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Uppdrag att kartlägga det politiska uppdraget vid höjd beredskap  

 

Uppdrag  
Kommunfullmäktige ger presidiet i sin fasta beredning 1 i uppdrag att kartlägga vad det 
politiska uppdraget i Ängelholms kommun omfattar vid höjd beredskap. 
 

Bakgrund 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen 
för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska planering för civilt 
försvar ske i samtliga kommuner. I proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 
2016-2020 (2014/15:109) redovisar regeringen den politiska inriktningen med anvisningar som 
anger formerna för den återupptagna totalförsvarsplaneringen.  
 
Verksamheterna inom kommuner och landsting är av grundläggande betydelse för förmågorna 
inom civilt försvar. Skyldigheterna för kommuner och landsting regleras bland annat genom 
SFS 2006:544, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, (LEH). Vidare innehåller Förordningen 2006:637 om 
kommuners och landstigs åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap bestämmelser som ansluter till lagen 2006:544.  
 
Enligt den försvarspolitiska inriktningen är målet för det civila försvaret att 

• Värna civilbefolkningen 
• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 

 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har slutit en överenskommelse för perioden 2018-
2020 med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete 
med civilt försvar. Kommunerna ska i arbetet med civilt försvar prioritera följande uppgifter:   

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
• Säkerhetsskydd 
• Krigsorganisation och krigsplacering av personal 

 
Det pågår arbete i Ängelholms kommun i enlighet med lagar, direktiv och beslutade 
överenskommelser. Som en del i arbetet finns det behov av att kartlägga vad det politiska 
uppdraget omfattar vid höjd beredskap.  
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I försvarsberedningens Ds 2017:66 Motståndskraft, Inriktning av totalförsvaret och 
utformningen av civila försvaret 2021-2025, betonas att kommuner och landsting/regioner 
behöver se över den organisation som används i fredstida kriser och fastställa hur den ska 
anpassas till en situation med höjd beredskap. Utifrån försvarsberedningens rapport har ett en 
särskild utredning tillsatts genom kommittédirektiv 2018:79 Ansvar, ledning och samordning 
inom civilt försvar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.  

Syfte  
Kartläggningen ska visa vad det politiska uppdraget i Ängelholms kommun omfattar vid höjd 
beredskap. Syftet är att få ett underlag till ett fortsatt arbete med att säkerställa en funktionell 
politisk organisation vid höjd beredskap. I kartläggningen ska det framgå vad som krävs för att 
klara av det politiska uppdraget vid höjd beredskap.  
 
Syftet med rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 
tjänstepersoner om det politiska uppdraget vid höjd beredskap.  

Planeringshorisont (tidsperspektiv) 
Kartläggningen ska ligga till grund ett fortsatt arbete och bör utgå från en planeringshorisont 
upp till tio år  

Avgränsning 
Uppdraget omfattar inte att ge förslag på politisk organisation, inriktningar eller prioriteringar 
av politiska uppdrag och uppgifter vid höjd beredskap.   

Resultat av rapport  
Slutrapporten ska utgöra ett underlag för kommande utvecklingsarbete kring politisk 
organisation och funktion vid höjd beredskap alternativt vid krigsläge, i enlighet med delar av 
punkt 3 av de prioriterade uppgifterna som finns i överenskommelsen mellan SKL och MSB.  
 
Vidare ska slutrapporten kunna ligga till grund för planering av kompetenshöjande insatser för 
förtroendevalda kring totalförsvar, i enlighet med punkt 1 i av de prioriterade uppgifterna som 
finns i överenskommelsen mellan SKL och MSB.   

Koppling till styrdokument  
 
Framtidsförklaring 
- Rätten att känna sig trygg  
- Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt  
 
Kommunfullmäktiges perspektiv/mål 
- Medborgarfokus. Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 

kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.  
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Andra styrdokument 
Krisledningsplan 2015-2018 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Riktlinjer för kriskommunikation  
Plan för trygghet och säkerhet 2018-2028 

Tidsplan 
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i februari 2019 genom en information 
samt genom att uppdraget anmäls skriftligen. 
 
I uppdraget ingår en avstämning med det samlade presidiet i november 2019 och en 
slutrapport i februari 2019. 
 
Löpande avstämning med kommunfullmäktiges presidium. 

Projektplan 
Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas av 
presidiet och ska godkännas av fullmäktiges presidium. 
  
  


	Uppdrag att kartlägga det politiska uppdraget vid höjd beredskap
	Uppdrag
	Bakgrund
	Syfte
	Planeringshorisont (tidsperspektiv)
	Avgränsning
	Resultat av rapport
	Koppling till styrdokument
	Tidsplan
	Projektplan


