arbetsförmedling anvisar. Syftet är att ge företräde åt ett visst behov av arbetskraft för 

totalförsvaret. Arbetsförmedlingstvånget gäller alla mellan 16-70 år som bor eller 

stadigvarande vistas i Sverige. Har ett avtal om anställning träffats i strid med vad som 

föreskrivits om arbetsförmedlingstvång och kan anställningen inte godkännas med hänsyn 

                                                        
624 KB-avtal (kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd) (1988-12-12), 2 § 
625 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019b), s. 51 
626 Göteborgs stadskansli (1989-03-29) 
627 KB-avtal (kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd) (1988-12-12), 3-5 §§ 
628 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 13 § 
629 Lag (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång, 1-4 §§ 
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till en företrädesbestämmelse, får regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer vid vite förelägga arbetstagaren att frånträda anställningen.630 

Föreskrifterna om arbetsförmedlingstvång och företrädesbestämmelser gäller dock inte om 

anställningen endast är tillfällig, arbetstagaren är under 16 eller över 70 år eller om 

parterna i ett anställningsförhållande är ”makar eller sambor eller om ena parten eller 

hans make eller sambo är den andra partens avkomling eller styv- eller fosterbarn eller 

dess avkomling eller syskon, halvsyskon eller fostersyskon”.631 

För att lagen ska få önskad effekt krävs dock att det finns aktuella föreskrifter som 

specificerar särskilt behov av arbetskraft för totalförsvarsansträngningarna. Utan en sådan 

företrädesbestämmelse kan ingen prioritering göras. Det finns således ett behov av att 

tydliggöra vilken myndighet som äger rätten att utfärda företrädesbestämmelser och hur 

denna process ska se ut. I detta uppdrag har vi inte lyckats identifiera några sådana 

bestämmelser eller anvisningar om hur ett sådant förfarande ska gå till i praktiken. Vi 

bedömer dock att detta är en uppgift som rimligen kan komma att åläggas 

Arbetsförmedlingen när ett behov uppstår. Ansvarig myndighet är dock i behov av samråd 

med relevanta totalförsvarsaktörer, inklusive kommuner, för att kunna identifiera 

konkreta behov som ska ligga till grund för företrädesbestämmelser. 

4.4. Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid 

krigsfara m.m. 

Föreskrifterna i denna förordning (med undantag för de som avser planläggning vilka ska 

tillämpas under ordinarie förhållanden) kan tillämpas om regeringen beslutar om det när 

Sverige befinner sig i krig, krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden 

som är föranledda av krig eller krigsfara som riket har befunnit sig i.632 Notera att denna 

förordning, till skillnad från många andra delar av fullmaktslagstiftningen, inte tillämpas 

per automatik om Sverige befinner sig i krig. Ett särskilt beslut från regeringen krävs även 

om en krigsförklaring har utfärdats. Vid ett beredskapslarm ska dock förordningen 

tillämpas i sin helhet633. 

Enligt denna fullmaktslagstiftning är kommunen, under ovanstående förhållanden, 

ansvarig för att alla skolpliktiga barn som vistas i kommunen får föreskriven utbildning i 

grundskola. Kommunen får göra sådana jämkningar i timplaner och kursplaner för 

grundskolan och grundsärskolan som kan behövas för att utbildningen ska kunna bedrivas 

under rådande förhållanden. En kommun äger, när förordningen tillämpas, rätt att besluta 

om nedläggning av verksamhet vid en eller flera skolenheter inom grundsärskolan. 

Utbildningen i kommunala gymnasiesärskolor ska fortsätta att bedrivas i den utsträckning 

som förhållandena medger.634 

                                                        
630 Prop. (1994/95:6), s. 102-103 
631 Lag (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång, 5 § 
632 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 1 § 
633 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 13 § 
634 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 3-6 §§ 
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Vi vill särskilt betona några skrivelser i förordningen (1991:1195) som kan ge upphov till 

otydlighet och olika tolkningar gällande fristående skolors skyldigheter, med potentiellt 

långtgående konsekvenser för en kommun under höjd beredskap. Denna förordning togs 

fram i nära anslutning till kommunaliseringen av skolan. Den så kallade friskolereformen 

genomfördes också i början av 90-talet men när förordningen togs fram var det mycket 

ovanligt med andra huvudmän för skolverksamhet än offentliga sådana. 

Förordningens första paragraf fastslår bland annat: ”Denna förordning innehåller 

föreskrifter om verksamheten under krig och vid krigsfara inom den del av skolväsendet 

som en kommun eller en region är huvudman för.” Enskilda huvudmän omnämns inte i 

förordningen samtidigt som det saknas skrivelser om fristående skolor/friskolor. I 

förordningens tredje paragraf framgår det att ”Kommunen skall sörja för att alla 

skolpliktiga barn som vistas där får föreskriven utbildning i dess grundskola.” Detta ger 

upphov till potentiella tolkningar kring fristående skolors ansvar eller avsaknad av ansvar 

för sina elever under höjd beredskap. En långtgående potentiell tolkning som kan göras är 

att kommunen övertar ansvaret för att ge elever i fristående skolor som vistas i kommunen 

föreskriven utbildning i de kommunala skolorna när förordningen tillämpas. Det är 

otydligt om det är lagstiftarens avsikt då förordningen saknar uttryckliga bestämmelser om 

andra huvudmän än offentliga (i detta fall kommun och region). Om det skulle vara 

avsikten skulle det innebära en betydligt större arbetsbörda för kommunen då den 

vardagliga kommunala verksamheten (till exempel personalresurser) på området är 

dimensionerad efter det antal elever som går i skola där kommunen utgör huvudman. 

När förordningen utfärdades kanske detta inte var något större problem då andelen som 

gick i fristående skolor var väldigt låg. Friskolereformen har dock gjort det enklare för 

enskilda (fysiska eller juridiska personer som inte är offentliga), efter att de erhållit 

tillstånd från ansvarig myndighet, att utgöra huvudman för skolverksamhet. Läsåret 

1992/1993 var andelen elever som gick i friskola på grundskolenivå i Sverige 1,1 procent 

medan motsvarande andel var 1,7 procent för gymnasieskola. Sedan dess har andelen i 

fristående skolor vuxit mycket. Läsåret 2019/2020 var andelen elever i friskola på 

grundskolenivå 15,4 procent och motsvarande andel för gymnasieskola var 28,4 procent.635 

Förhållandena ser således mycket annorlunda ut jämfört med tiden för förordningens 

utfärdande. FHS/CTSS anser därför att det finns ett behov av att lagstiftaren och/eller 

ansvarig myndighet tydliggör innebörden av förordningen för andra huvudmän än 

kommunala och regionala sådana. 

Kommunen får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan ska fullgöra sin skolgång i 

kommunens grundskola. Huvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får den 

tillsyn och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom regionens, de 

kommunala myndigheternas eller andra myndigheters försorg.636 När det gäller utbildning 

inom vårdområden i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska 

huvudmannen så långt möjligt och med beaktande av växlande behov av specialiseringar 

fortsätta att bedriva den reguljära utbildningen och också tillgodose behov av avkortad 

                                                        
635 Ekonomifakta (2020-09-09) 
636 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 7 § 
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utbildning, bland annat för vårdutbildade som en längre tid inte varit verksamma inom sitt 

vårdyrke.637 I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det: 

 En kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal 

vuxenutbildning. 

 En region fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal 

vuxenutbildning av annat slag än som avses ovan.638 

Förordningens innehåll prioriterar verksamhet i ordinarie grundskola om resursbrist 

uppstår. Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola eller 

kommunala vuxenutbildning behövs för grundskolans verksamhet, ska kommunen helt 

eller delvis lägga ned gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen och i stället 

använda resurserna för grundskolan. Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns 

gymnasieskola eller kommunala vuxenutbildning behövs för arbetsmarknadsutbildning 

eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får 

länsstyrelsen på begäran av Arbetsförmedlingen besluta att kommunens gymnasieskola, 

eller kommunala vuxenutbildning ska läggas ned och att resurserna i stället ska ställas till 

förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade utbildningen639. Detta gäller dock 

inte den utbildning inom vårdområdet som avses ovan. Ett sådant länsstyrelsebeslut går 

före ett eventuellt beslut av huvudmannen som syftar att använda resurserna i 

grundskolan.640 Det kan således finnas starka incitament för att i totalförsvarsplaneringen 

föra en nära dialog med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen om deras bedömda behov 

av att ta kommunala resurser i anspråk för arbetsmarknadsutbildning under förhållanden 

då fullmaktslagen tillämpas. Detta i syfte att få en bättre uppfattning om omfattningen av 

utbildningsrelaterade resurser som kommunen kan omfördela till främst 

grundskoleverksamhet.  

