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§ 11
Delavstämning av plan för ökad civilberedskap 2019-2020 (KS 2018.314)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner avstämningen.

Ärendebeskrivning
Arbetet med att utveckla Vallentuna kommuns beredskap vad gäller civilförsvar pågår enligt 
planen som antogs av kommunstyrelsen 2018-10-22. Vissa delar är genomförda och avslutade 
under 2019 och i övrigt fortsätter arbetet. Till de aktiviteter och utvecklingsinsatser som 
ingick handlingsplan har identifierats ytterligare insatser att genomföra. För att nyttja 
synergier och arbeta effektivt knyts planens arbete även i vissa delar ihop med övriga 
utvecklingsinsatser inom kommunens säkerhets- och krisarbete. I denna delrapportering 
redogörs för statusen för arbetet med planen samt de tillkommande insatser som identifierats.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Delavstämning plan för ökad civilförsvarsberedskap 2019-2020
 Plan för ökad civilförsvarsberedskap 2019-2020

Expedieras till 
Akten
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 Tjänsteskrivelse

Delavstämning av plan för ökad 
civilberedskap 2019-2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avstämningen.

Ärendet i korthet
Arbetet med att utveckla Vallentuna kommuns beredskap vad gäller civilförsvar pågår 
enligt planen som antogs av kommunstyrelsen 2018-10-22. Vissa delar är genomförda 
och avslutade under 2019 och i övrigt fortsätter arbetet. Till de aktiviteter och 
utvecklingsinsatser som ingick handlingsplan har identifierats ytterligare insatser att 
genomföra. För att nyttja synergier och arbeta effektivt knyts planens arbete även i 
vissa delar ihop med övriga utvecklingsinsatser inom kommunens säkerhets- och 
krisarbete. I denna delrapportering redogörs för statusen för arbetet med planen samt 
de tillkommande insatser som identifierats.   

Avstämning av planen
De övergripande målen för de civila försvaret är att värna civilbefolkningen, 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens 
förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. För detta ska kommunen, på 
den grund som krisberedskapen utgör, komma igång med de förberedelser som 
behövs för upprätthållandet av den samhällsviktiga verksamheten under höjd 
beredskap så att kommunen på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i 
händelse av krig. Fokus för åtgärderna som ska genomföras under perioden 2018 till 
2020. Dock är arbetet med att utveckla och hålla en god förmåga vad gäller civilt 
försvar något som kontinuerligt sedan behöver fortgå. Enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ska kommunens fokus inom civilförsvar ligga 
på:

- Kompetenshöjning gällande totalförsvar
- Stärkt säkerhetsskydd 
- Krigsorganisation och krigsplacering

Aktiviteter som ingår i den antagna handlingsplanen är: 
- Identifiering av samhällsviktig verksamhet inför och under höjd beredskap 

och krig
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Arbetet påbörjades 2019 och har delvis vävts samman med risk och 
sårbarhetsanalyserna. Under 2020 genomförs en analys och plan för vilka 
kommunala verksamheter kommunen ska bedriva under höjd beredskap/krig 
samt dess omfattning och lokalisering. Analysen utgör även grunden för 
planen för krigsplacering av personal som därefter tas fram. 

- Risk och sårbarhetsanalys del 2 – fördjupad analys och åtgärdsplan

Risk och sårbarhetsanalysen är genomförda under 2019 så väl på 
övergripande nivå som förvaltningsvis

- Risk och sårbarhetsanalys del 3 – rapportering till MSB

Analyserna har rapporterats till MSB hösten 2019

- Åtgärder utifrån Risk och sårbarhetsanalysen

De brister som framkommit och de åtgärder som i och med den föreslagits 
innebär ett omfattande arbete som behöver fortgå under en flerårsperiod. 
Analysen visar att organisationen behöver en tydligare och mer 
systematiserad planeringsprocess (inklusive en tydlig målbild) för att 
säkerställa att kärnverksamheten kan bedrivas även under kriser och 
störningar (till exempel långvarigt elavbrott, IT avbrott eller avbrott i vatten- 
livsmedelsförsörjning). Särskilda områden som noterats är elförsörjning, 
säkerhetsskyddsanalys, trygghetspunkter, livsmedelsförsörjning, 
upphandlingar 
 

