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Yttrande över - Plan för krisberedskap och civilt försvar
under perioden 2019 till 2022 i Östergötland
Länsstyrelsen har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över
remissen Plan för krisberedskap och civilt försvar under perioden 2019 till
2022 i Östergötland. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp inom Samverkan
Östergötland och har beretts i den regionala samordningsfunktionen (RSF) där
företrädare för alla berörda aktörer deltar. Dokumentet har därefter fastställts
av Länsstyrelsen.
Det övergripande målet med planen är att minska sårbarheter i samhällsviktig
verksamhet samt att öka den gemensamma förmågan att hantera
samhällsstörningar i länet. Syftet med planen är skapa goda
planeringsförutsättningar och så bra effekt som möjligt i de gemensamma
ansträngningarna. Planen ska fungera som ett komplement till aktörernas egna
insatser inom området för krisberedskap och civilt försvar.
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För det gemensamma arbetet kring krisberedskap och civilt försvar under
perioden 2019 – 2022 föreslår planen mål och tillhörande aktiviteter utifrån
följande kategorier:


Planering för säkerhetsskydd och skyddad kommunikation, det vill säga
förmågan att skydda information och resurser av betydelse för landets
säkerhet samt förmågan att dela information. Tillhörande aktiviteter
inkluderar bland annat planering av säkerhetsskydd, utbildningar och
säkerhetsskyddsanalyser.



Planering för skydd av och kontinuitet i verksamhet, vilket innebär att
hot och risker som kan resultera i omfattande samhällsstörningar bör
förebyggas samt att vissa samhällsviktiga verksamheter alltid behöver
kunna upprätthållas på en acceptabel nivå. Planering för störningar
behöver finnas för att upprätthålla förmågan att leverera dricksvatten
till samhällsviktiga verksamheter i alla lägen. Tillhörande aktiviteter
omfattar bland annat framtagande av kontinuitetsplaner samt
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genomförande av utredningar och behovsanalys av
dricksvattenleverantörer.


Planering och förberedelser för att hantera händelser, det vill säga att
exempelvis larm och informationsutbyte för den gemensamma
hanteringen av en händelse alltid måste fungera.



Planering för krigsorganisation, krigsplacering och verksamhet under
höjd beredskap, vilket bland annat innebär att kunskapen och
förståelsen för den återupptagna totalförsvarsplaneringen behöver öka.
Planering för förmågan att upprätthålla sin verksamhet under
krigsliknande förhållanden samt vid höjd beredskap behöver förbättras.
Varje organisation ska ha kunskap om lagar och förutsättningar för den
planering och förberedelse som krävs för att kunna verka under höjd
beredskap.



Utbildning och övning, vilket omfattar kontinuerliga utbildningsinsatser
och övningar för nyckelpersoner hos respektive aktör.

Linköpings kommun ställer sig positiv till de mål och tillhörande aktiviteter
som föreslås i planen.

För Linköpings kommun

Niklas Borg
Kommunstyrelsens ordförande

