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§ 165
Beslut om krigsplacering av personal anställd i Vallentuna kommun (KS 
2020.273)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att alla personer som är tillsvidareanställda och framöver 
tillsvidareanställs inom Vallentuna kommun som grundprincip ska krigsplaceras inom 
kommunorganisationen.

Ärendebeskrivning
Den kommunala verksamheten är en viktig del av det civila försvaret. För att verksamheten 
ska fungera även vid höjd beredskap måste kommunen planera sin beredskap. En prioriterad 
åtgärd är att planera för vilken organisation kommunen ska ha för sin verksamhet under höjd 
beredskap, det vill säga en krigsorganisation, inklusive dess bemanning.

En fungerande krigsorganisation handlar ytterst om att kommunen ska bidra till ett 
fungerande samhälle vid höjd beredskap och målet för det civila försvaret, nämligen att:

• skydda civilbefolkningen,
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
• bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

För att Vallentuna kommun ska kunna fullfölja sitt uppdrag och hålla samhällsviktig 
verksamhet igång även under höjd beredskap och krig är tillgången till personal av helt 
avgörande betydelse. Vallentuna kommun kan, men måste inte, välja att förtydliga den 
tjänsteplikt som automatiskt råder för anställda under krigsförhållanden genom att 
krigsplacera personalen som arbetar i organisationen.

Vid höjd beredskap kan arbetsskyldighetens ram utvidgas i samband med att arbetsrättslig 
beredskapslag (1987:1262) och kollektivavtal för krigs och beredskapstillstånd aktualiseras. 
Detta medför bland annat utvidgade möjligheter att tillfälligt omplacera medarbetare.

Fördelen med att krigsplacera personalen är att kommunen vet vilken personal man 
disponerar över. Personer som inte är krigsplacerade kan annars vara, eller komma att bli, 
krigsplacerade hos någon annan aktör. Därmed finns risken att de inte finns tillgängliga om 
beredskapen höjs. Det kan också uppstå konflikter om personen har två anställningar och inte 
är krigsplacerad när regeringen föreskriver om allmän tjänsteplikt.

Förslaget som nu läggs fram i och med denna tjänsteskrivelse är att samtlig tillsvidareanställd 
personal i kommunen också erhåller sin krigsplacering i Vallentuna kommun. Beslutet ska 
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vara ett så kallat principbeslut vilket innebär att arbetsgivaren Vallentuna kommuns 
grundregel är att krigsplacera varje nuvarande tillsvidareanställd samt de personer som 
tillsvidareanställs efter att detta beslut är fattat. Detta principbeslut utgör inte i sig själva 
krigsplaceringsbeslutet för var och en. Det tas i praktiken löpande inom 
kommunorganisationen, med principbeslutet som grund, genom en framställan till pliktverket.

Det gör att inga särskilda eller enskilda politiska beslut vidare behöver fattas om 
krigsplacering. Kommunledningskontoret utformar och säkerställer personaladministrativa 
rutiner samt information till organisationen och medarbetarna för genomförandet. Undantag 
från grundregeln kan göras, till exempel om personen i fråga inte står till totalförsvarets 
förfogande.

De flesta kommer under höjd beredskap eller krig att tjänstgöra inom sin ordinarie befattning 
medan andra kommer att disponeras där de bäst behövs utifrån situation och behov.

 
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
 Krigsplacering av anställda i Vallentuna kommun
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Tjänsteskrivelse

Beslut om krigsplacering av personal 
anställd i Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att alla personer som är tillsvidareanställda och framöver 
tillsvidareanställs inom Vallentuna kommun som grundprincip ska krigsplaceras 
inom kommunorganisationen.

Ärendet i korthet
Den kommunala verksamheten är en viktig del av det civila försvaret. För att 
verksamheten ska fungera även vid höjd beredskap måste kommunen planera sin 
beredskap. En prioriterad åtgärd är att planera för vilken organisation kommunen ska 
ha för sin verksamhet under höjd beredskap, det vill säga en krigsorganisation, 
inklusive dess bemanning.

En fungerande krigsorganisation handlar ytterst om att kommunen ska bidra till ett 
fungerande samhälle vid höjd beredskap och målet för det civila försvaret, nämligen 
att:
 
• skydda civilbefolkningen, 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
• bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

För att Vallentuna kommun ska kunna fullfölja sitt uppdrag och hålla samhällsviktig 
verksamhet igång även under höjd beredskap och krig är tillgången till personal av 
helt avgörande betydelse. Vallentuna kommun kan, men måste inte, välja att 
förtydliga den tjänsteplikt som automatiskt råder för anställda under 
krigsförhållanden genom att krigsplacera personalen som arbetar i organisationen. 

