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Remiss - Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt
försvar
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har tagit del av utkastet till länets beredskapsplan för civilt försvar (missiv,
huvuddokument samt bilagorna 1, 7.1, 7.2, 7.3, 13 och 14) och förväntas yttra sig över
dessa.
Planen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, vissa kommuner
i länet, Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS, Migrationsverket,
Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst, Tullverket,
Västra götalandsregionen och Västra militärregionen.
Alingsås kommuns förvaltningar, bolag och räddningstjänstförbundet har fått lämna
synpunkter på materialet.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av beredskapsplanen som är välformulerad och
relevant till sin utformning. Den utgör ett viktigt underlag för kommunens fortsatta
planeringsarbete då det bland annat framgår vilka krav som ställs på civilsamhället vid
beredskapshöjning, vilka samverkansbehov som behöver lösas ut i ett förberedande skede,
samt vilka konsekvenser som kan uppstå vid ett angrepp mot Sverige.
Kommunen har följande synpunkter på materialet:






Angående avsnitt 7.3.3.2.1 om Räddningstjänst under höjd beredskap. Även om
avsnittet beskriver viss samverkan med länets räddningstjänster framgår det ändå
som att begäran, beslut och resursmäkling av extern resursbegäran sker av
Länsstyrelsen. Detta kan vara potentiellt problematiskt då länets samtliga
räddningstjänster redan ingår i en övergripande ledning (LSO 3 kap. 16 b §) med
ansvar för normativa och strategiska beslut och dessa har redan uppbyggda
strukturer för resursmäkling.
I bilaga 13 (Utbildningsväsendet och barnomsorg) bör rubriken ändras till
"Skolväsendet och barnomsorg". Gymnasiesärskolan bör läggas till i första avsnittet i
bilagan.
I bilaga 14 (Undanförsel och förstöring) bör det förtydligas vilka som är
bevakningsansvariga myndigheter.

Kommunen önskar ta del av fler bilagor till planen efterhand, för att kunna arbeta mer
detaljerat med planering inom specifika samhällssektorer.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser utöver de som redan åligger
kommunen för arbete med civilt försvar.
Förslag till beslut
Yttrandet antas.

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar, kommunala bolag samt Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund.
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