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Sveriges Kommuner och Landsting

 Sveriges största 
arbetsgivarorganisation. 

 Intresseorganisation som 
driver medlemmarnas 
intressen.

 Erbjuder medlemmar stöd 
och service.

 Värnar lokalt och regionalt 
självstyre.



Våra medlemmar

 Alla 290 kommuner.

 Alla 21 landsting/regioner. 
Regioner är landsting med 
ett utökat regionalt 
utvecklingsansvar.



Vilka är SKL Trygghet & säkerhet?

Greta Berg

•Brotts-
förebyggande
•Hot och våld
•Extremism
•Internt skydd
•Rakel

Markus Planmo

•Krisberedskap i 
kommuner och 
landsting
•Säkerhetsskydd
•Civilt försvar
•Flykting-
situationen 

Max Ekberg

•Skydd mot 
olyckor / 
räddningstjänst
•Alarmering
•CBRNE
•Rakel

Fredric Jonsson 
20% åt SKL

•Öppna 
jämförelser 
Trygghet & 
säkerhet



Öppna jämförelser 
Trygghet och säkerhet 2015
 Jämför kommuner inom 

områden som:
- Brott
- Olyckor
- Krisberedskap

 Kommunal räddningstjänst 
är temat för 2015



Information från 
SKL Trygghet & säkerhet

 Prenumerera på nyheter: anmäl på www.skl.se/trygghet

http://www.skl.se/trygghet


Klimatrisker och krisberedskap
 Exempel från fem 

kommuner och två 
landsting
- Klimat- och 

sårbarhetsanalyser
- Beredskapsplan för 

höga temperaturer



Byggarbete på sjukhusområden –
riskhantering för patientsäkerhet

 Vägledning i arbetet med att 
minimera negativa 
konsekvenser för 
vårdverksamheten. 



Krisberedskap i landstingens 
fastighetsförsörjning
 Projekt från SKL fastighetsgrupp som riktar sig till 

landstingens fastighetschefer

 Rapport väntas efter sommaren



Vägledning Robusta upphandlingar
 Vägledning om hur kommuner och landsting kan beakta 

krisberedskap i upphandlingar som avser samhällsviktig 
verksamhet

 Samarbete mellan MSB, SKL och Upphandlingsmyndigheten

 Väntas bli klar efter sommaren



Lagen om extraordinära händelser
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH)
- Geografiskt områdesansvar
- Risk- och sårbarhetsanalys 
- Utbildning
- Övning
- Krisledningsnämnd

 Uppgifter och ersättningen preciseras i överenskommelser 
mellan SKL och MSB 



Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap
 Skrevs under 17 maj 2013

 Nyheter
- Krav på styrdokument för kommunens arbete med 

krisberedskap
- Krav på två övningar per mandatperiod
- Samverkansersättning kan stödja nya samverkansmönster

 Ca 300 mnkr per år



LEH för landsting
 För landstingen finns avsiktsförklaring från 2007

- 666 000 kr för Stockholm, Skåne och Västra Götaland
- 444 000 kr för övriga

 Ersättningen har inte räknats upp sedan 2007

 Ersättningen täcker inte kostnaderna i landstingen



SKL:s syn på finansiering av civilt 
försvar
 SKL anser att staten måste tillföra området Samhällets 

krisberedskap nya ekonomiska resurser om den civila 
försvarsplaneringen ska återupptas. 

 SKL anser att om staten tillför kommuner och landsting 
uppgifter inom det civila försvaret så måste staten finansiera 
dessa.

 SKL anser att principerna för anslag 2:4 Krisberedskap bör 
förändras i syfte att öka långsiktighet och effektivitet i hur 
anslaget används.

SKL:s syn på finansiering av civilt 



Nya överenskommelser med 
staten?
 MSB har till regeringen föreslagit att man ska börja förhandla 

om nya överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar 
med SKL

 Exempel på frågeställningar
- Ska alla kommuner jobba med civilt försvar?
- Vilken ambitionsnivå ska gälla?
- Vad är staten beredd att betala? 



Säkerhetsskydd
 Säkerhetsskyddsutredningens betänkande är remitterat

 SKL efterlyser utbildning och stöd från staten

 I säkerhetsskyddslagen bör det ingå en definition med kriterier 
för vad som ska anses vara av betydelse för Sveriges säkerhet.

 Säkerhetsskydd bör även fortsatt omfatta skydd mot 
terroristbrott, även om brotten inte hotar Sveriges säkerhet.



Sjukvårdens säkerhet i kris och krig 
(SSIK)
 MSB har med utgångspunkt i det civila försvaret stöttat 

teknisk försörjningssäkerhet vid akutsjukhus:
- Reservsystem för el, värme, vatten och IT 
- Saneringsanläggningar

 Stöd i form av:
- Investeringsstöd
- Kunskapsstöd

 Allt stöd togs bort från och med 2012
- SKL har lobbat för återupptagande 
- MSB föreslår nu omstart



Diskussionsunderlag från 
Indelningskommittén

 Föreslår 6 regioner

 Statliga myndigheter ska 
anpassa sina gränser efter 
dessa

 Tidtabell
- Delbetänkande 30 juni 

2016
- Proposition våren 2017            

(om reform 2019)



Frågor?