Kommuner ska underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för skolverksamheten 

under krig och vid krigsfara. Länsstyrelsen beslutar, enligt förordningen (1992:391) om 

uttagning av egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får användas för 

skolverksamheten.641 

4.5. Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor 

under krig och vid krigsfara 

Denna fullmaktslagstiftning är nära besläktad med förordning (1991:1195) om 

skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. Den innehåller flera bestämmelser om 

verksamheten vid sameskolor och specialskolor under krig och krigsfara. Med specialskola 

och sameskola avses det som framgår av skollagen (2010:800) och i tillhörande förordning 

                                                        
637 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 8 § 
638 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 9 § 
639 Detta är även tillämpligt för en regions gymnasieskola och kommunala vuxenutbildning när det gäller 
resurser för utbildning på andra områden än vårdområdet (Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig 
och vid krigsfara m.m., 11 §) 
640 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 10-11 §§ 
641 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 13 § 
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(2011:185). Huvudmännen för sameskolan och specialskolan är Sameskolstyrelsen 

respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten.642  

Huvudmännen får när denna fullmaktslagstiftning tillämpas, bland annat, besluta att 

verksamheten vid deras skolenheter får läggas ned och att de uppgifter som myndigheten 

har ska övertas av den kommun där skolenheten är belägen. Vid en eventuell nedläggning 

av sådan skolenhet under krig och krigsfara ska eleverna fullgöra sin skolplikt i 

grundskolan i den kommun de vistas i.643 

Vid en genomgång av Sameskolstyrelsens och Specialpedagogiska skolmyndighetens 

webbplatser förefaller det inte som att någon av deras skolenheter är belägna i Göteborgs 

kommun.644 Men eftersom eleverna i dessa skolenheter ska fullgöra sin skolplikt i den 

kommun de vistas i när skolenheten lagts ner under krig eller krigsfara kan de potentiellt 

behöva fullgöra sin skolplikt i Göteborgs kommun. Till exempel tar specialskolan 

Vänerskolan i Vänersborg emot elever från bland annat Västra Götalandsregionen645 varpå 

det är möjligt att några av dess elever bor i Göteborgs kommun. 

4.6. Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller 

upplåtelse av fartyg m.m. 

I händelse av att Göteborgs kommun, dess förvaltningar eller bolag äger fartyg eller andel i 

fartyg kan innehållet i denna fullmaktslag vara relevant. Grundläggande kännedom om 

lagen kan vara av betydelse för Göteborgs Hamn AB vars verksamhet troligen ligger 

närmast området för denna lagstiftning.  

Om Sverige är i krig ska fullmaktslagen tillämpas. Om Sverige är i krigsfara eller råder det 

sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges 

gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, kan regeringen besluta att lagen 

ska tillämpas.646 När lagen tillämpas krävs det ett särskilt tillstånd, från antingen 

regeringen eller den myndighet regeringen utser, för att överlåta och upplåta svenska 

fartyg eller överlåta aktier i svenskt aktiebolag som äger fartyg eller andel i ett fartyg. Mer 

specifikt, utan tillstånd, får inte: 

a) ett svenskt fartyg eller en andel i fartyget överlåtas till en utlänning eller till ett 

svenskt aktiebolag vars aktiekapital till mer än en tredjedel är i utländsk ägo; 

b) en aktie i ett svenskt aktiebolag som äger ett fartyg eller en andel i ett fartyg, 

tecknas för eller överlåtas till en utlänning eller ett sådant svenskt aktiebolag som 

avses under a); 

c) ett svenskt fartyg upplåtas till en utlänning genom tidsbefraktning eller till 

nyttjande; 

                                                        
642 Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara, 1-2 §§ 
643 Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara, 5-6 §§ 
644 Sameskolstyrelsen (u.å.); Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019-07-09) 
645 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020-02-12) 
646 Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m., 1 § 
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d) rätt till tidsbefraktning av ett svenskt fartyg eller nyttjanderätt till det överlåtas till 

en utlänning.647  

Kompletterande bestämmelser inklusive straffsatser för brott mot lagen återfinns i lagens 

påföljande paragrafer. 

4.7. Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med 

svenska fartyg 

Om Sverige är i krig ska fullmaktslagen tillämpas. Om Sverige är i krigsfara eller råder det 

sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges 

gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, kan regeringen besluta att lagen 

ska tillämpas.648 När den tillämpas har regeringen möjlighet att ställa krav kring bland 

annat registreringspliktiga svenska fartyg. För sådana fartyg kan särskilt resetillstånd från 

regeringen eller av regeringen utsedd myndighet krävas. Tillståndet kan vara förenat med 

villkor. Detta är dock inte tillämpligt för fartyg som har gällande 

passagerarfartygscertifikat och vars bruttodräktighet (gross tonnage, total innesluten 

volym) understiger 350.649 Mindre passagerarfartyg kräver således inte motsvarande 

resetillstånd. 

Trots förordnande om krav på resetillstånd enligt ovanstående stycke, ska särskilda 

föreskrifter i sjölagen (1994:1009) fortsatt tillämpas även om gods till följd av detta skiljs 

från fartyget på annan ort än som vid lämnande av tillstånd till resan bestämts. De 

föreskrifter som avses är befogenhet för en befälhavare att sälja av redarens gods eller för 

en befälhavare, transportör eller bortfraktare att sälja av lasten eller som rör lossning av 

gods på annan plats än på bestämmelseorten.650 Undantaget är fall som avses i 13 kap. 11 § 

tredje stycket651 och 14 kap. 34 §652 sjölagen. I sådana fall får lossning av gods inte ske på 

annan plats än i lastningshamnen utan medgivande av regeringen eller av den som 

regeringen därtill bemyndigat.653 

Svenska registreringspliktiga fartyg som omfattas av krav på resetillstånd får utanför 

Sveriges gränser inte uppläggas, avrustas eller avmönstras för annat ändamål än 

nödvändig reparation, utan medgivande av regeringen eller den regeringen därtill 

bemyndigat.654  

Har en redare, eller någon annan som i redarens ställe haft befattning med ett fartyg, 

vetskap om att en befälhavare uppsåtligen eller av oaktsamhet utför en resa utan 

resetillstånd (eller inte iakttar villkoren för sådant tillstånd) ska denne om möjligt 

                                                        
647 Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m., 2 § 
648 Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 1 § 
649 Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 2 § 
650 Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 2 § 
651 ”Om avsändaren eller mottagaren begär att transporten skall avbrytas och godset lämnas ut på annan plats 
än bestämmelseorten, har transportören rätt till ersättning för fraktförlust och annan skada. Transporten får 
dock inte avbrytas om avbrottet skulle medföra väsentlig skada eller olägenhet för transportören eller någon 
annan avsändare.” (Sjölag (1994:1009), 13 kap. 11 §) 
652 Denna paragraf finns inte längre kvar i aktuell version av Sjölagen (1994:1009). 
653 Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 2 § 
654 Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 3 § 
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förhindra detta. Om denne haft möjlighet men inte förhindrat gärningen kan denne dömas 

till böter eller fängelse i upp till ett år. Befälhavaren döms såklart också för brott mot 

tillståndskrav och de villkor som är förenade med detta.655 Dessa bestämmelser skulle 

möjligtvis indirekt kunna beröra Göteborgs Hamn. 