- Repetitions- och vidareutbildning av krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden samt övriga politiker i nämndspresidier utbildas i 
totalförsvar och beredskapsjuridik 20 januari

- Övning av krisledningsstab 

Krisledningsstaben har övats under hösten 2019 under övning Havsörn. En 
regional övning med ett ”gråzonsscenario” som avsåg attentat och diffus 
hotbild mot kärnkraftverk och delar av övrig samhällsviktig verksamhet. 
Övningen genomfördes under hösten 2019 med intensiv övning av 
krisledningen 23-24 oktober.   

- Nationell totalförsvarsövning (TFÖ 2020)

Kommun deltar genom ledningsfunktionens medverkan 22 januari 2020. 
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Kompetenshöjning
En bredare skara av nyckelpersoner i kommunens organisation har under perioden 
genom särskild utbildning fått kunskaper om höjd beredskap och totalförsvarets 
planerade utveckling samt statsmakternas och försvarets bild av den 
säkerhetspolitiska situationen för Sverige.

Länsstyrelsen och MSB genomför även kontinuerligt utbildningar/konferenser där 
nyckelpersoner från Vallentuna deltar. Kommunens personal utbildas även genom 
webbutbildningar inom totalförsvar och civilförsvar.

Under 2019 har övning genomförts av kommunens krisledning, bland annat i 
samband med övning Havsörn under hösten 2019. I början av 2020 deltar 
kommunens ledningsfunktion även i Sveriges totalförsvarsövning TFÖ 2020.   

Säkerhetsskydd: 
handlar om att skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot 
spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota säkerheten.

Säkerhetsskyddet av kommunen har stärkts i enlighet med vad som anges i 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585), Säkerhetsskyddsförordningen (2018:400) och 
Säkerhetspolisens föreskrifter om Säkerhetsskydd PMFS 2019:2. Prioriteringen av 
vidtagna åtgärder har gjorts utifrån vad angetts i MSB:s och SKR:s överenskommelse 
om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt Länsstyrelsen 
Stockholms Strategi för utveckling av det civila försvaret i Stockholms län 2019-2020.

Kommunen ska kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess som rör Sveriges 
säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. För detta har under 2019 befintlig 
personal i nyckelbefattningar säkerhetsklassats och säkerhetsprövats. Kommunen 
kommer som en ny rutin att fortsätta säkerhetspröva nyanställda till de befattningar 
som nu är säkerhetsklassade. Rutiner för säkerhetsprövning omfattande säkerhets-
prövningsintervju och registerkontroll har successivt utvecklats. Utbildning i 
säkerhetsskydd har genomförts av den personal som bemannar befattningar 
placerade i säkerhetsklass.

Kommunen har reorganiserat och stärkt säkerhetskyddsorganisationen genom att 
fastställa säkerhetsskyddschef och ersättare för säkerhetsskyddschef i ny ordning.

En revision av säkerhetsskyddsanalysen har påbörjats.

Rutiner för hantering och arkivering av information som omfattas av sekretess och 
som rör Sveriges säkerhet har utvecklats och utrustning för detta har anskaffats.

Inom informationssäkerhetsområdet har en ny informationssäkerhetspolicy 
fastställts jämte informationssäkerhetsrutiner för användare, förvaltningar samt för 
kontinuitet och drift.

Under 2019 har kommunens revisorer gjort en revision av kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Resultatet förväntas bidra till fortsatt utvecklingsarbete. 
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Krigsorganisation
Kommunledningskontoret genomför under 2019/2020 en informations- och 
workshopaktivitet med samtliga förvaltningars ledningsgrupper samt alla avdelningar 
på kommunledningskontoret, dels för att höja medvetandegrad och kompetens men 
framförallt för att sätta igång och genomföra organisationens arbete med 
Krigsorganisation och krigsplacering. Resultatet planeras vara färdigt vid 2020 års 
utgång i form av en plan för vilka verksamheter som ska bedrivs i vilken omfattning 
och av vilken personal under förhållandet höjd beredskap och i förlängningen krig. 
Arbetet leder också till att kommunen kan börja krigsplacera personalen i enlighet 
med den genomförda analysen och framtagna planen. 

