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Dnr KS 2019-389

Kommunstyrelsen

Reviderad investeringsbudget 2019-2020, civilt försvar
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om enskilda investeringar
rörande civilt försvar samt att ansöka om tillämpliga statsbidrag för att
reducera kommunens kostnader.
3. Kommundirektören får i uppdrag att efter genomförd investering
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på finansiering av
tillkommande drift- och kapitalkostnader.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens budgetram för 2019 utökas med 20 miljoner kronor för
investeringar gällande civilt försvar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
När Civilförsvarsstyrelsen avvecklades år 1986 övertog Sveriges kommuner
ansvaret för civilt försvar. I samband med övertaget av civilt försvar övertogs
även utrustning och anläggningar som i viss mån har vidmakthållits men i
andra avseenden nedmonterats och avvecklats.
I juni 2015 sa Sveriges riksdag ja till förslagen i regeringens proposition (prop.
2014/15:109) om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016-2020. Från
och med 2016 ska målet för det militära försvaret vara att enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja
landets säkerhet. Detta ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna
suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter
och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan
påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat
angrepp samt skydda samhället.
Målen för det civila försvaret ska vara att:


Värna civilbefolkningen
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Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna



Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i
vår omvärld.

Med anledning av de beslut som Sveriges riksdag har fattat om ett återtagande
av Sveriges totalförsvarsförmåga genomför nu Linköpings kommun åtgärder
för att modernisera, underhålla och nyutrusta kommunens anläggningar och
tekniska lösningar.
De investeringar för 2019-2020 som ska göras omfattar bland annat:


Bredbandsdragning och installationer



Inköp och uppsättning för kommunikationsutrustning



Utbyte av dörrar och andra intrångsskydd



Inköp och uppsättning av larm, sensorer och kameror



Nätverk och servermiljöer



Reservkraft, ersättning och nyanskaffning

Ett åtgärdsprogram som omfattar investeringar inklusive arbeten är framtaget
och beräknas omfatta 20 miljoner kronor. Staten lämnar statsbidrag från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) via Länsstyrelsen för
delar av kommunens investeringar, arbeten och utbildningar.
Åtgärdsprogrammet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets- och
sekretesslagen samt Säkerhetsskyddslagen. Redovisning kommer att finnas hos
Linköpings kommuns säkerhetsskyddschef tillika säkerhetschef och beslutas
löpande av kommundirektören.
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Ekonomiska konsekvenser
Ett åtgärdsprogram som omfattar investeringar inklusive arbeten är framtaget
och beräknas omfatta 20 miljoner kronor. Kommunens kostnad kan komma att
reduceras med statsbidrag eller att staten tar vissa av investeringskostnaderna.
Staten lämnar statsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) via Länsstyrelsen för delar av kommunens investeringar, arbeten och
utbildningar.
Efter att investeringen genomförts ska kommundirektören återkomma till
kommunstyrelsen med förslag till finansiering av tillkommande drift- och
kapitalkostnader. Kommundirektören ges i uppdrag att besluta om enskilda
investeringar rörande civilt försvar samt att ansöka om tillämpliga statsbidrag
för att reducera kommunens kostnader.
Kommunala mål
1. Trygg och attraktiv kommun
5. Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Detta ärende bedöms inte ha någon påverkan på kvinnor och män.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Säkerhetsskyddschef, Johan Edvardsson