I den anslutande kungörelsen med tillämpningsföreskrifter (motsvarar förordning) för 

fullmaktslagen framgår ytterligare detaljer och bestämmelser för tillämpning. Om 

regeringen har gett beredskapslarm i enlighet med FTH 9-10 §§ får resa med 

registreringspliktigt svenskt fartyg endast genomföras efter tillstånd från Sjöfartsverket 

(eller om Sjöfartsverkets beslut inte utan allvarlig olägenhet kan avvaktas, av länsstyrelsen 

i det län där fartyget befinner sig när resan ska påbörjas) och i enlighet med de villkor som 

är förenade med tillståndet.656 Det finns dock undantag: 

[Detta] gäller dock inte för fartyg som har ett gällande passagerarfartygscertifikat 

och vars bruttodräktighet understiger 350, eller bogserfartyg med en maskinstyrka 

understigande 100 effektiva hästkrafter. Tillstånd behövs inte heller för resa mellan 

svensk och utländsk ort med fartyg som inte är bogserfartyg och vars 

bruttodräktighet understiger 100, eller för resa mellan svenska hamnar med fartyg 

som inte är bogserfartyg och vars bruttodräktighet understiger 350.657 

4.8. Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring 

Efter beslut om höjd beredskap (eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall 

tillämpas) kan regeringen besluta om viss lokal kristidsverksamhet i kommuner. När detta 

tillämpas ska kommunen bland annat medverka vid planläggning och verkställighet av 

undanförsel.658 

Fullmaktslagen lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring innehåller dock vissa 

bestämmelser som redan är tillämpliga i fredstid. Större delen av innehållet i 

fullmaktslagen kräver dock att Sverige är i krig, eller beslut av regeringen vid krigsfara 

alternativt att det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det 

är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, för att 

tillämpas.659  

Enligt bestämmelser får regeringen, eller av regeringen utsedd myndighet660, förelägga den 

som äger eller innehar egendom som kan ”antas komma i fråga för undanförsel eller 

förstöring” att medverka vid den planläggning och de förberedelser som behövs för att 

kunna genomföra sådana åtgärder (föreläggandet får förenas med vite). Den som genom 

                                                        
655 Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 4 § 
656 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 9-10 §§; Kungörelse (1960:516) med 
tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 1-2 §§ 
657 Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om 
fraktfart med svenska fartyg, 1 § 
658 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 3 §; Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 8 § 
659 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 1-2 §§ 
660 Länsstyrelsen i det län där egendomen finns. (Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring, 4 §) 
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föreläggande medverkar i sådana åtgärder har rätt till ersättning av staten för sina 

kostnader (såvida kostnaderna inte är ringa)661.662 

Undanförsel utgör den huvudsakliga åtgärden för att förhindra att egendom som har 

betydelse för totalförsvaret eller stor historisk eller kulturell betydelse förstörs av 

krigshandlingar eller på annat sätt förloras. Även annan egendom får undanföras om det 

finns en risk för att egendomen kan falla i en angripares händer och underlätta dennes 

krigsansträngningar. Undanförseln kan begränsas till att egendomen inte får föras till viss 

del av landet.663 Om en myndighet har undanfört egendom ska den ta hand om egendomen 

på den så kallade mottagningsorten samt snarast underrätta egendomens ägare eller 

innehavare om att egendomen har undanförts och var den finns.664 Göteborgs kommun 

äger eller innehar rimligen flertalet egendomar av historisk eller kulturell betydelse som 

skulle kunna beröras av denna lags bestämmelser. 

Om det bedöms att undanförsel är en otillräcklig åtgärd (eller inte rimligen kan 

genomföras) för sådan egendom som kan underlätta en angripares krigsansträngningar får 

sådan egendom ytterst förstöras. Detta är dock enbart tillämpligt om det finns betydande 

risk för att egendomen kan falla i angriparens händer och underlätta dennes 

krigsansträngningar.665 Regeringen eller av regeringen utsedd myndighet får förelägga den 

som äger eller innehar egendom att föra undan eller förstöra den. Om det anses vara 

lämpligare, får regeringen eller av regeringen utsedd myndighet i stället besluta att 

egendomen ska föras undan eller förstöras av en statlig myndighet. Om den förelagda 

parten inte kan genomföra beslutad åtgärd ska denne omedelbart informera den som 

utfärdat föreläggandet om detta. Om en statlig myndighet ska genomföra åtgärden ska 

ägaren eller innehavaren bistå i den mån det behövs.666 

De statliga myndigheter som enligt förordning (2015:1052) har utsetts till 

bevakningansvariga (ett ansvar att vidta de ytterligare förberedelser som krävs inom 

respektive ansvarsområde vid höjd beredskap) ska planera hur egendom som 

huvudsakligen används inom den egna myndighetens verksamhetsområde ska undanföras. 

MSB har ansvaret för att samordna sådan planläggning.667 Planläggning av undanförsel 

som inte omfattas av de bevakningansvariga myndigheternas ansvar ska genomföras av 

länsstyrelserna i deras respektive län. Länsstyrelsen ska i denna planläggning samråda 

med Försvarsmakten.668 

För bland annat kulturella föremål finns dock särskilda bestämmelser om undanförsel. I 

planläggningen ska flera myndigheter, var och en inom sitt ansvarsområde, planera hur 

arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål ska undanföras. 

Dessa myndigheter är: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungliga 

                                                        
661 Myndighetsbeslut som rörande detta får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol men prövningstillstånd 
krävs vid överklagande till kammarrätten (Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 20 §) 
662 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 1-2, 11-12 §§ 
663 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 5-6 §§ 
664 Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring, 7 § 
665 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 7 § 
666 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 8 § 
667 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap, 15 §, bilaga; Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring, 2 § 
668 Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring, 3 § 
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biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum, Moderna 

museet, Statens musikverk, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, 

Statens maritima och transporthistoriska museer och Statens centrum för arkitektur och 

design. Dessa ska vid planläggningen samråda med MSB som i sin tur ansvarar för att 

samordna planläggningen av undanförsel.669 Det är möjligt att aktörer med ansvar för 

kultur i Göteborgs kommun, såsom kulturförvaltningen (då denna bland annat driver flera 

museer), kan komma att inkluderas inom ramen för detta planläggningsarbete. 

4.9. Förfogandelag (1978:262) 

Här medges inte en detaljerad genomgång av helheten rörande förfoganden, utan istället 

ges en översikt. Förfoganden kan dessutom ske på olika sätt, antingen genom planering 

och uttagning i förtid eller när behovet uppstår. Förfogandelagen har givits ett bredare 

tillämpningsområde än en del andra fullmaktslagar. 1 § ger den grundläggande regeln att 

4-6 §§ automatiskt träder i tillämpning vid krig. Det intressanta här är att övriga delar av 

lagen är tillämpliga redan i fredstid, vilket är nödvändigt eftersom planeringsarbete och 

förberedelser måste vidtas innan lagen träder i tillämpning.670 Regeringen kan dock också 

föreskriva att 4-6 §§ ska tillämpas; 

 Om Sverige är i krigsfara. 

 Om utomordentliga förhållanden föranledda av krig utanför Sveriges gränser eller 

av att Sverige har varit i krig eller krigsfara och om det till följd av det råder brist 

på, eller betydande fara för brist inom riket på egendom av vikt för totalförsvaret 

eller folkförsörjningen. 

 Om det är nödvändigt att kalla in totalförsvarspliktiga till tjänstgöring med stöd av 

fjärde kap. 7 eller 8 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. I de paragraferna 

ges regler för krigstjänstgöring under höjd beredskap och beredskapstjänstgöring. 

Förfogande får enligt 4 § i lagen ske för att tillgodose totalförsvarets eller 

folkförsörjningens ofrånkomliga behov av egendom eller tjänster. Det ska handla om 

egendom eller tjänster som ”icke utan olägenhet” kan tillgodoses på annat sätt. 

Lagstiftaren betonar vidare i författningstexten: 

Vid tillämpning av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter skall 

tillses att den vars rätt beröres icke lider större förfång än som är nödvändigt. 

Egendom som oundgängligen behövs för någons förvärvsverksamhet får ej utan 

tvingande skäl tagas i anspråk.671 

Staten eller annan får förfoga över egendom och tjänster, men förfoganden kan aldrig 

riktas mot staten. Med egendom menas här både fast och lös egendom, vilket skiljer sig 

från ransoneringslagen som använder begreppet ”förnödenhet”. Förfogande enligt 

ransoneringslagen kan därmed endast avse lös egendom och förfogandelagens 

tillämpningsområde har därför vidgats för att även inbegripa fast egendom som 

fastigheter. I 5 § förfogandelagen finns sex punkter som anger vad förfogande kan innebära 

                                                        
669 Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring, 2 § 
670 Prop. (1977/78:72), s. 54 
671 Förfogandelag (1978:262), 8 § 
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i form av äganderätt eller nyttjanderätt till egendom, åläggande att utöva verksamhet eller 

medverka vid framställning av en viss vara och så vidare. En intressant del här är att i 

förfogandelagens definition av egendom inbegrips alltså även de ekonomiska rättigheter 

som kan vara knutna till egendom, som nyttjanderätter, servitut och liknande.672 

När det gäller utförandet av tjänster så har förfoganden av sådana i lagtexten begränsats 

till vissa typer av verksamheter. Det framgår (med fokus på det civila försvaret) att: 

