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Bilaga 7 KF § 5 2020-02-24 

KARLSBORGS KOMMUN 

2020 -02- 13 

Svar på fråga till KSO inför KF 24 feb 2020 rörande Karlsborg 
kommun försvarsplanläggning 

Frågeställare: Hans Jansson (SD) 

Bakgrund: 

I skriften "Regional grundsyn for \'äs tra Götalands län 2019 - 2021", vilken är underskriven av 
Landshövdingen och Chefen Västra Militärregionen, finns beskrivet i kapitel 2: "Länets målbild för 
totalförsvarsplanering". 
I bilaga 1 finns övergripande målsättning samt delmål 2019 - 2021 vad avser: 

Beredskapsplanering 

Befolkningsskydd och räddningstjänst 

Kommunikation med allmänheten 

Lokal och regional ledningsförmåga 

Kompetenshöjning 

Fråga: 

Hur har kommunen uppfyllt delmålen för 2019? 
Karlsborg kommun jobbar med planläggning av totalförsvaret med överenskommelsen mellan MSB 
(2018 - 05681) och SKR (18/ 01807) 2018 - 2020 som grund i enighet med övriga kommuner och där 
följande prioriterade områden under avtalstiden anges: 

1. Kunskapshöjande åtgärder gällande Totalförsvar 

2. Ökat säkerhetsskydd 

3. Krigsorganisation och krigsplacering 

4. Alternativ ledningsplats 

-Cnder 2018 - 2019 har ett antal åtgärder har påbörjats och genomförts: 

o C tbildningar/ information 

o Övning i samverkan med FM, Räddningstjänst samt Polis 

o Säkerhetsskyddsanalyser 

o Inventering och skapande av ev. skyddsobjekt 

o Inventering av skyddsrum 

o Identifiering av samhällsviktig verksamhet/infrastruktur 

o Kommunikation 

o Informationssäkerhet 

o Säkerhetsprö\-ning av personal 

o Identifiering gällande sam\-erkan med FRIVORG 
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Hur ser planen ut för att uppfylla delmålen för 2020 respektive 2021? 

Karlsborg kommun kommer under perioden 2020 - 2021 fortsatt att följa centralt fastställda 

riktlinjer för uppbyggandet av Sveriges Totalförsvar och initialt med fokus på: 

o Fortsatt ökat säkerhetssk:ydd/ säkerhetskultur samt forsvarsinfotmation 

o Krigsorganisation och krigsplacering 

o Alternativ(a) ledningsplats (er) 

o Fortsatt övningsverksamhet (fFÖ) 

o Säkra kommunikationer 

o Robusthet i samhällsviktig verksamhet 

o Framtagande av planer för att bedriva verksamhet under höjd/högsta beredskap 

o Identifiering av stöd till Försvarsmakten 

Ytterligare information i detalj om vad som gjorts / kommer göras inom ovan nämnda områden delges 
EJ ytterligare med stöd av Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL) 2009:400 15 kap. 2 §. 

/ 

Catarina Davidsson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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