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Svar på motion nr 20/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) 
- Har vi tillräckligt med skyddsrum? 

Motion har väckts i Kommunfullmäktige den 30 oktober 2017 med frågeställningen 
Har vi tillräckligt med skyddsrum? 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 20/2017 anses besvarad med hänvisning till att regering och riksdag 
förordar att man avvaktar nybyggnation av skyddsrum samt att det med gällande 
lagstiftning är varje enskild fastighetsägare som beslutar om eventuell nybyggnation. 

Bakgrund 
Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns ca 
65 000 skyddsrum med plats för ungefär 7 miljoner människor. Skyddsrummen finns 
spridda i olika typer av byggnader, oftast i flerfamiljshus och industrifastigheter. 
Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot stridsmedel som kan 
orsaka stötvågor och splitter, gasbeläggning, utsläpp från biologiska stridsmedel, 
brand och joniserande strålning1. 
Skyddsrum är fastighetsägares ansvar. Utrymmet får användas till annat men ska 
kunna ställas i ordning för sitt ändamål som skyddsrum inom 48 timmar. 
Skyddsrums föreskrifter och handböcker finns tillgängliga för att fastighetsägaren ska 
kunna upprätthålla en systematisk kontroll av skyddsrummets skick. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap är tillsynsmyndighet och genomför regelbundet 
kontroller av skyddsrummens skick med hjälp av certifierade 
skyddsrumskontrollanter. 
Frågan om nybyggnation av skyddsrum ska enligt regering och riksdag fortsatt 
avvaktas med2. Fokus ska idag vara på att underhålla och vårda de befintliga 
skyddsrummen. 

1 https: //www. msb. se/sv/Insats—beredskap/Hantera-olyckor—kriser/Skyddsrum/Yanliga-fragor-
och-svar-om-skyddsrum/ 
2 https://www.msb.se/sv/Insats-beredskap/Hantera-olyckor-~kriser/Skyddsrum/Vanliga-fragor- 
och-svar-om-skyddsrum/ 
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Förvaltningens slutsatser 
I d agsläget finns 105 aktiva skyddsrum i Österåkers kommun med plats för totalt 
13,519 personer3. Anledningen till att kommunen har relativt få skyddsrum är 
kopplat till kommunens boendeprofil — stort bestånd av privatbostäder, få 
flerfamiljshus och industrifastigheter. 

Samtliga aktiva skyddsrum i Österåker har ett godkänt skick vilket innebär att de 
inom 48 timmar kan tas i anspråk för skydd. Dessa finns markerade på den så kallade 
skyddsrumskartan4, www.msb.se. 

Skyddsrummen finns i dagsläget endast på fastlandet. 

https://msbgis.maps. arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7bflf3f83a374312blb873637fb 
fbele 
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Jan-Olof Friman 
Kommundirektör Jenny Nilsson 

Säkerhetsstrateg 

1 Information från Inger Wetterfelt, handläggare skyddsrumsfrågor MSB 
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