3. ägare eller innehavare av fastighet, gruva, byggnad, industrianläggning eller 

annan anläggning eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande åläggas att 

utöva verksamhet för eller på annat sätt medverka till framställning av egendom för 

statens eller annans räkning. […] 4. ägare eller innehavare av lageranläggning 

åläggas att förvara egendom. […] 5. ägare eller innehavare av transportmedel åläggas 

att ombesörja transporter […].673 

Även om det rör sig om en avgränsning kan alltså relativt många typer av verksamheter 

omfattas av förfogande av tjänster. I förfogandelagens förarbeten gjordes några 

förtydliganden och exemplifieringar kring ovanstående: 

I 5 § första stycket punkterna 3-5 återfinns bestämmelser som möjliggör förfogande 

över produktions- och transportmedel samt annan egendom som behövs för 

framställning eller förvaring av egendom eller för transporter. I punkten 3 föreskrivs 

att ägare eller innehavare av fastighet, gruva, byggnad, industrianläggning eller 

annan anläggning eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande kan åläggas 

att utöva verksamhet för eller på annat sätt medverka till framställning av egendom 

för statens eller annans räkning. […] Det utmärkande för förfogande som avses med 

föreskriften i denna punkt är att det inte är fastigheten etc. i sig själv som är av 

intresse utan det ändamål som den används till. Föreskriften gör det möjligt att 

ålägga en fabriksägare att upprätthålla en tillverkning som är betydelsefull för 

totalförsvaret eller folkförsörjningen. Vidare ges möjlighet att tvinga en ägare av en 

fabrik att tillverka andra produkter än han normalt gör, om det behövs för att 

tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens behov. Exempelvis kan den som 

tillverkar ammunition till jaktgevär åläggas att framställa ammunition för de vapen 

som försvarsmakten använder. På motsvarande sätt kan ägaren av en 

jordbruksfastighet åläggas att frambringa andra alster än han gör vid tidpunkten för 

åläggandet. Föreskriften i punkten 3 får inte tillämpas så att ägaren tvingas att 

frambringa eller tillverka produkter som faller utanför fastighetens eller fabrikens 

naturliga och tekniska förutsättningar.674 

Det rör sig alltså främst om tjänster kopplade till tillverkning (framställning) av vissa typer 

av egendom av betydelse för totalförsvaret (samt folkförsörjningen) men även tjänster i 

form av lagerhållning och transport. 

Förfoganden får inte riktas mot staten675, vilket innebär att också statlig egendom behöver 

definieras. I förarbetena konstaterades att egendom som ägs av statliga företag som 

självständiga juridiska personer inte är undantagna förfoganden. Däremot statens skogar, 

kraftverk och egendom som disponeras för statens verksamhet eller statliga ändamål vilket 

                                                        
672 Prop. (1977/78:72), s. 87; Förfogandelag (1978:262), 5 § 2 p. 
673 Förfogandelag (1978:262), 5 § 
674 Prop. (1977/78:72), s. 90 
675 Förfogandelag (1978:262), 4 § 2 st. 
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exemplifieras med bibliotek, Försvarsmaktens egendom samt polis- och 

domstolsväsendets egendom.676 Den här gränsdragningen är intressant att fundera över 

med tanke på att statens ägande ser helt annorlunda ut idag än tidigare och 

förfogandelagen har troligen en annan räckvidd i det här avseendet än vad som föreställdes 

när lagen skapades. 

Regeringen har möjlighet att till kommuner överlåta beslutsrätt om förfogande. 

Förfogande över egendom ska riktas mot en bestämd ägare eller innehavare av egendomen 

men regeringen kan i samband med krig, krigsfara och utomordentliga förhållanden 

kopplade till detta (se andra punkten i listan överst i detta delkap.) föreskriva om 

förfogande som avser alla eller en viss krets av ägare och innehavare av egendom av det 

slag som förfogandet gäller. Ett beslut om förfogande ska naturligtvis delges den som 

förfogandet riktar sig mot (ägare eller nyttjanderättshavare) men beslutsfattaren ska även 

underrätta länsstyrelsen i det län där den med förfogandet avsedda egendomen finns eller 

där den med förfogandet avsedda tjänsten eller åtgärden ska utföras677. Dispositionsförbud 

och förlängning av tiden för sådant förbud beslutas av den myndighet som har rätt att 

besluta om förfogandet.678 Om förfogande över egendom kan antas bli nödvändigt kan den 

myndighet som har rätt att besluta om förfogande av berörd typ av egendom besluta om ett 

så kallat dispositionsförbud (och eventuell förlängning av sådant förbud). Det innebär att 

ägare eller innehavare i avvaktan på ett beslut om förfogande förbjuds att överlåta, 

förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen. Om ett förfogandebeslut inte 

meddelats ägaren eller innehavaren av egendomen som omfattas av dispositionsförbud 

inom en månad efter dispositionsförbudet beslutades, upphör förbudet att gälla gentemot 

denne. Om det finns särskilda skäl kan dock dispositionsförbudet förlängas med högst en 

månad. Förbud mot att överlåta, förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen 

gäller också i samband med att ett beslut om förfogande har fattats. Ett beslut om 

dispositionsförbud ska utöver delgivning till berörd ägare eller nyttjanderättshavare även 

översändas till länsstyrelsen i det län där den med förfogandet avsedda egendomen 

finns.679 

När det gäller lös egendom som kan antas bli förbrukad, förstörd eller väsentligt minska i 

värde ska den tas i anspråk med äganderätt. Annan lös egendom ska tas i anspråk med 

nyttjanderätt. Om den myndighet som meddelar beslutet om förfogande finner lämpligt 

och ägaren medger det, får dock egendomen tagas i anspråk i det förra fallet med 

nyttjanderätt och i det senare med äganderätt. Tages fast eller lös egendom i anspråk med 

nyttjanderätt, ska nyttjanderätten gälla tills vidare, om inte särskilda skäl föranleder att 

den bestämmes att gälla för viss tid.680 

Olika myndigheter har enligt förfogandeförordningen (1978:558) rätt att besluta om olika 

förfoganden. Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk beslutar 

om förfogande för Försvarsmaktens räkning.681 Förfogande över transportmedel beslutas 

av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där 

                                                        
676 Prop. (1977/78:72), s. 88 
677 Förfogandeförordning (1978:558), 9 § 
678 Förfogandelag (1978:262), 7 § 
679 Förfogandelag (1978:262), 5-7 §§; Förfogandeförordning (1978:558), 9-10 §§ 
680 Förfogandelag (1978:262), 10 § 
681 Förfogandeförordning (1978:558), 1 § 



 

143 
 

transportmedlet finns. Fastigheter och radioanläggningar beslutas av länsstyrelsen och 

annan egendom och tjänster av kommuner, regioner eller statlig myndighet som 

regeringen bestämmer särskilt. För förberedda förfoganden kan vid sidan av ovan nämnda 

myndigheter även den myndighet för vars behov förberedelsen har gjorts besluta.682 

Kommuner kan alltså förfoga över (om de bemyndigats att göra detta av regeringen) 

tjänster samt egendom som inte är transportmedel, fastigheter eller radioanläggningar. Då 

fastigheter direkt (till exempel genom ägande) eller indirekt (till exempel genom 

nyttjanderätt) berör de flesta delarna av kommunal verksamhet kan sådana förfoganden 

komma att beröra många aktörer i Göteborgs kommun. Vilka typer av fastigheter och i 

vilken mängd som skulle kunna omfattas av eventuella förfoganden är dock svårt att 

bedöma. 

Den som mottar den egendom, åtgärd eller tjänst som beslut om förfogande avser ska 

utfärda kvitto om mottagandet. Är mottagaren inte samma myndighet som har meddelat 

beslutet, ska avskrift eller kopia av kvittot sändas till denna myndighet. Varje myndighet, 

kommun eller region som enligt förfogandeförordningen äger beslutanderätt om 

förfogande ska föra förteckning över ärenden om förfogande. Ärendena ska tas upp i 

nummerföljd. För varje ärende ska beslut och annan åtgärd antecknas. Kopia av beslut och 

andra handlingar i ärendet ska förses med ärendets nummer och föras samman i en akt. 

När akten eller någon handling ur denna lämnas till annan myndighet, kommun eller 

region, ska detta antecknas.683 

För de fall där flera myndigheter, kommuner och regioner gör anspråk på egendom som 

inte är förberedd för förfogande, avgörs frågan om vem som ska ha företrädesrätt i samråd 

mellan myndigheterna. Kan enighet inte nås får man överlämna ärendet till regeringen för 

beslut. Kan sådant beslut inte inhämtas eller avvaktas har Försvarsmakten företräde 

förutsatt att egendomen oundgängligen behövs för verksamheten.684 

Förfoganden ska naturligtvis också ersättas genom skälig ersättning till den som äger eller 

nyttjar egendomen normalt. För att hantera detta kan dels taxor fastställas och 

ersättningen ska betalas ut av länsstyrelse.685 För att avgöra den skäliga ersättningen finns 

också kopplat till detta en central värderingsnämnd och i varje län lokala 

värderingsnämnder som ska handlägga ärenden om ersättning enligt förfogandelagen. 

