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Medborgarförslag om samhällsplikt 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra ett testprojekt avseende 
samhällsplikt.  
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa samhällsplikt. 
 
Enligt förslagsställaren skulle en sådan kunna riktas till ungdomar av alla 
kategorier för skapandet av en säkrare och bättre framtid till låga kostnader. 
Istället för bidrag kan arbetssökande prioriteras i ett testprojekt. Företagare och 
kommuner med goda instruktörer ska kunna tilldelas deltagare i t.ex. bristyrken 
mot ekonomiskt stöd. Förläggningar för samhällsplikt skulle ge byggjobb, 
tryggad service, evakueringsmöjligheter i krislägen samt underlag för lands-
bygdsturism och produktion av livsmedel för ökad självförsörjning. I förslaget 
framkommer även att alla Sveriges heltidsarbetande bönder ur beredskaps-
synpunkt skulle kunna få ett reservelverk vardera för traktordrift med inhemskt 
biobränsle till kostnad för ett enda ”SuperJAS”.  

Yttrande  
Det finns flera olika förslag kring samhällsplikt med syfte att Sverige skulle 
utöka sin beredskap för att kunna möta kriser och katastrofer. Med kriser och 
katastrofer innefattas inte enbart militära hot utan även de hot klimatföränd-
ringar innebär. I en riksdagsmotion från 2015 (Motion 2015/16: 2166) föreslås 
en allmän obligatorisk samhällsplikt som ska omfatta samtliga svenska 
medborgare och gälla tjänstgöring inom samtliga samhällssektorer, exempelvis 
skola, vård, civilförsvar och militärtjänst. Motionärerna menar att genom en 
bred allmän tjänsteplikt skapas en djup folklig förankring som ytterst är en 
demokratifråga. Motionen avslogs.  
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Utan att ta ställning till samhällspliktens för- eller nackdelar konstateras att i 
Sverige är det staten som har ansvaret för hur civilförsvars- och allmän 
värnplikt ska omsättas i praktiken. Kommunernas roll i dessa frågor regleras 
bland annat i lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det kan säkert finnas 
behov att från statligt håll analysera vilka ansvarsområden och vilka uppgifter 
inom det civila försvaret och krisberedskapen som bäst kan mötas av frivilliga 
krafter. Men, det statliga ansvaret får inte och ska inte överföras på enskilda 
kommuner utan säkras genom lagstiftning som reglerar plikt av olika slag.  
 
Med anledning av ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att inte 
genomföra ett lokalt testprojekt avseende samhällsplikt i enlighet med 
medborgarförslaget.  
 
 
 
Jonas Sverkén   
Kanslichef   
  
 
Bilaga: 
Medborgarförslag 
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