
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 2 

 

 

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2022-11-23 

Dnr  KS 2022/0300      

 

 

 

Uppdrag om att arrangera en totalförsvarsdag i Österåker 2024 

 
Sammanfattning 
Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och 

är den verksamhet som behövs i händelse av krig. I totalförsvaret ingår bland annat kommuner och 

alla Sveriges invånare berörs av totalförsvaret. 

Mot den bakgrunden och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde ges ett 

uppdrag om att arrangera en totalförsvarsdag i Österåker 2024 där invånarna i Österåker får 

möjlighet att lära sig mer om det svenska totalförsvaret. Syftet med dagen är att visa hur vi 

tillsammans bygger ökad förmåga och motståndskraft och att alla i Österåker har en viktig roll.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arrangera en totalförsvarsdag 2024 på 

geografiskt lämplig plats tillsammans med relevanta aktörer. 

2. Kostnaden för totalförsvarsdagen ska beaktas i 2024 års budget. 

Bakgrund 

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och 

är den verksamhet som behövs i händelse av krig. I totalförsvaret ingår myndigheter, kommuner, 

organisationer och företag. Det innebär att alla Sveriges invånare berörs av totalförsvaret och är en 

del av Sveriges försvar. 

Försvarsvilja handlar ytterst om insikten att alla vi som lever i Sverige är en del av det här landet och 

att vi också måste vara beredda att göra vårt för att upprätthålla demokratin och friheten för oss 

själva och varandra. Att försvara och bevara vårt samhällsskick är en skyldighet men också en 

möjlighet. 
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Sveriges riksdag beslutade i december 2020 om en ny inriktning för totalförsvaret, det vill säga både 

det militära och civila försvaret, för perioden 2021-2025. Totalförsvarets förmåga behöver fortsatt 

stärkas. Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, 

ledning, beredskap, uthållighet och planering att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller 

på annat sätt utnyttja vårt land. 

Mot den bakgrunden och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde kan en 

totalförsvarsdag vara en (tillsammans med andra insatser) aktivitet där invånarna i Österåker får 

möjlighet att lära sig mer om det svenska totalförsvaret och vad det innebär samt möjlighet att prova 

på olika aktiviteter. Syftet med dagen skulle vara att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga och 

motståndskraft och att alla i Österåker har en viktig roll. Dagen behöver koordineras med relevanta 

militära och civila aktörer. I skärgårdskommunen Österåker kommer särskilt aktiviteter fokuserade 

på kust och skärgård att vara relevanta. En totalförsvarsdag ska rikta sig till samtliga invånare i 

kommunen, även barn och ungdomar.  

Kostnaden för att arrangera en totalförsvarsdag beräknas uppgå till maximalt 250 000 kronor. 

Kostanden för uppdraget ska beaktas inom ramen för budget 2024. 

 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Digitala Signaturer


		2022-12-07T08:09:53+0000
	Staffan Erlandsson 955fd9ecc10356dea23dc01f71954de4f0923be7


		2022-12-07T08:21:07+0000
	Kristina Eineborg 67dacf2686e8865a8a9ee25a0a921d35eef899d2