Analysen och utformningen av kommunens så kallade krigsorganisation har i likhet 
med den risk och sårbarhetsanalys som genomförts 2019 identifierat brister för att 
kunna hålla verksamheten igång under svåra förhållanden, till exempel långvarigt 
elavbrott. För detta krävs att kommunen har en så kallad kontinuitetsplanering. En 
väsentlig brist är reservkraft till kommunala kärnverksamheter. Medel för mobila, 
mindre kraftverk finns avsatt i budgeten för 2019 men dessa kommer inte att kunna 
säkerställa drift av verksamhetslokaler i någon väsentlig omfattning, utan kan främst 
dirigeras till särskilda platser, till exempel trygghetspunkter, eller täcka upp mindre 
verksamhetsbehov akut.   

Övriga aktiviteter som nu pågår eller är genomförda som avser att 
stärka förmågan för ökad civilförsvarsberedskap samt även vid 
kriser/störningar i fredstid är:

- Utformning av Trygghetspunkter 
Identifiering och utformning av trygghetspunkter dit kommuninvånare kan 
söka sig eller hänvisas pågår. Planeringen utgår från två scenarier/nivåer dels 
för mindre störningar/kris och dels för höjd beredskap/krig. Vid de olika 
nivåerna kan olika omfattning av resurser och stöd erbjudas invånarna. 
Trygghetspunkterna kommer att hanteras i särskilt ärende.

- Reservkraft, kontinutitesplanering
Som beskrivits har bristen på reservkraft i den normala kärnverksamheten 
blivit uppenbar. Detta kräver separat planering och om reservkraft ska 
installeras investeringar i aggregat och i fastigheternas tekniska elstruktur.

- Planering för Livsmedelsförsörjning
En särskild plan för livsmedelsförsörjning för kommunens verksamheter 
under så väl höjd beredskap/krig som vid störning/kris tas fram under 2020. 
I denna kommer även kommunens geografiska områdesansvar att hanteras.
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- Revidering av nödvattenplan  
Kommunen har en nödvattenplan men denna behöver uppdateras och 
synkroniseras med det arbete som nu genomförs in civilförsvar och kris samt 
med planeringen av Trygghetspunkter. 

- Krisberedskapsveckan 2020 
Under krisberedskapsveckan som inträffar vecka 20, 11-17 maj planerar 
kommunen att tillsammans med FRG och bland annat försvarutbildarna 
fokusera på att höja invånarnas komptens och engagemang för vad de själva 
som individer kan och förväntas göra för att klar sig i upp till en vecka i 
händelse av höjd beredskap/krig. En kommunikationskampanj utformas och 
stödjande konkret informationsmaterial tas fram. En publik, för allmänheten 
entréfri föreläsning i Kulturhuset planeras också.

- Kommunikationsplan för 2020
För att bredda insikter och kunskaper och som ett led i att höja den allmänna 
medvetenheten har en kommunikationsplan tagits fram för 2020. Den 
fokuserar huvudsakligen på den externa kommunikationen om arbetet som 
pågår och på krisberedskapsveckan, men även internt för att öka 
kompetensen och engagemanget hos medarbetarna med bland annat 
webbaserat utbildningsmaterial, filmer med mera.  

Handlingar
Plan för ökad civilförsvarsberedskap 2019-2020 (KS 2018.314)

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Plan för ökad civilförsvarsberedskap 
2018-2020
Inledning
Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Civilt försvar handlar om 
hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som 
görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och 
frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att 
exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och 
krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.
Målen för det civila försvaret är att:

 värna civilbefolkningen,
 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld.

