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Förlängd och justerad
överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar 2021
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) företräder staten avseende att
teckna överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om
kommunernas arbete med civilt försvar. MSB och SKR avser att förlänga och justera
rådande överenskommelse (SKR 18/01807, MSB 2018-05681) om uppgifter i lag
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och tillhörande förordning (2006:637). Överenskommelsen
mellan MSB och SKR förlängs och justeras att gälla till och med 31 december 2021.
Anledningen till att överenskommelsen förlängs är att den pågående pandemihanteringen
inneburit att prioriterade uppgifter i överenskommelsen inte har kunnat genomföras. Det
fortsatta förloppet av pandemin och dess hantering ska beaktas vid länsstyrelsens
uppföljning av kommunernas genomförande av denna överenskommelse. Ersättningen för
2021 är oförändrad.
Följande justeringar görs i överenskommelsen:


Avsnitt 2.2: Avseende Säkerhetsskydd ( bilaga 1) görs justeringar enligt nya
bestämmelser och pågående utveckling.



Avsnitt 2.3: ”krigsorganisation och krigsplacering” ersätts med ”krigsorganisation
och dess bemanning” genomgående i dokumentet. Bakgrunden är att många
kommuner som arbetat med krigsorganisation har konstaterat att arbetet med
krigsplacering är administrativt resurskrävande och ofta kräver en arbetsinsats som
inte motsvaras av den statliga ersättningens storlek. Vidare ger krigsplacering
baserad på allmän tjänsteplikt inte någon rättslig verkan mot den enskilde, utan
detta ska ses som en planeringsåtgärd. SKR och MSB har också noterat att ett
stort fokus lagts på uppgiften krigsplacering, och att fokus i detta skede bör läggas
på arbetet med planering av krigsorganisationen. I uppgiften kvarstår alltjämt att
påbörja planeringen av krigsorganisationens bemanning och det är viktigt att
säkerställa tillgången till nyckelpersonal, men det är upp till kommunen att bedöma
om man i detta skede vill krigsplacera sin personal.
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Sparande av ersättning: Ersättning från perioden 2018-2020 som inte förbrukats
får även användas under 2021. Sparad ersättning från perioden 2018-2020, samt
ersättning som betalas ut under 2021 och som inte har förbrukats vid utgången av
2021 får sparas till och med utgången av 2022. Om ersättning finns kvar vid
utgången av 2022 ska denna återbetalas till MSB.



Uppföljning: Uppgifterna om säkerhetsskydd ska inte följas upp av länsstyrelsen
inom ramen för uppföljning av LEH, då uppgifterna omfattas av tillsyn enligt
säkerhetsskyddslagen och utgör annan myndighets tillsynsansvar.

MSB publicera information på sin webbplats om arbetsläget och befintligt stöd:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-tillkommuner/uppgifter-och-stod-till-kommuner-enligt-overenskommelser/

Dan Eliasson
Generaldirektör
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

Staffan Isling
Verkställande direktör
Sveriges Kommuner och Regioner
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Bilaga.1. 2.2. Säkerhetsskydd
Regeringen skriver i propositionen 2020/21:30 Totalförsvarsvaret 2021-2025 följande:
”Säkerhetsskyddet är av grundläggande betydelse för vår förmåga att hantera
antagonistiska hot och för att minska sårbarheter på alla nivåer i samhället.
Regeringen instämmer med Säkerhetspolisen som i sin redovisning av underlag för
den fortsatta inriktningen av det civila försvaret påpekat att ett väl fungerande
säkerhetsskyddsarbete är grunden för hela totalförsvaret.”
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av ett utökat
och stärkt arbete med säkerhetsskydd i kommunerna. Säkerhetsskydd handlar om att skydda
de uppgifter och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.
Uppgifter enligt lag:
Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera frågor
som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska
kunna tillämpas i erforderlig omfattning. Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
ska alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ha en säkerhetsskyddschef, om det inte
är uppenbart obehövligt. Enligt denna överenskommelse ska samtliga kommuner ha en
säkerhetsskyddschef, då detta är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka
med länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor.
Kommunens uppgifter:


Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.



Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs,
ändras eller förstörs.



Kommunen ska under 2021 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt
analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet.

Statliga myndigheters stöd:
- Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd.
- MSB ska ta fram ett stöd i praktiskt arbete med signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler
m.m.).
- Säkerhetspolisen genomför med stöd av Försvarshögskolan utbildningar avseende
säkerhetsskydd.
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- MSB med stöd av Försvarshögskolan tillhandahåller en grundläggande interaktiv
utbildning i säkerhetsskydd.
- MSB tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
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