Som ett komplement till förfogandelagen finns förordningen (1992:391) om uttagning av 

egendom för totalförsvarets behov som innehåller föreskrifter för förberedelser i fredstid 

avseende förfogande i krig.686  

I ovanstående förordning ges vissa statliga myndigheter (så kallade 

uttagningssmyndigheter) rätt att besluta om uttag av vissa typer av egendom (mark, 

byggnader, fartyg, luftfartyg, fordon, radioanläggningar och hundar) för egen räkning eller 

andra myndigheter för vars verksamhet förfogande ska förberedas. De senare kallas för 

behovsmyndigheter och det framgår inte explicit vilka dessa är. Det anges att ”de centrala 

                                                        
682 Förfogandeförordning (1978:558), 2 § 
683 Förfogandeförordning (1978:558), 11-12 §§ 
684 Förfogandeförordning (1978:558), 4 § 
685 Förfogandeförordning (1978:558), 13, 26 §§ 
686 Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov 
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förvaltningsmyndigheterna är behovsmyndigheter”.687 Begreppet ”central 

förvaltningsmyndighet” är dock inte klart definierat i lag. Utredningen SOU 2004:23 

konstaterade följande: 

Någon närmare definition av begreppet central förvaltningsmyndighet torde inte 

finnas. Som angetts ovan är alla myndigheter under regeringen 

förvaltningsmyndigheter enligt regeringsformen. Vad som skiljer centrala 

förvaltningsmyndigheter från övriga förvaltningsmyndigheter bör rimligen vara att 

de centrala förvaltningsmyndigheterna har hela landet som sitt verksamhetsområde. 

Det kan även tolkas så att myndigheten är central i förhållande till regionala och 

lokala myndigheter. Det är inte möjligt att sluta sig till begreppets egentliga innebörd 

genom att konstatera vilka myndigheter som enligt sina instruktioner är centrala 

förvaltningsmyndigheter.688 

Det är således något oklart vad som avses med central förvaltningsmyndighet men det 

förefaller inte syfta på kommunala myndigheter. Om så är fallet utgör det en begränsning 

för kommuners planering av för förfoganden i fredstid samt uttagningsmyndigheters 

möjligheter att bistå kommuner i detta. I förordning (1991:1195) om skolväsendet under 

krig och vid krigsfara m.m. framgår det dock att kommuner ska underrätta länsstyrelsen 

om behovet av lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigsfara. Där står det 

också explicit att länsstyrelsen beslutar, enligt just förordningen (1992:391) om uttagning 

av egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får användas för 

skolverksamheten.689 Enligt det förfarandet om fastigheter för skolverksamhet utgör 

rimligen kommunen en behovsmyndighet i förhållande till länsstyrelsen. Det finns behov 

av rättsligt tydliggörande huruvida kommuner kan utgöra behovsmyndigheter på andra 

områden. Att kommunen framställer sina uttagsbehov i fredstid till länsstyrelsen skulle 

kunna vara en potentiell lösning. 

Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster anknyter till 

innehållet i förfogandelagen. Den föreskriver att bevakningsansvariga myndigheter690 

enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 

åtgärder vid höjd beredskap ska bedriva så kallad företagsplanläggning. Denna 

planläggning syftar till att träffa avtal med företag för att de i samband med krig, krigsfara 

eller utomordentliga förhållanden ska tillhandahålla varor och tjänster. En 

bevakningsansvarig myndighet får även lämna tillstånd för annan myndighet att träffa 

sådana avtal. Innan en myndighet genomför företagsplanläggning ska övriga berörda 

myndigheter höras.691 Bevakningsansvariga myndigheter har ett ansvar att vidta de 

ytterligare förberedelser som krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd beredskap. 

Dessa myndigheter ska särskilt: 

 Planera för att kunna anpassa verksamheten inför en förändrad säkerhetspolitisk 

situation. 

                                                        
687 Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, 1-3 §§ 
688 SOU (2004:23), s. 64 
689 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 13 § 
690 Utgörs av flertalet statliga myndigheter. 
691 Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster, 2-3 §§ 
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 Genomföra den omvärldsbevakning och de risk- och sårbarhetsanalyser samt de 

utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten ska klara sina uppgifter vid höjd 

beredskap. 

 Ta ut, utbilda och öva berörd personal för myndighetens verksamhet vid höjd 

beredskap om dessa aktiviteter inte kan anstå till en skärpt säkerhetspolitisk 

situation. 

 Av medel anvisade för höjd beredskap anskaffa de förnödenheter och den 

utrustning som myndigheten behöver för att klara sina uppgifter vid höjd 

beredskap om denna anskaffning inte kan anstå till en skärpt säkerhetspolitisk 

situation.692 

De bevakningsansvariga myndigheterna ska i samband med höjd beredskap främst inrikta 

sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Den fredstida 

verksamheten ska om möjligt upprätthållas i normal omfattning. Vid höjd beredskap ska 

de bevakningsansvariga myndigheterna hålla regeringen informerad om 

händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom respektive 

ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder. De ska också lämna 

Försvarsmakten det underlag som behövs för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra sin 

informationsskyldighet gentemot regeringen.693 

Den inledande paragrafen i förordningen om förberedelser för leverans av varor och 

tjänster (1992:390) är formulerad på följande sätt:  

Myndigheter under regeringen som behöver tillförsäkra sig leverans av varor och 

tjänster som är viktiga för totalförsvaret under förhållanden som avses i 1 § eller 2 § 

första stycket förfogandelagen (1978:262) [krig, krigsfara eller utomordentliga 

förhållanden, vår anm.] ska anmäla behovet till någon av de myndigheter som är 

bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om 

krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 

beredskap.694 

Det verkar således som att syftet med förordningen är att säkerställa just statliga 

myndigheters (specifikt myndigheter under regeringen) behov av varor och tjänster inom 

totalförsvaret. Eftersom 2 § innehållande bestämmelser om företagsplanläggning (se ovan) 

direkt hänvisar till den inledande paragrafen stärks vår upplevelse av att så är fallet. 

Förordningen hänvisar dock till förfogandelagen i vilken kommuner (efter bemyndigande 

från regeringen) får förfoga över bland annat tjänster och viss egendom (se mer ovan). Det 

kan därför uppfattas som rimligt att företagsplanläggning (avtal), för sådana varor och 

tjänster som kan inrymmas i kommuners förfoganderätt, för kommunala myndigheters 

behov borde vara möjlig. Vi har inte lyckats identifiera någon ytterligare vägledning kring 

detta varpå vi konstaterar att det föreligger ett visst tolkningsutrymme i frågan. Vi 

bedömer att det finns ett behov av att rättsligt klargöra kommunernas möjligheter till 

företagsplanläggning enligt denna förordning.  

                                                        
692 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap, 15-16 §§ 
693 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap, 17-18 §§; Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 8 §  
694 Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster, 1 § 
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4.10. Ransoneringslag (1978:268) 

Kommuner ska efter beslut om höjd beredskap, i den omfattning som regeringen i 

särskilda fall beslutar, medverka vid ransonering.695 Ransonering är ett ingripande 

instrument som griper in i marknaden och styr fördelning av varor och förnödenheter eller 

prissättningen av dessa. Lagen har dock givits ett vidare tillämpningsområde än vid krig 

och krigsfara. Regeringen kan besluta om tillämpning även vid ”annan utomordentlig 

händelse” till följd av vilken det ”föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet 

inom riket på förnödenhet av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen”.696 I den 

senaste utredningen konstaterades att lagstiftningen i dessa övriga fall bör tolkas 

restriktivt och med ett snävt tillämpningsområde och noga angivet ändamål.697 Det 

allmänna försörjningsintresset måste vara starkare än enskilda intresset av att fritt förfoga 

över sin egendom, och ransoneringen ska därför vara oundgängligen nödvändig för att 

tillgodose befolkningens eller totalförsvarets behov.698 

Ransoneringslagen kan till exempel innebära ett förbud mot försäljning eller överlåtelse 

och förvärv av en viss förnödenhet, att villkor ställs på hur förnödenheten får saluhållas 

eller överlåtas, att förnödenheter endast får användas för ett visst ändamål eller med 

villkor.699 Ransonering kan också innebära en reglering genom särskilda avgifter, till 

exempel i form av clearingavgifter eller clearingbidrag för förnödenheter som förs in i 

landet eller produceras i landet. Även i ransoneringslagen finns en möjlighet att förfoga 

över förnödenheter och förråd av förnödenheter kan inlösas på ansökan av ägaren till 

förnödenheten.700 I lagen finns också ett antal procedurregler rörande till exempel 

ersättning vid inlösen, ransoneringsbevis som anger en rätt att förvärva eller använda en 

förnödenhet vid reglering701, uppgiftsskyldighet samt vites- och ansvarsbestämmelser. 

