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Aktuell information om civilt försvar
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde
har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits hos
länsstyrelser och vissa centrala statliga myndigheter.
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.
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.
Statens förväntningar på kommunerna när det gäller civilt försvar har de
senaste 15-20 åren varit lågt ställda. Kommunernas uppgifter och ersättning
enligt LEH preciseras i överenskommelser med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Den nu gällande överenskommelse har ett fokus på förmågan
att hantera fredstida kriser. En sådan förmåga väntas samtidigt ge en
grundläggande förmåga inför höjd beredskap.
Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under
höjd beredskap kommer att öka och behöver konkretiseras. Enligt nuvarande
överenskommelse ska kommunerna vidta åtgärder för att säkerställa att
krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens
uppgifter vid höjd beredskap samt vidmakthålla anläggningar för
utomhusvarning. De kommuner som redan nu även på andra sätt börjar
inkludera perspektivet höjd beredskap i sitt krisberedskapsarbete kommer att
ha nytta av detta framöver, även om den nuvarande överenskommelsen mellan
staten och SKL avser hela den innevarande mandatperioden.
Planeringen för höjd beredskap kommer att ställa höga krav på samtliga
aktörer avseende bland annat förmåga till operativt tempo, beslutsfattande,
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informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera
hemliga uppgifter.
Till viss del kan detta påbörjas redan idag utan större kostnader. Det kan
handla om att öka säkerhetsskyddet, delta i kunskapshöjande åtgärder samt
som motspel i övningar som t.ex. Försvarsmakten eller andra myndigheter
genomför.
I den fysiska planeringen kan riksintressen som rör totalförsvaret förutses öka i
betydelse framöver.
MSB anser att ytterligare avveckling av anläggningar, materiel m.m. för civilt
försvar ska upphöra. Ledningscentraler i bergrum behöver fortsätta att hållas i
malpåse tills ytterligare inriktning ges. I särskilda fall kan avveckling eller
försäljning vara motiverat men då måste först dialog ske med MSB och
ansvarig länsstyrelse.
Länsstyrelsen, som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet, kommer
att ha en viktig roll att stödja kommunerna i det kommande arbetet som rör
civilt försvar. Det rör exempelvis utbildning, övning, planering och samordning
mellan det civila och militära försvaret regionalt. Arbetet ska ta sin
utgångspunkt i det som redan görs inom krisberedskapen.
Under 2017 kommer MSB att genomföra en analys av hur skyddet av
civilbefolkningen under höjd beredskap bör anpassas till nuvarande
förhållanden, inkluderande en inriktning för skyddsrumsverksamheten och
räddningstjänsten under höjd beredskap.
MSB har under 2016 påbörjat ett arbete för att öka kunskapen om
totalförsvaret, dvs. både militärt och civilt försvar. Vi är medvetna om att det
finns ett stort utbildningsbehov på alla nivåer som behöver mötas inom en snar
framtid, inte minst när det gäller säkerhetsskyddsfrågor.
MSB avser att återkomma till kommunerna under 2017 med ytterligare
information som rör civilt försvar. Vi kommer även att utveckla informationen
på www.msb.se och andra kanaler.
Mer bakgrund till det återupptagna arbetet med civilt försvar finns på denna
sida https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Civilt-forsvar/
Med vänliga hälsningar

Björn Myrberg
Ekonomi- och planeringsdirektör
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Sändlista:
Samtliga kommuner
För kännedom:
Samtliga länsstyrelser
Försvarsmakten, Högkvarteret, LEDS-INRI/ Totalförsvarsprojektet
SKL
Inom MSB:
GD, ÖD
Samtliga avdelningschefer och verksamhetssamordnare

