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Sammanfattning
Alla kommuner ska enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas
arbete med civilt försvar 2018-2020 påbörja arbetet avseende de förberedelser
som behövs för verksamheten under höjd beredskap
(beredskapsförberedelser). Syftet med detta är de på sikt ska kunna fullgöra sin
uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.
I detta ingår bland annat framtagande av kommunens krigsorganisation. Här
ska kommunen planera för de verksamheter som ska vara igång men även att
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personal och resurser finns tillgängliga. I arbetet med uppbyggnaden av civilt
försvar i Tyresö kommun kommer en utökning av befintliga resurser vara
nödvändig för att upprätthålla god kvalitet samt de krav som framgent kommer
att åligga kommunen inom detta arbete.

Beskrivning av ärendet
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.
I Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas
arbete med civilt försvar 2018-2020 regleras ersättning men även uppgifter och
därtill kopplat stöd. Denna överenskommelse har förlängts till 2021.
Anledningen är att den pågående pandemihanteringen inneburit att alla
kommuner inte har gått i mål med de prioriterade uppgifterna. Inga nya
uppgifter kommer att tillkomma.
I Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2022 (2019/KS0200) fastställd
av kommunfullmäktige 2019-09-05 finns reglerat hur kommunen under
perioden 2018 - 2022 ska arbeta med civilt försvar. Detta är ett stort och
långvarigt arbete som behöver pågå under lång tid och anpassas efter hand
som totalförsvarsarbetet utvecklas.
I detta ingår bland annat framtagande av kommunens krigsorganisation. Här
ska kommunen planera för de verksamheter som ska vara igång men även för
att det finns personal och resurser tillgängliga.
I den nyligen förlängda och justerade överenskommelsen mellan Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och regioner
(SKR) har en justering gjorts avseende ”krigsorganisation och krigsplacering” där
man ersatt med ”krigsorganisation och dess bemanning” genomgående i dokumentet.
Bakgrunden är att många kommuner som påbörjat 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.
Den viktigaste uppgiften kvarstår alltjämt för kommunen och det är att planera
krigsorganisationens verksamheter och bemanning och det är viktigt att säkerställa
tillgången till nyckelpersonal utifrån funktion.
I arbetet med uppbyggnad av civilt försvar i Tyresö kommun har en översyn
gjorts och en tillfällig utökning av befintliga resurser har ansetts vara nödvändig
för att upprätthålla god kvalitet samt de krav som framgent kommer att åligga
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kommunen inom detta arbete. Resurser kommer därför att lånas internt under
en viss period för att stötta säkerhetschefen i detta arbete.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

