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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 334

Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat skydd
för totalförsvaret

KSN-2019-2240

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attavge yttrande till Försvarsdepartementet enligt ärendets bilaga 1.

Reservation

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen:

Det är viktigt att återkommande hacker utmaningar genomförs mot kritiska verksamheter
som till exempel VA och omsorg. Liknande hållbarhetstester bidrar till att kraftigt minska
riskerna för förödande och dyra cyberattacker.

Yrkanden

Stefan Hanna (-) yrkar att staten regelbundet finansierar återkommande hacker utmaningar
mot kritiska verksamheter som VA och omsorg.

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Försvarsdepartementet har remitterat slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret
för yttrande senast 20 november 2019.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019
Bilaga 1, Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret
Bilaga 2, Sammanfattning av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat 
skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 
Försvarsdepartementet har remitterat slutbetänkandet Förbättrat skydd för 
totalförsvaret för yttrande senast 20 november 2019. 
 
En sammanfattning av betänkandet återges i bilaga 2.  
 
Betänkandet kan läsas i sin helhet via följande länk: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/06/sou-201934/ 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 

De huvudsakliga förslagen i betänkandet är att ett statligt kontrollsystem införs med 
möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och 
upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det 
gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av 
väsentlig betydelse för det militära försvaret.  

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-10-22 KSN-2019-2240 
  
Handläggare:  
Anders Fridborg, Helena Bavrell Östblom 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201934/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201934/
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Det föreslås också att det införs ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som 
inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av 
en kommun eller ett landsting efter medgivande från staten. 

Vidare föreslås en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att 
beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet. Staten genom länsstyrelsen ges en utökad 
möjlighet att tillvarata totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen. 

Uppsala kommun ställer sig i allt väsentligt bakom förslagen i betänkandet. 

Gällande förslaget om lagändringen anser Uppsala kommun att den i första hand bör 
föras in i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), och inte i kommunallagen 
(2017:725). Uppsala kommun anser att skyldigheten bör förtydligas på så sätt att den 
bör vara mer konkret om vad som förväntas av kommuner och regioner i detta 
avseende.  

Om alternativet att föra in ändringen i kommunallagen används anser Uppsala 
kommun också att den föreslagna paragrafen, 2 kap 2a §, behöver förtydligas med 
tanke på vilken statlig myndighet som avses. 

I betänkandet föreslås att enskild ska kunna begära att staten löser in fast egendom 
efter ett meddelat försäljningsförbud beträffande fastigheter belägna inom 
skyddsvärda geografiska områden. Denna möjlighet ska dock, enligt förslaget, inte 
gälla för kommuner eller kommunala bolag.  

Uppsala kommun anser att det inte finns anledning att undanta kommuner och 
kommunala bolag. Försäljningsförbudet innebär principiellt en inskränkning i 
kommuners/kommunala bolags möjlighet att förfoga över sin egendom och 
rättigheten till inlösen bör därför också gälla dessa offentligrättsliga subjekt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019 
• Bilaga 1, Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret 
• Bilaga 2, Sammanfattning av slutbetänkandet Förbättrat skydd för 

totalförsvaret 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat 
skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)  

Uppsala kommun har bjudits in att lämna synpunkter i ovan rubricerat ärende. 

Uppsala kommun ställer sig i allt väsentligt bakom de förslag som presenteras i 
betänkandet. 

Gällande förslaget om lagändringen bör den i första hand föras in i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH), och inte i kommunallagen (2017:725). Uppsala kommun 
anser att skyldigheten bör förtydligas på så sätt att den bör vara mer konkret om vad 
som förväntas av kommuner och regioner i detta avseende.  
 
Om alternativet att föra in ändringen i kommunallagen används anser Uppsala 
kommun också att den föreslagna paragrafen, 2 kap 2a §, behöver förtydligas med 
tanke på vilken statlig myndighet som avses. 
 
I betänkandet föreslås att enskild ska kunna begära att staten löser in fast egendom 
efter ett meddelat försäljningsförbud beträffande fastigheter belägna inom 
skyddsvärda geografiska områden. Denna möjlighet ska dock, enligt förslaget, inte 
gälla för kommuner eller kommunala bolag.  

Uppsala kommun anser att det inte finns anledning att undanta kommuner och 
kommunala bolag. Försäljningsförbudet innebär principiellt en inskränkning i 
kommuners/kommunala bolags möjlighet att förfoga över sin egendom och 
rättigheten till inlösen bör därför också gälla dessa offentligrättsliga subjekt.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Ordförande    Sekreterare 
Erik Pelling    Lars Niska 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 
 2019-10-22 KSN-2019-2240 

 
219118 Lotta Vestin  Försvarsdepartementet      

   fo.remissvar@regeringskansliet.se 

Handläggare:   FÖ2019/00661/RS 

Anders Fridborg, Helena Bavrell Östblom 

http://www.uppsala.se/
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