Vid höjd beredskap kan arbetsskyldighetens ram utvidgas i samband med att 
arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) och kollektivavtal för krigs och 
beredskapstillstånd aktualiseras. Detta medför bland annat utvidgade möjligheter att 
tillfälligt omplacera medarbetare.

Fördelen med att krigsplacera personalen är att kommunen vet vilken personal man 
disponerar över. Personer som inte är krigsplacerade kan annars vara, eller komma 
att bli, krigsplacerade hos någon annan aktör. Därmed finns risken att de inte finns 
tillgängliga om beredskapen höjs. Det kan också uppstå konflikter om personen har 
två anställningar och inte är krigsplacerad när regeringen föreskriver om allmän 
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tjänsteplikt. 

Förslaget som nu läggs fram i och med denna tjänsteskrivelse är att samtlig 
tillsvidareanställd personal i kommunen också erhåller sin krigsplacering i Vallentuna 
kommun. Beslutet ska vara ett så kallat principbeslut vilket innebär att arbetsgivaren 
Vallentuna kommuns grundregel är att krigsplacera varje nuvarande 
tillsvidareanställd samt de personer som tillsvidareanställs efter att detta beslut är 
fattat. Detta principbeslut utgör inte i sig själva krigsplaceringsbeslutet för var och en. 
Det tas i praktiken löpande inom kommunorganisationen, med principbeslutet som 
grund, genom en framställan till pliktverket.
  
Det gör att inga särskilda eller enskilda politiska beslut vidare behöver fattas om 
krigsplacering. Kommunledningskontoret utformar och säkerställer 
personaladministrativa rutiner samt information till organisationen och 
medarbetarna för genomförandet. Undantag från grundregeln kan göras, till exempel  
om personen i fråga inte står till totalförsvarets förfogande.

De flesta kommer under höjd beredskap eller krig att tjänstgöra inom sin ordinarie 
befattning medan andra kommer att disponeras där de bäst behövs utifrån situation 
och behov.   

Bakgrund
Vid höjd beredskap ska kommuner 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 kunna fullgöra sina 
uppgifter inom totalförsvaret under rådande förhållanden. Detta framgår av 7 § lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Kommuner ska även ha de planer som behövs för att kunna upprätthålla sin 
verksamhet under höjd beredskap, vilket framgår av 4 § förordningen (2006:637) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska 
bedrivas under höjd beredskap, inklusive information om bland annat 
krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen. 

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår 
när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller 
sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som 
utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Lag (2010:447). Tjänstgöringen 
kan ske genom värnplikt, civilplikt eller genom allmän tjänsteplikt.

Det betyder att alla medborgare mellan 16 och 70 år har en uppgift i händelse av höjd 
beredskap eller krig. När det gäller anställda i Vallentuna kommun fullgörs den 
allmänna tjänsteplikten genom att man kvarstår i sin anställning till förfogande för 
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arbetsgivaren såvida inte den anställde redan är krigsplacerad i försvarsmakten i 
annan organisation. 

Enligt lag ska kommuner och regioner planlägga vilken personal som därmed kan 
tjänstgöra i händelse av höjd beredskap eller krig. Många av kommunens arbetstagare 
arbetar med samhällsviktig verksamhet som behöver fortgå även under lägen av höjd 
beredskap och krig. Det gäller exempelvis äldreomsorg, förskola och grundskola. 
Andra medarbetare arbetar i roller som i händelse av höjd beredskap och krig inte 
behövs i samma omfattning som i fredstid. Då kan det bli nödvändigt att 
arbetsgivaren tar i anspråk sådana medarbetare att utföra andra arbetsuppgifter som 
bedöms som nödvändiga beroende på situation och behov. 

För att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna fortsätta fungera även under de 
sannolikt mycket ansträngda förhållanden som kan råda vid höjd beredskap och krig 
är det nödvändigt att tillgången till personal är så god som det är möjligt. Detta kan 
och bör förberedas genom att redan i fredstid fatta beslut om att de anställda som 
kommunen förfogar över ska vara krigsplacerade i Vallentuna kommun. 

Handlingar

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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