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Det civila försvaret är den verksamhet som bedrivs av civila myndigheter, kommu-

ner, regioner, privata företag, frivilligorganisationer samt det civila samhället. På så 

vis är civilt försvar ingen organisation utan en samling av ovanstående verksamhet. 

Målet för det civila försvaret är att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp 

eller krig i vår omvärld. 

Det civila försvaret är en del i totalförsvaret, den andra delen är militärt försvar. Ut-

gångspunkten för civilt försvar är krisberedskapen. Den kommunala krisberedskapen 

utgör grunden för det civila försvaret. Det vill säga höjd beredskap eller krig.  

Kommunen är en viktig aktör på lokal och regional nivå. Kommunens uppgifter ut-

går från överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Kommunens skyldigheter regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i 

tillhörande förordning (2006:637).  

Kommunens organisation och verksamhet inför och under 

höjd beredskap 

Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen planerar för höjd beredskap och 

krig. Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller 

delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. 

Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.  

Kommunen ska ha planer för att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd be-

redskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas un-

der höjd beredskap med information om bland annat krigsorganisation och vilken 

personal som ska tjänstgöra i organisationen. 

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det ci-

vila försvaret som kommunen ska bedriva. 
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Värna civilbefolk-

ningen, säkerställa de 

viktigaste samhälls-

funktionerna, bidra till 

Försvarsmaktens för-

måga vid ett väpnat 

angrepp eller krig i vår 

omvärld 

 

Påbörja planering för de 

verksamheter som kom-

munen ska bedriva under 

höjd beredskap samt 

dess krigsorganisation 

och krigsplaceringar. 

Kommunstyrelsen Personalavdelning, 

Beredskaps- och sä-

kerhetssamordnare, 

Verksamhetschefer 

 

2019-

2020 

Värna civilbefolk-

ningen, säkerställa de 

viktigaste samhälls-

funktionerna, bidra till 

Försvarsmaktens för-

måga vid ett väpnat 

angrepp eller krig i vår 

omvärld 

Skapa rutiner och mate-

riel för hantering av upp-

gifter som omfattas av 

sekretess och som rör 

Sveriges säkerhet. 

  

 

Beredskaps- och sä-

kerhetssamordnare 

 

 

 

Signalskyddsorgani-

sation 

2019–

2020 

Värna civilbefolk-

ningen, säkerställa de 

viktigaste samhälls-

funktionerna, bidra till 

Försvarsmaktens för-

måga vid ett väpnat 

angrepp eller krig i vår 

omvärld 

 

Etablera en process för 

säkerhetsskyddsanalys. 

Beredskaps- och sä-

kerhetssamordnare 

Berörda verksamheter 

och kommunala bo-

lag, 

2020 

Skapa förutsättningar 

för ledningsansvar un-

der höjd beredskap 

Utbilda kommunstyrelsen 

för sitt uppdrag under 

höjd beredskap 

Beredskaps- och sä-

kerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen 2020 

Öka kommunens kun-

skap och förmågor  

Delta vid totalförsvars-

övning 2020 

Beredskaps- och sä-

kerhetssamordnare 

Kommunens krisled-

nings-organisation,  

2020 

Öka kommuninvånar-

nas kunskap i krisbe-

redskap/ hembered-

skap 

Krisberedskapsveckan Beredskaps- och sä-

kerhetssamordnare, 

 

 

 

Kommunikation 

Frivilliga resursgrup-

pen 

 

Löpande 

årligen 

Skapa möjligheter att 

bedriva prioriterade 

verksamheter under 

höjd beredskap 

Kontinuitetsplanering och 

personalförsörjning 

Förvaltningsområdes-

chef 

Kommunchef 

Samtliga verksam-

heter och bolag 

Beredskaps- och sä-

kerhetssamordnare 

2022 

 


