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§ 111 Dnr KS 2022/00397-2.7.0 

Beslut - Finansiering av stärkt krisberedskap och civilt försvar 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

20 miljoner kronor avsätts för finansiering av stärkt krisberedskap och civilt 
försvar under 2022. Satsningen ska särredovisas av berörda nämnder och 
ingår inte i beslutad nämndram. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 18 november 2020 Hand-
lingsplan för stärkt krisberedskap och civilt försvar i Västerås 2020–2023. 
Handlingsplanen beskriver Västerås stads övergripande inriktning och 
prioritering av åtgärder för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för 
perioden 2020 - 2023. Syftet med åtgärderna är de ska reducera eller ta bort 
risker och sårbarheter samt öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig och krigsviktig verksamhet. 

Syftet är vidare att beskriva hur Västerås stad avser att fullfölja delar av de 
åtaganden som beskrivs i överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019–2022 (MSB 2018-09779, SKL 18/03101) och i överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt försvar 2018– 2020 (MSB 2018-05681, SKL 
18/01807). 

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget behöver Västerås stad 
påskynda genomförandet av de aktiviteter som planerats in slutet av den 
tidsperiod som planen avser. Därför föreslås att åtgärder om 20 miljoner 
kronor genomförs under år 2022. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C), Anna Thunell (MP), Emil Thessén (-), Anna 
Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M), Carin Lidman (S) och Anna 
Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunstyrelsen 

 

Finansiering av stärkt krisberedskap och civilt försvar 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

20 miljoner kronor avsätts för finansiering av stärkt krisberedskap och civilt 
försvar under 2022. Satsningen ska särredovisas av berörda nämnder och 
ingår inte i beslutad nämndram. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 18 november 2020 
Handlingsplan för stärkt krisberedskap och civilt försvar i Västerås 2020–
2023. Handlingsplanen beskriver Västerås stads övergripande inriktning och 
prioritering av åtgärder för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för 
perioden 2020 - 2023. Syftet med åtgärderna är de ska reducera eller ta bort 
risker och sårbarheter samt öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig och krigsviktig verksamhet. 

Syftet är vidare att beskriva hur Västerås stad avser att fullfölja delar av de 
åtaganden som beskrivs i överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019–2022 (MSB 2018-09779, SKL 18/03101) och i överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt försvar 2018– 2020 (MSB 2018-05681, SKL 
18/01807). 

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget behöver Västerås stad 
påskynda genomförandet av de aktiviteter som planerats in slutet av den 
tidsperiod som planen avser. Därför föreslås att åtgärder om 20 miljoner 
kronor genomförs under år 2022. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

De 20 miljoner kronorna som satsas på stärkt krisberedskap och civilt 
försvar kan både innefatta investeringar och löpande kostnader, maximal 
resultatpåverkan 2022 är alltså 20 miljoner kronor, men kan bli betydligt 
lägre beroende på hur mycket som investeras och dess avskrivningstid. Detta 
är en satsning som sker utanför den ordinarie budgetramen med beaktande 
av det goda resultatet 2021. 
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Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendet karaktär och innehåll. 
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