När en kommun enligt beslut från regeringen medverkar vid ransonering kan detta 

innebära att flera typer av uppgifter åläggs kommunen. Det kan inbegripa utdelning av 

ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade inköpstillstånd samt övervakning 

av att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte efterlevs (till exempel de begränsningar 

som kan föreskrivas med stöd av ransoneringslagen och prisregleringslagen).702 

I propositionen för totalförsvaret 2021-2025 betonade regeringen att aktörer på central 

nivå i fredstid behöver fastställa fördelnings- och prioriteringsgrunder som kan användas 

vid höjd beredskap. Här omnämndes också ransoneringslagen specifikt: 

Vid risk för knapphet av förnödenheter under en längre period kan 

ransoneringslagen (1978:268) eventuellt behöva tillämpas. Inför en eventuell 

tillämpning av lagen bör uppbyggda och förberedda strukturer finnas på plats på 

central, regional och lokal nivå för att ett beslut om ransonering ska kunna 

                                                        
695 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 3 § 
696 Ransoneringslag (1978:268), 2 § 
697 SOU (2009:69), s. 13 
698 SOU (2009:69), s. 13 
699 Ransoneringslag (1978:268), 6 § 
700 Ransoneringslag (1978:268), 12-13 §§ 
701 Ransoneringslag (1978:268), 6 § 
702 Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 8 § 
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implementeras. Regeringen bedömer därför att strukturer och rutiner för 

prioritering och fördelning av livsmedel, foder och andra insatsvaror behöver 

utarbetas inom ramen för kommande uppdrag till de berörda myndigheterna.703 

Om det visar sig vara nödvändigt får regeringen, till exempel, föreskriva att viss 

förnödenhet inte får frambringas, tillverkas, beredas, användas eller yrkesmässigt köpas 

eller säljas av annan än den som har fått tillstånd därtill av regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer. Med denna bestämmelse kan såldes olika former av 

totalförsvarsviktig verksamhet potentiellt ges förtur på vissa tillgängliga förnödenheter i 

och med att andra aktörer inte tilldelas tillstånd att köpa förnödenheten. Det finns även 

andra verktyg i form av särskilda avgifter som kan utgöra ekonomiska incitament för att till 

exempel minska utförseln av vissa förnödenheter ur landet.704 Detta skulle till exempel 

kunna tillämpas för att säkerställa att kommuner får bättre tillgång till de förnödenheter 

som dess totalförsvarsviktiga verksamhet behöver under höjd beredskap. 

I ransoneringslagen återfinns, som tidigare nämnts, även begreppet förfogande i flera 

bestämmelser som har flera likheter med bestämmelser i förfogandelagen (se delkap. 4.9 

om förfoganden för mer information om den fullmaktslagen). Om olika former av 

regleringar av handel m.m. tillämpas enligt ransoneringslagen och är det ”oundgängligen 

nödvändigt för att reglering som där avses skall kunna genomföras”, får regeringen eller av 

regeringen utsedd myndighet, genom beslut om förfogande för statens eller annans 

räkning (annans räkning skulle kunna avse en kommun) i särskilt fall ålägga: 

 Näringsidkare, vilken i sin rörelse äger förnödenhet som omfattas av regleringen, 
att avstå förnödenheten. 

 Näringsidkare, som i sin rörelse äger eller innehar fastighet, gruva, byggnad, 
industrianläggning eller annan anläggning eller transportmedel, arbetsmaskin eller 
liknande, att utöva verksamhet för eller på annat sätt medverka till framställning av 
förnödenhet, som omfattas av regleringen, i den mån det kan ske inom ramen för 
hans vanliga verksamhet. 

 Näringsidkare, som i sin rörelse äger eller innehar lageranläggning, att förvara 
förnödenhet som omfattas av regleringen. 

 Näringsidkare, som i sin rörelse äger eller innehar transportmedel, att ombesörja 
transporter.705 

Likt förfogandelagen är det möjligt för regeringen eller av regeringen utsedd myndighet att 

besluta om dispositionsförbud (se delkap. 4.9 om förfoganden för mer information om 

innebörd av sådant beslut) för den berörda egendomen i avvaktan på ett 

förfogandebeslut.706 I ransoneringslagen återfinns flera former av uppgiftsskyldigheter för 

att säkerställa att olika aktörer som till exempel innehar, tillverkar och säljer vissa 

förnödenheter lämnar information till av regeringen utsedda myndigheter för att lagens 

bestämmelser och deras efterlevnad bland annat ska kunna tillämpas effektivt och 

kontrolleras.707 Som tidigare nämnts har kommuner en skyldighet att, i enlighet med LEH 

och FEH, bistå och medverka i tillämpningen av ransonering och närliggande åtgärder som 

behövs för försörjningen med nödvändiga varor i den omfattning som regeringen i 

                                                        
703 Prop. (2020/21:30), s. 144 
704 Ransoneringslag (1978:268), 7, 9 §§ 
705 Ransoneringslag (1978:268), 13 § 
706 Ransoneringslag (1978:268), 14-17 §§ 
707 Ransoneringslag (1978:268), 31-36 §§ 
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särskilda fall beslutar (se inledningen av kap. 3 för mer information om lokal 

kristidsverksamhet enligt LEH och FEH).708 

4.11. Prisregleringslag (1989:978) 

Prisregleringslagen (1989:978) innehåller flera bestämmelser som är av relevans för 

kommuner. Likt för ransonering är kommuner skyldiga att i den omfattning regeringen 

beslutar medverka vid tillämpning av prisreglering709. Lagen reglerar prissättning för varor 

och tjänster som tillhandahålls mot ersättning samt hyra av bostadslägenheter och 

lokaler710. Då kommuner genom kommunala bolag ofta äger hyreslägenheter och andra 

former av lokaler (till exempel idrottshallar) är det senare av särskild relevans. Regeringen 

får även under fredstid besluta att vissa delar av lagen ska tillämpas om den finns en risk 

för en allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjänster (se 

exempel nedan).711 Lagens innehåll gäller inte vad som tillhandahålls mot ersättning i form 

av taxor och avgifter som regeringen beslutar om, försäljning enligt utsökningsbalken eller 

konkurslagen (1987:672) eller förfogande enligt förfogandelagen (1978:262) eller 

ransoneringslagen. Lagen har särskilt definierat begreppet vara för dess tillämpning. Med 

vara avses ”lösa saker, gas, elektrisk kraft och vatten”. Vid tillämpningen av lagen likställs 

med försäljning av en vara; upplåtelse av nyttjanderätt till en vara, upplåtelse och 

överlåtelse av förmögenhetsrättighet av immateriell art samt upplåtelse av sådan särskild 

nyttjanderätt till fast egendom som avses i sjunde kap. 3 § jordabalken. Med tjänst avses 

verksamhet som någon utför självständigt för annans räkning. Vad som nämns i 

författningen om försäljning av en vara eller utförande av en tjänst ska också tillämpas, när 

ersättningen ska ges ut i något annat än pengar.712 

När lagen tillämpas får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bland 

annat föreskriva att ett visst skäligt pris ska gälla som högstpris vid försäljning av en viss 

vara eller utförande av en viss tjänst. Högstpriset får inte överskridas utan tillstånd. Det är 

även möjligt att besluta att en viss vara eller tjänst inte får tillhandahållas, om inte 

högstpris eller stoppris713 gäller för varan eller tjänsten. Dessutom kan den som säljer en 

viss vara eller utför en viss tjänst inte utan tillstånd höja det pris (utgångspris) som denne 

tillämpade för leverans av varan eller utförande av tjänsten den dag som anges i 

föreskriften (utgångsdagen) förrän en viss tid efter det att han har gjort anmälan om 

prishöjningen och skälen för den. Tiden får bestämmas till högst en månad.714 För 

uthyrning av bostadslägenheter och lokaler kan ett beslut om stopphyra fattas (begreppet 

                                                        
708 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 3 §; Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 8 § 
709 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap. 3 § 
710 Lagen gäller dock inte för vad som tillhandahålls mot ersättning i form av taxor och avgifter som regeringen 
beslutar om, försäljning enligt utsökningsbalken eller konkurslagen (1987:672), förfogande enligt 
förfogandelagen (1978:262) eller ransoneringslagen (1978:268). 
711 Prisregleringslag (1989:978), 2, 8 §§ 
712 Prisregleringslag (1989:978), 2-5 §§ 
713 Den som säljer en viss vara eller utför en viss tjänst inte utan tillstånd får överskrida det pris (stoppris) som 
denne tillämpade för leverans av varan eller utförande av tjänsten den dag som anges i föreskriften 
(prisstoppsdagen). 
714 Prisregleringslag (1989:978), 13-14, 19, 24 §§ 
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hyresstopp används också som samlingsterm i lagen för olika åtgärder kopplat till 

stopphyra). Detta innebär att uthyraren måste ha ett särskilt tillstånd för att få ta ut en 

högre hyra för bostadslägenheten eller lokalen än som tillämpades för denna en viss i 

föreskriften angiven dag. Föreskrift om stopphyra får gälla i max sex månader och tillstånd 

om att överskrida stopphyran prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. 