I och med utvecklingen av totalförsvaret ska kommunen intensifiera planeringen av 
kommunens verksamhet inför och under höjd beredskap och krig. Kommunen har att 
se över de kommunala ansvarsområdena enligt gällande författningar för höjd 
beredskap och krig samt analysera vilka krav den svenska försvarspolitiken jämte den 
identifierade hotbilden ställer på de egna verksamheterna. För att stödja kommunens 
arbete har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2017 och 
2018 tillfört kommunen extra medel för civilt försvar. Åtgärderna ska påbörjas och i 
vissa fall genomföras under perioden 2018 fram till 31 december 2020. Stödet är 
inriktat på tre uppgifter:

 Kompetenshöjning inom totalförsvar
 Säkerhetsskydd
 Krigsorganisation och krigsplacering

Med säkerhetsskydd avses kommunens förebyggande åtgärder för att skydda den 
egna- och andra aktörers verksamhet mot brott som kan hota rikets säkerhet, såsom 
spioneri, sabotage samt terrorism.

Krigsorganisation är den organisation som kommunen ska anta vid höjd beredskap. 
Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, 
reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har 
betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av 
samhällets verksamhet än vid fredstid. Bland annat träder vissa författningar i kraft, 
verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

För att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten inom kommunen, under höjd 
beredskap med hänsyn till tillgång på personal och förhållanden i övrigt, Kan 
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kommunanställd personal som inte tas i anspråk i totalförsvaret i övrigt, med stöd av 
anställningsavtalet, krigsplaceras vid kommunen.

Beredskapsplanering
Totalförsvaret är i fredstid de förberedelser av verksamhet som behövs för att 
förbereda nationen för krig samt i krig all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. 
Det innebär också att all den verksamhet som inte behövs för att möta det väpnade 
angreppet inte ska bedrivas utan upphöra. Målen för det civila försvaret styr därmed 
beredskapsplaneringen och de prioriteringar som den måste utmynna i.

Kommunens beredskapsplanering syftar till att identifiera vilken samhällsviktig 
verksamhet som ska prioriteras, vilka kommunala förmågor och resurser som är 
kritiska samt hur dessa ska användas i tid och rum för att nå största försvarseffekt. 
Det syftet innebär att beredskapsplaneringen ska resultera i konkreta beslutsunderlag 
som identifierar vilken verksamhet som ska bedrivas respektive vilken verksamhet 
som ska upphöra samt hur beslutsprocesser och verksamhet för detta ska bedrivas.

Kommunens beredskapsplanering ska resultera i en reell förmåga att möta och 
hantera de situationer som utmanar den samhällsviktiga verksamheten i kommunens 
regi.

Beredskapsplaneringens fokus är att utveckla kritiska förmågor att bedriva 
samhällsviktig verksamhet. Planeringen kan delas in i fyra övergripande delar vilka 
alla behöver planeras och resultera i beslutsunderlag:
Dessa är:

 styrning och inriktning
 kravställning och behovsbilder
 förmågeproduktion och
 utvärdering.

Planering för verksamheten under höjd beredskap bör sammanställas i en eller flera 
beredskapsplaner. Sådana planer bör innehålla krigsorganisationen, den personal 
som ska tjänstgöra i denna samt vad som i övrigt behövs för att verksamheten ska 
kunna höja sin beredskap och bedriva den samhällsviktiga verksamheten vid höjd 
beredskap.

Styrning och inriktning
Kommunens arbete inom totalförsvaret utgår från de styrningar som statsmakterna 
beslutat i form av försvarsbeslut, planeringsanvisningar för totalförsvaret samt 
gällande mål för civilt försvar. Därutöver anges inriktningen av den civil-militära 
samordningen i regionen i dokumentet Högre regional grundsyn för Militärregion 
Mitt 2018-2020.

Dessa dokument tillsammans med författningsgrunden för kriget ska beaktas och 
styra den kommunala beredskapsplaneringen. De styrande målen ska analyseras, 
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brytas ned och konkretiseras i genomförbar verksamhet inom den kommunala 
organisationen. Beredskapsplaneringen ska dokumenteras, fastställas och 
kommuniceras till berörd personal. Säkerhetsskyddet måste genomgående beaktas i 
ovan.

Kravställning och behovsbilder
För att identifiera och klargöra den samhällsviktiga verksamhet som kommunen ska 
bedriva inför och under höjd beredskap samt vilken verksamhet som ska upphöra 
behöver kommunens verksamhet analyseras utifrån förmåga, satta mål och i 
förhållande till bedömda hotbilder. De krav och behov organisationen har för att 
bedriva den samhällsviktiga verksamheten ska förtydligas i behovsbilder för att 
identifiera, planera och prioritera utvecklings- och anskaffningsbehov under de 
fredstida förberedelserna.

Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, noder, 
infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i och är av 
avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. 
Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse. Vad 
som är samhällsviktigt kan variera beroende på vilka situationer vi ställs inför och i 
takt med att samhället utvecklas. 

Förmågeproduktion
Generellt utgörs förmågeproduktionen av ansvarig aktörs konkreta aktiviteter för att 
skapa förmåga att genomföra identifierad samhällsviktig verksamhet. Det kan handla 
om utformning av ledningssystem, öka kompetens genom utbildning och övning eller 
anskaffning av materiella eller humana resurser i form av inköp eller krigsplacering. 
Centralt fokus ska vara att förmågeproduktionen utgår ifrån de behovsbilder som 
fastställts.

Förmågeproduktionen ställer krav på verksamhetens förmåga att upprätthålla en 
acceptabel driftnivå vilket kräver en kontinuitetsplanering av verksamheten. Med 
kontinuitetsplanering är verksamheten förberedd på störningar som kan inträffa. 
Verksamheten hanterar samhällsviktiga åtaganden med reservrutiner och kan 
snabbare återskapa funktion och normalläge. Kontinuitetsplanering syftar till att:

 identifiera samhällsviktiga och kritiska processer
 förebygga avbrott i verksamheten
 säkerställa förmågan att upprätthålla acceptabla driftsnivåer om avbrott ändå 

uppstår
 kritiska processer ska kunna återupptas inom acceptabel avbrottstid

En del i kontinuitetsplanering utgörs av verksamhetens krishanteringsförmåga. 
Planering för hantering av olika händelser, allt från incidenthantering till 
krishantering, skapar förutsättningar att effektivt hantera de störningar som utmanar 
upprätthållandet av den samhällsviktiga verksamheten.
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Utvärdering
Uppföljningen av förmågeutvecklingen behöver ske systematiskt, löpande och 
integreras i kommunens ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. 
Uppföljningsmomenten kan delas in i följande moment:

 identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder
 planera och fatta beslut om åtgärder
 genomföra åtgärder samt
 följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är särskilt viktig och utgör grund för 
vilka åtgärder som kommunen behöver vidta för att utveckla sin förmåga att 
förebygga och hantera kriser. RSA ska genomföras, fastställas och rapporteras till 
MSB en gång per mandatperiod.

Kommunstyrelsens uppföljning av förmågeutvecklingen är särskilt viktig eftersom 
kommunstyrelsen har ansvar att leda den kommunala verksamheten under höjd 
beredskap och i krig.

En kompletterande och viktig metod för uppföljning är genomförandet av övningar av 
verksamheten. Kommunen ska minst öva och därmed pröva krishanteringsförmågan 
enligt fastställd utbildnings- och övningsplan för kommunens krishanteringsledning.

Utöver kommunernas egen uppföljning ansvarar Stockholms läns länsstyrelse för att 
följa upp kommunens arbete. Via länsstyrelsen följer sedan MSB upp ersättningen till 
kommunen och gör en bedömning av de effekter som genomförda åtgärder får på 
krisberedskapen på en övergripande nivå.

Handlingsplan
För att öka Vallentuna kommuns civilförsvarsberedskap enligt beskrivningen ovan 
ska under perioden 2019 -2020 följande aktiviteter genomföras:
Feb/mar – 2019 Identifiering av samhällsviktig verksamhet inför och 

under höjd beredskap och krig
Jan/apr – 2019 Risk och sårbarhetsanalys del 2 – fördjupad analys 

och åtgärdsplan
Apr/maj – 2019 Övning av krisledningsstab
Maj/dec – 2019 Åtgärder utifrån Risk och sårbarhetsanalysen
Sep/okt- 2019 Risk och sårbarhetsanalys del 3 – rapportering till 

MSB
Mar/apr – 2020 Repetions- och vidareutbildning av krisledningsnämnd
Under 2020 Nationell totalförsvarsövning (TFÖ 2020)
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