Bilaga 7.2 Befolkningsskydd – utrymning och inkvartering (öppen
bilaga)
7.2.1 Utrymning och inkvartering
Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap reglerar att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, Länsstyrelsen1, får besluta om att de som
uppehåller sig inom ett område ska utrymma detta om området blivit eller kan antas bli utsatt för
stridshandlingar och utrymningen är nödvändig för att skydda befolkningen, eller det i området
behöver vidtas militära åtgärder av väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras om inte
utrymning sker2.
Kommuner och regioner har en skyldighet att ta hand om de som omfattas av en utrymning enligt
socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. 3. Kommuner och regioner som befolkningen lämnar är skyldiga att
lämna hjälp till de kommuner och regioner som i större omfattning får ta emot de som utrymmer4.

7.2.1.1 Utrymning
En utrymning bör endast genomföras om en händelse har inträffat som innebär att det är fara för
människors liv eller hälsa att stanna i området eller om det finns överhängande risk för en sådan
händelse. I vissa situationer kan människor utrymma på egen hand, men i andra situationer krävs att
samhället bistår. Ett överhängande hot kan resultera i en spontanutrymning, även om
myndigheterna inte har fattat något utrymningsbeslut. En utrymning innebär att en mängd
samhällsaktörer blir berörda och planeras i krisens tre faser; före, under och efter.
Under-fasen kan delas in i fyra övergripande skeden:





Initiera (vem)
Utrymma (hur)
Inkvartera (var)
Återflytta (när) 5

Planeringen av en utrymning bör utgå från det geografiska områdets förutsättningar. Kartläggning
bör ske i samråd mellan berörda organisationer och innefattar aspekter som befolkningens behov
och samhällsviktiga verksamheter. Planeringen bör beakta befolkningsgrupper som
•
•
•
•

barn och ungdomar på förskola, skola och fritids
invånare med andra språk än svenska som modersmål
människor med funktionsnedsättningar
vårdtagare på vårdinrättning, äldreboende eller i hemmiljö

3 § förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
2 kap. 1 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
3 2 kap. 4 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
4 2 kap. 5 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
5 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 10, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.
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interner inom kriminalvård6

7.2.1.2 Inkvartering
Människor som lämnar sina hem behöver någonstans att bo. För det fall den enskilde inte själv kan
lösa ett tillfälligt boende på inkvarteringsorten behöver socialtjänsten bistå. Tillfälliga uppehällen kan
exempelvis utgöras av
• fartyg
• församlingshem
• gymnastiksalar
• hotell
• rum hos privatpersoner
• skolor
• tält
• vandrarhem.
Det är kommunerna som ansvarar för långvarig inkvartering eftersom de enligt socialtjänstlagen
(2001:453) är skyldiga att ge stöd och hjälp åt enskilda individer. Detta ansvar åligger såväl bosättningssom vistelsekommunen beroende på situationen. Vid en långvarig inkvartering behöver hänsyn tas till
gällande boendenormer som till exempel reglerar boyta, uppvärmning, vatten, avlopp,
matlagningsfaciliteter, brandskydd och djurhållning. Även befolkningens olika behov behöver beaktas.
Vid val av inkvartering behöver det säkerställas att påverkan på samhället i övrigt blir så liten som
möjligt. Yrkesverksamma personer bör ha möjlighet att kunna ta sig till sina arbetsplatser inom rimlig
tid och barn har rätt till förskole- och skolomsorg.7

7.2.2 Planläggning
Det geografiska områdesansvaret innebär att regeringen, länsstyrelser och kommuner ansvarar för
planering av utrymningar. På nationell nivå hanteras den övergripande kravställningen. På regional
nivå kan en strategi för utrymning inom länet tas fram. Länsstyrelserna ska planera för att informera
och begära stöd från nationell nivå.
Detaljerade utrymningsplaner bör utformas på lokal nivå. Planerna bör hållas kortfattade med tydlig
ansvarsfördelning och bör innehålla följande steg.
•
•
•

Initiera; informationsinhämtning, lägesbedömning och lägesbild, konsekvensbedömning,
triggerpunkter och beslutsfattande, varning och informationsspridning.
Utrymma; resursallokering, uppsamlings- och utrymningsplatser, förflyttning, transport och
logistik inkl. Trafikplanering, husdjur, registrering sanering.
Inkvartera; mottagningsplatser, uppehälle och inkvartering, genomsökning och bevakning

