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Uppdrag att utreda en politisk organisation vid höjd beredskap  

 

Uppdrag  
Kommunfullmäktige ger presidiet i sin fasta beredning 1 i uppdrag att utreda, analysera samt 
ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap. Uppdraget ges mot bakgrund av 
åtgärder i beredningens föregående uppdrag Politiska uppdraget vid höjd beredskap. Rapporten ska 
även innehålla förslag på ansvar och roller för ett förtydligande i ledningsförmågan enligt 
rådande lagar och förordningar. 

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.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) 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:  
  
o Kompetenshöjning gällande totalförsvar, 
o Säkerhetsskydd, 
o Krigsorganisation och krigsplacering av personal. 
 
Det pågår ett arbete angående kris 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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Presidiet i beredning 1 har under hösten 2019 och våren 2020 genomfört en kartläggning av 
det politiska uppdraget vid höjd beredskap. I slutrapporten gavs det bland andra förslag på 
åtgärder att se över ansvar och roller och styrningen vid höjd beredskap, dvs:  
 
o Kommunstyrelsens ledningsroll, 
o Politisk organisation vid höjd beredskap. 
 
I beredningens analys har det framkommit att det är viktigt att specificera kommunstyrelsens 
ledningsroll samt dess relation och samverkan med andra politiska forum under höjd 
beredskap. Det är därför viktigt att vi tar ansvar för att förbereda organisationen för höjd 
beredskap. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamhet under höjd beredskap 
(Lag 2019:925). Ansvarsrollerna mellan kommunstyrelsens ledningsroll, kommunfullmäktige, 
krisledningsnämnden och övriga nämnder behöver således tydliggöras och formuleras i 
enlighet med rådande lagstiftning och styrdokument. MSB och SKR understryker att det 
måste vara tydligt, när och vem som har ansvar för vad i och med att de demokratiska 
institutionerna ska upprätthållas i en sådan situation. Höjd beredskap kan även pågå under en 
längre tid och tydlighet samt funktionalitet är därför viktigt.   
 
Angående en politisk organisation vid höjd beredskap är detta ett sätt att förtydliga 
ansvarsrollerna i en sådan situation. Detta har framkommit i dialog med andra kommuner och 
aktörer att detta är en väsentlig del i förberedelsen för de förtroendevalda vid höjd beredskap. 
Att det behövs säkerställas en funktionell politisk organisation vid höjd beredskap är tydligt. 

 
Beredning 1 får i uppdrag att utreda, analysera och ge förslag på en politisk organisation vid 
höjd beredskap. Rapporten ska även innehålla förslag på ansvar och roller för ett förtydligande 
i ledningsförmågan enligt rådande lagar och förordningar. Att ge beredningen detta i uppdrag 
är både agilt och effektivt då det innebär en vidare utredning på de åtgärder som beskrivits i 
föregående uppdrag. Detta förslag på nytt uppdrag om politisk organisation bör ses som en 
förlängning av det föregående uppdraget. Detta då det i kristider uppdagas vara allt mer viktigt 
med tydliga roller och ansvarsområden. 

Syfte  
Syftet är att utreda, analysera samt ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap. 
Detta för att förtydliga den politiska ledningsförmågan och dess ansvar och roller enligt 
rådande lagar och förordningar.  
 
Vidare är syftet med rapporten även att fortsätta öka kunskap och förståelse hos 
förtroendevalda och tjänstepersoner om det politiska uppdraget vid höjd beredskap.  

Planeringshorisont (tidsperspektiv) 
Uppdraget är av en mer kortsiktig strategisk karaktär och kommer utgöra en del av det 
underlag till fortsatt arbete och fastställande av en politisk organisation vid höjd beredskap.  
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Avgränsning 
Uppdraget omfattar inte att ge förslag på tjänstepersonsorganisation vid höjd beredskap eller i 
kris.   

Resultat av rapport  
Slutrapporten ska utgöra en del av 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 SKR och MSB 
om kommunernas krisberedskap 2019-2022.   

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.  
 
 
Andra styrdokument 
Krisledningsplan 2019-2022 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 
Plan för trygghet och säkerhet 2018-2028 

Tidsplan 
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i december 2020 genom en 
information samt genom att uppdraget anmäls skriftligen. 
 
I uppdraget ingår en avstämning med det samlade presidiet i september 2020 och en 
slutrapport i november 2020. 
 
Löpande avstämning med kommunfullmäktiges presidium. 

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