Föreskrifter om hyresstopp är tillämpliga även om en högre hyra för den tid föreskriften 

avser har beslutats innan föreskriften trädde i kraft. Regeringen kan besluta att föreskrifter 

om hyresstopp ska avse hela Sverige eller enbart vissa geografiska områden.715 

Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en allvarlig prisstegring 

inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjänster, får regeringen meddela särskilda 

föreskrifter med stöd av lagen. För kommuner är det särskilt relevant att regeringen då kan 

besluta om att en eller flera av bestämmelserna avseende högstpris, stoppris och 

utgångspris ska tillämpas på avgifter som tas ut i annan verksamhet hos kommunerna än 

näringsverksamhet enligt föreskrifter i: 

 Miljöbalkens 27 kap. 4-7 §§ 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 

 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO, vår anm.] 

 Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster716 

4.12. Lag (1957:684) om betalningsväsendet under 

krigsförhållanden 

Är Sverige i krig eller krigsfara717, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av 

direktionen i Riksbanken, föreskriva att Riksbanken ska vara skyldig att inlösa 

utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och direktutbetalningskort, som utfärdats av 

statlig eller kommunal myndighet eller annan postgirokontoinnehavare, som fått 

medgivande att göra utbetalning med direktutbetalningskort, samt att sådana kort ska tas 

emot som betalning till statlig myndighet. Om förbindelsen mellan en del av Sverige och 

regeringen under krig inte kan upprätthållas, eller bara med avsevärd svårighet 

upprätthållas, får berörd länsstyrelse utöva regeringens befogenheter enligt lagen.718 

Ytterligare bestämmelser kring tillämpningen av denna lag finns i kungörelse (1964:18) 

med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om 

betalningsväsendet under krigsförhållanden. Denna förordning har dock aldrig reviderats 

sedan dess utfärdande år 1964 varpå delar av dess innehåll kan vara utdaterat eller behov 

av tolkning utifrån dagens förhållanden. Till exempel föreskrivs det att om det föreligger 

risk för att hela eller delar av landet ockuperas av fienden ska bland annat kommunala 

myndigheter i sådana berörda områden, vidta åtgärder för att förråd av mynt, sedlar, 

penninganvisningar och blanketter till sådana samt gireringskort, utbetalningskort och 

                                                        
715 Prisregleringslag (1989:978), 34-38 §§ 
716 Prisregleringslag (1989:978), 8 § 
717 Alternativt om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför 
Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. 
718 Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden, 4-5 §§ 
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direktutbetalningskort inte ska falla i fiendens händer.719 MSB har i ett PM från 2017 

redogjort för sin tolkning av kungörelsens innehåll: 

Kungörelsen som ansluter till lagen anger en alternativ statlig betalningsmodell för 

krig eller krigstida förhållanden. Den bygger dock på den gamla statliga 

betalningsmodellen där postgirot hade monopol på statliga betalningar. I 

kungörelsen används begreppet huvudförvaltning som den myndighet som har 

dragningsrätt på Statsverkets checkräkning i Riksbanken (Statsverkets 

checkräkning i Riksbanken är en äldre benämning på Statens Centralkonto i 

Riksbanken), vilket i dagens språkbruk innebär Riksgäldskontoret. Det som sägs om 

myndigheternas postgirokonton i kungörelsen kan möjligen anses gälla för de 

bankkonton som myndigheter idag öppnar i ramavtalsbankerna. Enligt kungörelsen 

kan en myndighet göra utbetalningar från sitt konto även om där saknas medel, 

vilket då ska täckas med medel från huvudförvaltningen (vilket är vad som 

regelmässigt sker idag). Om ordinarie bankkonto (i lagen postgirokonto) inte kan 

användas får en myndighet öppna ett annat konto i en penninginrättning. Om en 

statlig myndighet, utan eget konto, blir avstängd från förbindelse med 

huvudförvaltningen, ska länsstyrelsen i det län inom vilket myndigheten har sin 

verksamhet betala ut de medel som krävs. Om understöd eller bidrag till kommun, 

förening, sammanslutning, anstalt eller enskild, på grund av krigshändelser inte 

utbetalas av ordinarie myndighet ska medlen istället utbetalas av länsstyrelsen.720 

4.13. Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller 

krigsfara m.m. 

Denna fullmaktslag innehåller särskilda bestämmelser om försäkringsverksamhet som ska 

tillämpas i samband med att Sverige befinner sig i krig. Om Sverige befinner sig i krigsfara, 

eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig 

utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen 

besluta om lagens tillämpning och dess omfattning.721 Lagen innehåller inga explicita 

hänvisningar till kommuner men bestämmelserna och mandaten för regeringen och vissa 

statliga myndigheter att meddela föreskrifter som avviker från ordinarie regler i ordinarie 

lagstiftning kan ändå vara relevant för kommunen. Till exempel får regeringen meddela 

föreskrifter som avviker från bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen 

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i 

Sverige och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.722 Dessutom kan 

Finansinspektionen besluta att förverka en beviljad koncession (tillstånd att bedriva 

verksamhet) om det kan antas att försäkringsgivaren på grund av rådande 

krigsförhållanden under en längre tid inte kommer att kunna infria sina försäkringsavtal 

om risker som är belägna i landet. Finansinspektionen får även besluta att ett svenskt 

försäkringsföretag eller ett svenskt tjänstepensionsföretag får avvika från bestämmelser i 

                                                        
719 Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 
684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden, 16 § 
720 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017-06-13), s. 23-24 
721 Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m., 1 kap. 1-2 §§ 
722 Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m., 2 kap. 2 § 
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bolagsordningen.723 Lagens innehåll kan vara av särskild relevans för det av Göteborgs 

kommun ägda Försäkrings AB Göta Lejon. 

I lagens tredje kapitel finns särskilda bestämmelser om olika former av försäkringsavtal 

kopplat till krigsförhållanden såsom personförsäkring och skadeförsäkring. I det fjärde 

kap. återfinns bestämmelser om olika former av statliga försäkringar. Där den statliga 

myndigheten krigsförsäkringsnämnden har ett ansvar för handläggning av frågor om 

försäkring mot bland annat vissa krigsrisker och återförsäkring. Krigsförsäkringsnämnden 

får bland annat, avseende den tid det råder krigsförhållanden, träffa avtal med 

försäkringsgivare om övertagande av vissa löpande försäkringar. Myndigheten har bland 

annat till uppdrag att följa försäkringsmarknadens utveckling (särskilt när det gäller 

behovet av statlig krigsförsäkring), fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden 

meddelar och kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och återförsäkringsavtal.724 

Försäkrings AB Göta Lejon verksamhet omfattas bland annat av försäkringsrörelselagen 

(2010:2043). Denna lag och tillhörande förordning (2011:257) saknar explicita föreskrifter 

om totalförsvaret. Dock framgår det att försäkringsföretag: 

[S]ka ha system, resurser och rutiner som är lämpliga för att verksamheten ska 

kunna bedrivas med kontinuitet och i enlighet med gällande regler. Ett 

försäkringsföretag ska ha en beredskapsplan.725 

Ovanstående paragraf ingår i implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 

(2009/138/EG) av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- 

och återförsäkringsverksamhet (Solvens II-direktivet) i svensk lag.726 I propositionen 

gjordes ingen koppling mellan bestämmelsen om beredskapsplan och krig, krigsfara etc. 