”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.
7 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.
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Skydd mot väder och kyla, ex vindskydd, regnskydd, passande kläder för dem som
inte fått med sig det efter ålder.
Återflytta; återflyttning, vidare hjälp.
o

•

Andra åtgärder beskrivs i olika bilagor efter behov, som till exempel;
o

o
o
o

o

o

Barn kan komma ifrån eller förlora sina föräldrar, de kan även behöva evakueras
utan sina föräldrar. Viktigt att det finns rutiner för hur barn kan omhändertas på
bästa möjliga sätt men också för att senare kunna återförenas med föräldrar/andra
anhöriga. Exempelvis rutiner för identifiering, registrering och återförening.
Kvinnor och män skiljer sig åt avseende hur vi uppfattar risker och hur vi agerar
baserat på detta. Beakta befolkningens behov, utsatthet och förutsättningar.
Säkerställ att inkvartering är säker för kvinnor och män, barn, hbtqi-personer,
minoriteter etc.
Det kan behövas personal för att garantera ordning, plats för alla, upplysta vägar till
badrum, säkerställ sanitära förhållanden ex mensskydd och blöjor åt dem som
behöver. Mat, förnödenheter och mediciner behöver anpassas efter behov.
Vid planering och genomföring av utrymning och inkvartering så behövs analys av
läget för civilbefolkningen och deras behov för att kunna minimera risk. Till exempel
om civila ska återinträda på tidigare ockuperade områden är det viktigt att bedöma
risken för civilbefolkningen. Exempelvis har studier av konflikter visat att civila löper
störst risk att drabbas av skador till följd av indirekt eld. För barn ökar risken
procentuellt sett att drabbas av explosioner från lämningar och minor.
Utifrån behovet att motivera och informera allmänheten om utrymning samt att
motverka att vissa målgrupper upplever en informationsbrist eller att informationen
är otydlig:
 Tänk på kön, ålder, språkkunskap, funktionsnedsättningar i utformande av
information och kommunikation. Erbjud information i alternativa format så
som punktskrift, lättläst, text och ljud, klarspråk, översätt till olika språk

7.2.3 Uppgifter
7.2.3.1 Kommuner
Kommunerna bör kartlägga och inventera möjliga evakuerings- och inkvarteringsplatser i kommunen
för förläggning och utspisning.
Kommuner som bedöms ha militära mål inom sitt geografiska område områden bör planlägga för
utrymning. För vägledning se Huvuddokumentets hotbildsbeskrivning i Plan för civilt försvar för
Västra Götaland.
Kommuner som inte bedöms ha militära mål inom sitt om inom sitt geografiska område områden bör
planlägga för inkvartering.
Som underlag för framtagning av regional och lokala planer för utrymning/inkvartering kan MSB:s
vägledning ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” samt Handbok – storskalig utrymning
användas.

7.2.3.2 Försvarsmakten
Med utgångspunkt i hotbilden av ett militärt väpnat angrepp stödjer Försvarsmakten Länsstyrelsen
med att ta fram en övergripande plan för eventuella befolkningsomflyttningar.
3

7.2.3.3 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra myndigheter, Västra
Götalandsregionen och mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och
gentemot angränsande län.

7.2.4 Samverkan
För att säkerställa god samverkan behöver alla samhällsaktörer ha kunskap om varandras roll och
ansvar.
Ansvar har
•
•

•
•
•
•
•
•

enskilda individer; den enskildes ansvar att ta med sig ett ombyte kläder, kläder efter väder,
matsäck för 12 timmar.
Länsstyrelsen; ledning under höjd beredskap samt samordning av kommunöverskridande
händelser i fredstid. Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra
myndigheter, mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och
gentemot angränsande län.
västra götalandsregionen; hälso- och sjukvård samt kollektivtransporter.
polisen; registrering, genomsökning, eftersökning, förebygga och beivra brott, lämna
allmänheten skydd samt upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.
kommuner; samordning inom det geografiska området och stöd till invånarna samt andra
som vistas i kommunen.
räddningstjänstansvariga myndigheter och organisationer; räddningsinsatser och beslut om
utrymning.
övriga statliga myndigheter; säkerställande av verksamhet inom det egna ansvarsområdet
samt att bistå varandra.
Försvarsmakten; Orientera Länsstyrelsen om utrymning är nödvändig m h t markstrider och
andra militära åtgärder. 8

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap, §1. Förordning (2006:639)
om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, §3
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