KOMMUNALRÅD

Svar på frågor om Uppsala kommuns beredskapsinfrastruktur
Kommunalrådet Stefan Hanna (C) har ställt ett antal frågor om kommunens
beredskapsinfrastruktur.
Hur ser Uppsala kommuns tillgång på skyddsrum och annan beredskapsinfrastruktur ut, i synnerhet kring
Ärna och Boländerna?
Vad gör kommunen för att kontinuerligt garantera fullgod tillgång till skyddsrum i områden som kan antas
vara särskilt utsatta i händelse av angrepp?

Ansvarsförhållanden
• Skyddsrum regleras enlig lag (2006:545) om skyddsrum och förordning (2006:638)
om skyddsrum
•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om behovet av
skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen
ska vara belägna

•

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för också ett skyddsrumsregister
och följer upp och kontroller skyddsrummens status

•

Förordning om skyddsrum, 3 kap 1 §: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ska, i den omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta om byggande av
skyddsrum.

•

Tidigare rådde anmälningsplikt, så att i bygglovshanteringen skulle MSB underrättas
när byggnation inom skyddsrumstätort planerades.

•

År 2006 togs ett principbeslut att pausa anmälningsplikten i hela landet. Därefter
nyproduceras inga skyddsrum med statligt stöd.

Tillgången på skyddsrum
• I Sverige finns 65 000 skyddsrum, fördelade på 140 skyddsrumstätorter, Uppsala
tätort är en av dessa tätorter
•

I Uppsala tätort finns (2015-07-01, msb.se) 1263 skyddsrum, med plats för nästan
158 000 personer. Tillgången svarar mot behoven, då folkmängden i tätorten är drygt
140 000.
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•

Fördelningen av skyddsrum över tätortens yta har skett över tid av ansvariga statliga
myndigheter, enligt indelning nedan
o A-område; Område med stor befolkningstäthet och som är inneslutet av en
omgivande glesare bebyggelse.
o B-område; Den del av tätorten som inte är A-område

Nuläge och framåt
• Ansvaret för utvecklingen av skyddsrum ligger på staten
•

Det finns just nu inga beslut om att återuppta skyddsrumsproduktionen

•

Sveriges skyddsrumsstrategi har dock förändrats så att det idag är svårare att få
tillstånd för avveckling av skyddsrum

•

Skyddsrumsfrågan finns med i diskussionerna kring utvecklingen av civilt försvar på
nationell nivå, och Uppsala kommun följer denna utveckling noga.
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