
 
 
 Ledamotsinitiativ Översyn av kommunal 

ledning vid kris, beredskap och krig 
 
Sedan slutet av 90-talet har vår försvarsförmåga konstant reducerats till följd av återkommande besparingar inom 
försvarssektorn. Även det civila försvaret har drabbats hårt och det som byggts upp under en period av närmare 50 
år i form av civil beredskapsplanering, beredskapslager, ledningsövningar, skyddsrum och evakueringsplanläggning 
har i princip återgått till samma nivå som 1939.  
För civilförsvarets del så har funktionen Civilbefälhavare Mitt (som samordnade genom direktiv och genom att 
tilldela resurser) ersatts med olika myndigheter, med oklara mandat, som skall i stället förutsätts samordna 
genom ”samverkan (utan egna resurser)”, t ex MSB med flera.  
 
Det finns många områden som uppvisar allvarliga brister och helt eller delvis saknar såväl nationell, regional som 
kommunal planering: 
 

• Gemensam ledning och ledningsplats för kommunens kritiska samhällsfunktioner (kommunledning, polis, 
militär, kraft- och energiförsörjning, sjukvård, vård och omsorg med mera) 

• Hur kommunal ledning skall utföras vid höjd beredskap (24/7) och oförutsett frånfall av ordinarie 
personal och hur personalförsörjning till kommunledningens funktioner skall säkerställas ur ett 
uthållighetsperspektiv (veckor – månader) 

• Kommunal samordning vid evakuering eller mottagande av stora mängder flyktingar 
• Bevakning och skydd av samhällsviktiga anläggningar och funktioner (bl a förefaller inte ENA Energi vara 

ett förberett skyddsobjekt) 
• Beredskap för reservlager av kritiska materielgrupper och materialslag (mediciner, brännskadeförband, 

driv- och smörjmedel, reservdelar till kritiska fordon med mera) 
 

 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 

• Att kommunen snarast inrättar en oberoende analysgrupp med erfarenheter från tidigare 
Totalförsvarsplanering för att stödja den kommunala säkerhetsfunktionen med att skyndsamt ta fram ett 
utkast till kommunal kris, beredskaps – och krigsplanering, i samverkan med berörda verksamheter (polis, 
militär med flera) 

• Med hänsyn till läget i omvärlden denna planering genomförs skyndsamt och att resultatet får ses som ett 
första steg som efterhand behöver kompletteras och ytterligare utvecklas 

• Att åtgärder för att säkerställa skydd av samhällsviktiga anläggningar vidtas omgående 
(skyddsobjektsbeslut och samverkan med bl a Hemvärnet om bevakning) 

• Att gruppens resultat och slutsatser tills vidare redovisas månadsvis i KS, men i KF utifrån behov (här 
behöver sekretessbehovet analyseras först) 

• Att klarlägga vilka juridiska regler som upphör respektive träder i kraft vid olika former av 
beredskapshöjningar och vad dessa innebär i praktiken 
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