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Att bygga civilt försvar i en 
kommun



Ansvarsprincipen gäller! Även inom 
kommunen!
För Uppsala kommun innebär detta att respektive nämnd och styrelse med dess förvaltningar 
och bolag har fullt ansvar att:

• planera för att bedriva sina verksamheter under höjd beredskap och

• utveckla dessa så att kommunen kan upprätthålla ett fungerande samhälle under kris och 
krig.

• Hantera kris och krig

Mål och budget pekar med en tydlighet på allas ansvar
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Kompetenshöjning

• Minst kommunstyrelse och kommunledning – Utbildning och övning

• Frukostseminarier med tema ”Totalförsvar”

• Föreläsning om försvarsvilja, FHS

• Tidigarelade en planerad utbildning för KS till första veckan i feb

• Deltagit i aktiviteter erbjudna av FM och av Lsty

• TFÖ

• Beredskapskonferenser

• Spel och övningar
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Säkerhetsskydd – En förutsättning!!!!!
• Säkerställt kommunens förmåga att bedriva civilförsvarsplanering och 

delta i Totalförsvarsplanering på olika nivåer och inom olika verksamheter.

• En förändrad attityd från total öppenhet till en mycket mer restriktiv hållning 
kring att exponera SVV och sårbarheter.

• Betydligt många fler som placeras i säkerhetsklass, registerkontrolleras och 
genomgår säkerhetssamtal.

• Hela KS säkerhetsprövas för att kunna vara delaktiga i 
Totalförsvarsplaneringen.
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Krigsorganisation - det fortsätta arbetet

• Involverar stora delar av kommunen, ffa förvaltningarna

• Omfattande och ambitiöst arbete med workshops för alla berörda förvaltningar 
och bolag

• Färdigställa krigsorganisationerna och bemanna dessa 2023

• Efter trevande inledning innan pandemin är nu engagemanget mycket stort
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Samhällsbyggnad
Samhället utvecklas kontinuerligt; vi måste bli bättre på att tänka totalförsvar i 
samband med samhällsbyggnads-processen

• Krisberedskap och perspektivet höjd beredskap finns med i arbetet med plan 
och byggprocesser och i översikts-planeringen.

• Stadsbyggnadsförvaltningen tog våren 2022 fram en rapport med stöd av 
FOI – Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen:

• utökad militär verksamhet, befolkningsskydd, fjärrvärme och fjärrkyla samt 
transporter

• Kommunledningskontoret tog våren 2022 fram en rapport med stöd av FOI 

• Kommuners ansvar och roller i totalförsvarsutvecklingen
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Kris- och 
Beredskapskök



Medskick! – Om beredskapssektorer

• Det är viktigt att det kommunala perspektivet förs 
fram i den nationella totalförsvarsplaneringen.

• De kommuner som kan bör ta de tillfällen som erbjuds 
att delta i arbetsgrupper och samverkansfora på 
central nivå

• Sektorsmyndigheterna och Civo måste lyfta in 
kommunerna i arbetet i beredskapssektorerna.

Uppsala kommun deltar i olika fora - NKK, MSB 
beredskapsforum, NAFS och SOGO
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Samverkan med 
Försvarsmakten

Att bygga planeringen på kända förutsättningar; inte på antaganden!



Varför samverkar vi med FM? (1)

• Geografiskt områdes ansvar…verka för.!

• FM behov av stöd.

• Perspektivförståelse

• Behov av informationsdelning!?

• Totalförsvarssamordning
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Varför samverkar vi med FM? (2)

Utreda planeringsförutsättningar föranledda av hot och risk samt militär verksamhet i 
Uppsala kommuns geografiska område.

• Kommunen behöver veta vart och hur vi kan/kan inte/behöver planera för våra 
verksamheter.

• Vi behöver ha en effektiv planering som bygger på kända förutsättningar och inte på 
antaganden.

Kommunen genomför planering för krigsorganisering för egen verksamhet men också 
utifrån FM behov.

• Vi vill inte tappa fart i vår planering.

Möjliggöra deltagande vid utbildning och övning.

• Lära av varandra inom totalförsvaret

• Tydliggöra kommunens ansvarsområden och möjligheter
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Upplands flygflottilj, F 16

• Inledande samverkan har genomförts

• Resultat:

• Perspektivförståelse

• Samverkansvägar tydliggjorda

• Säkerställd metod för informationsutbyte.

• Öva tillsammans

• Planera tillsammans

• Insikt om att en fortsatt samverkan är en framgångsfaktor i Totalförsvarsplaneringen
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21. Hemvärnsbataljonen
• Tre samverkansmöten har genomförts

• Kommunen/Hv.bat uppgifter och ansvar

• Rikta frågor till rätt ansvar, ex.vis.

• Riksvägar, järnväg Trafikverket, operatörer

• Lokaltrafik, hälsa och sjukvård  Regionen

• FM intern samordning MR M, F16

• Stöd från näringslivet Näringslivet, 
länsstyrelsen, kommunen
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Praktiskt stöd

• 21. Hv.bat operationsområde och uppgifter (det som 
kan delas i alla fall)

• Mat och vatten

• Avfall och latrin

• Rekreation för soldater

• Behov av uttagning av fastigheter och objekt

• Operativ samverkan under höjd beredskap

• Brandförsvaret



Mellersta militärregionen (J9)

• Kommunens/MRM uppgifter och ansvar

• Samverkan sker till största del via regional samverkansfora (Csam)

• MRM = väg in till samverkan med övriga inom Försvarsmakten

• Etablerar första kontakt och därefter direktsamverkan

• Bistår i FM planering för HNS (NATO m.fl.)

• För alla kommuner! – Stöd till FM verksamhet i kommunen.
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Vad  kommunen erbjuder!
• Ett fungerande samhälle

• Att upprätthålla motståndskraft och försvarsvilja

• Skydda och rädda civilbefolkningen så FM kan fokusera på att slå motståndaren

• Stöd till FM verksamhet – vi kan lösa det mesta! Vi har en större vana och kunskap om att 
hantera störda förhållanden än för bara några år sedan. Vi vet att vi kan behöva anpassa 
verksamheter, lösa svåra frågor och samverka på flera nivåer. 
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