Det finns således inget uttryckligt krav på att en sådan beredskapsplan ska beakta 

totalförsvarets behov. Regeringen menade att bestämmelsen syftar till att: 

[F]örsäkringsföretag ska vidta rimliga åtgärder för att garantera att verksamheten 

bedrivs med kontinuitet och på ett korrekt sätt, inklusive utvecklingen av 

beredskapsplaner (artikel 41.4 i Solvens II-direktivet). Företaget ska i detta syfte 

använda lämpliga och proportionella system, resurser och förfaranden.727 

I socialförsäkringsbalken (2010:110) återfinns ett särskilt kap. (117) om socialförsäkringen 

under krig och krigsfara. Utformningen av 117 kap. liknar det av en fullmaktslag. Till 

exempel ska det aktuella kap. samtliga paragrafer tillämpas per automatik i krig men vid 

krigsfara (och utomordentliga förhållanden) kan regeringen föreskriva om huruvida kap. 

innehåll ska tillämpas och i vilken omfattning.728 Bestämmelserna i kap. avser främst 

sådana förmåner som administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. En 

paragraf kan dock vara av betydelse för kommuner: 

                                                        
723 Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m., 2 kap. 1, 3 §§ 
724 Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m., 3-4 kap.; Förordning (2007:842) 
med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden, 1-2 §§ 
725 Försäkringsrörelselag (2010:2043), 10 kap. 3 § 
726 Prop. (2015/16:9), s. 1, 56, 309 
727 Prop. (2015/16:9), s. 309 
728 Socialförsäkringsbalk (2010:110), 117 kap. 
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Bestämmelserna i 7 och 8 §§ ska tillämpas på förmåner som enligt lag eller annan 

författning eller regeringens beslut månatligen eller för längre tidsperiod ska betalas 

ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. 

Efter överenskommelse mellan Pensionsmyndigheten och Statens 

tjänstepensionsverk ska Pensionsmyndigheten svara för utbetalningen av statliga 

tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för 

kommunerna och regionerna gemensamt organ. Därvid tillämpas bestämmelserna i 

7 och 8 §§ på sådana pensioner.729 

De två paragraferna som avses (7 och 8) innehåller bland annat bestämmelser om 

förmånsbevis för ersättningar som en individ är berättigad till samt anspråk på förmåner 

och utfärdande av förmånsbevis till följd av detta. Dessutom finns krav på uppvisande av 

tidigare förmånsbevis vid viss handläggning. Till exempel framgår det att om den 

handläggande myndighetens datasystem har försatts ur funktion kan förmåner enligt ovan 

betalas ut mot uppvisande av förmånsbeviset. Under vissa förhållanden när förmånsbevis 

inte har hunnit utfärdas (till exempel att datasystem har satts ur funktion) kan förmåner 

betalas ut mot uppvisande av en utbetalningshandling som avser närmast föregående 

utbetalningsperiod.730 

I vår undersökning av förarbetena (prop. 2008/09:200 och 2009/10:69) till gällande 

socialförsäkringsbalk har vi inte funnit vägledning för tolkning av dessa bestämmelser. Det 

kan vara relevant för Göteborgs kommun att vidare undersöka innebörden av 

paragraferna. 

Regeringen har även mandat att, i den mån förhållandena kräver det, föreskriva att 

förmåner som administreras av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten inte ska 

betalas ut. Regeringen får också föreskriva att sådana förmåner ska bestämmas enligt 

andra grunder eller i annan ordning än som gäller enligt lag eller annan författning.731 

  

                                                        
729 Socialförsäkringsbalk (2010:110), 117 kap. 6 § 
730 Socialförsäkringsbalk (2010:110), 117 kap. 7-8 §§ 
731 Socialförsäkringsbalk (2010:110), 117 kap. 9 § 
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Datum Ärendenr 1(4) 
2020-12-18 MSB 2020-151116 

SKR 20/01540 

Förlängd och justerad 
överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar 2021 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) företräder staten avseende att 
teckna överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
kommunernas arbete med civilt försvar. MSB och SKR avser att förlänga och justera 
rådande överenskommelse (SKR 18/01807, MSB 2018-05681) om uppgifter i lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap och tillhörande förordning (2006:637). Överenskommelsen 
mellan MSB och SKR förlängs och justeras att gälla till och med 31 december 2021. 

Anledningen till att överenskommelsen förlängs är att den pågående pandemihanteringen 
inneburit att prioriterade uppgifter i överenskommelsen inte har kunnat genomföras. Det 
fortsatta förloppet av pandemin och dess hantering ska beaktas vid länsstyrelsens 
uppföljning av kommunernas genomförande av denna överenskommelse. Ersättningen för 
2021 är oförändrad. 

Följande justeringar görs i överenskommelsen: 

• Avsnitt 2.2: Avseende Säkerhetsskydd ( bilaga 1) görs justeringar enligt nya 
bestämmelser och pågående utveckling. 

• Avsnitt 2.3: ”krigsorganisation och krigsplacering” ersätts med ”krigsorganisation 
och dess bemanning” genomgående i dokumentet. Bakgrunden är att många 
kommuner som arbetat med krigsorganisation har konstaterat att arbetet med 
krigsplacering är administrativt resurskrävande och ofta kräver en arbetsinsats som 
inte motsvaras av den statliga ersättningens storlek. Vidare ger krigsplacering 
baserad på allmän tjänsteplikt inte någon rättslig verkan mot den enskilde, utan 
detta ska ses som en planeringsåtgärd. SKR och MSB har också noterat att ett 
stort fokus lagts på uppgiften krigsplacering, och att fokus i detta skede bör läggas 
på arbetet med planering av krigsorganisationen. I uppgiften kvarstår alltjämt att 
påbörja planeringen av krigsorganisationens bemanning och det är viktigt att 
säkerställa tillgången till nyckelpersonal, men det är upp till kommunen att bedöma 
om man i detta skede vill krigsplacera sin personal.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 

https://www.msb.se/
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• Sparande av ersättning: Ersättning från perioden 2018-2020 som inte förbrukats 
får även användas under 2021. Sparad ersättning från perioden 2018-2020, samt 
ersättning som betalas ut under 2021 och som inte har förbrukats vid utgången av 
2021 får sparas till och med utgången av 2022. Om ersättning finns kvar vid 
utgången av 2022 ska denna återbetalas till MSB. 

• Uppföljning: Uppgifterna om säkerhetsskydd ska inte följas upp av länsstyrelsen 
inom ramen för uppföljning av LEH, då uppgifterna omfattas av tillsyn enligt 
säkerhetsskyddslagen och utgör annan myndighets tillsynsansvar. 

MSB publicera information på sin webbplats om arbetsläget och befintligt stöd: 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-
kommuner/uppgifter-och-stod-till-kommuner-enligt-overenskommelser/ 

Dan Eliasson Staffan Isling 
Generaldirektör Verkställande direktör 
Myndigheten för samhällsskydd och Sveriges Kommuner och Regioner 
beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 

https://www.msb.se/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/uppgifter-och-stod-till-kommuner-enligt-overenskommelser/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/uppgifter-och-stod-till-kommuner-enligt-overenskommelser/
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Bilaga.1. 2.2. Säkerhetsskydd 
Regeringen skriver i propositionen 2020/21:30 Totalförsvarsvaret 2021-2025 följande: 

”Säkerhetsskyddet är av grundläggande betydelse för vår förmåga att hantera 
antagonistiska hot och för att minska sårbarheter på alla nivåer i samhället. 
Regeringen instämmer med Säkerhetspolisen som i sin redovisning av underlag för 
den fortsatta inriktningen av det civila försvaret påpekat att ett väl fungerande 
säkerhetsskyddsarbete är grunden för hela totalförsvaret.” 

Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av ett utökat 
och stärkt arbete med säkerhetsskydd i kommunerna. Säkerhetsskydd handlar om att skydda 
de uppgifter och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. 

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 (2018:585) bestämmelser ska 
kunna tillämpas i erforderlig omfattning. Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 
ska alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet 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. 

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 2021 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt 
analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet. 

Statliga myndigheters stöd: 

- Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd. 

- MSB ska ta fram ett stöd i praktiskt arbete med signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler 
m.m.). 

- Säkerhetspolisen genomför med stöd av Försvarshögskolan utbildningar avseende 
säkerhetsskydd.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 

https://www.msb.se/
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- MSB med stöd av Försvarshögskolan tillhandahåller en grundläggande interaktiv 
utbildning i säkerhetsskydd. 

- MSB tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i hantering av 
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 

https://www.msb.se/
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SKL 18/01807 
MSB 2018-05681 

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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