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Svar på interpellation om Totalförsvarsövning 

Till Patrik Ivarsson (L) 

Nyköpings kommun kommer att vara involverade i en distribuerad 

seminarieövning enligt ett givet koncept. Det är en övning inriktad på 

kunskapshöjning och utvalda funktioner inom kommunens organisation 

kommer att delta. Inga fältövningar kommer att genomföras i Sörmland. 

Nyköpings kommun har regelbundna kontakter med länsstyrelsen inför 

övningen. 

Nyköpings kommun har tagit kontakt med relevanta aktörer för sektorsvisa 

möten inom ramen för vårt geografiska ansvar och utifrån ett 

krisberedskapsperspektiv. Det arbetet pågår. Dock bestämmer 

länsstyrelsen vilka aktörer som kommer att vara direkt inblandade i TFÖ. 

Det uppdrag Räddning och Säkerhet har för ett stärkt civilförsvar innehåller 

tre delar. Kompetenshöjning inom civilförsvaret. Säkerhetsskydd för den 

egna organisationen samt krigsorganisation och krigsplacering. Inom ramen 

för det arbetet kommer det finnas ett behov av att öva med andra aktörer. I 

oktober kommer också kommunstyrelsen att informeras krisberedskaps- 

och i länet. 

Urban Granström 

Krisledningsnämndens ordförande 
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Svar på interpellation - Att vara människa, dnr 

KK19/10 

Till Johannes Andersson (V) 

Elever på högstadiet erbjuds stora möjligheter till information, 

kunskap och kommunikation via digitala system. Hög hastighet, 

intensiv och krävande dialog, som i de flesta fall leder till 

positiva upplevelser och möjligheter. Valfrihet är bra, mångfald 

är bra och att alla ges den demokratiska rätten att uttrycka sina 

åsikter och känslor fritt, är också bra. Vi bör bejaka dessa 

möjligheter, samtidigt som vi strävar efter att uppnå en mognad 

och trygghet i användningen. 

Skolan har en god möjlighet att förmedla och diskutera hur det 

intensiva flödet av information och åsikter påverkar unga 

människor på olika sätt och hur de kan hantera situationer som 

uppstår. Det görs redan idag, genomgående och insprängt i 

ämnen i det reguljära schemat. En dialog kring stress och 

oönskade upplevelser på nätet, får bäst effekt när den 

genomförs som en del av ett annat skolämne. 

Att ge Nyköpings högstadium i uppdrag att genomföra särskilda 

lektioner utöver de läroplansstyrda, känns i dagens läge inte 

aktuellt. Men att påtala betydelsen av att fortsätta arbeta med 

dessa frågor i flera olika ämnen och på flera olika sätt, är både 

klokt och relevant. Det är en av flera viktiga nycklar till en 

förbättrad psykisk hälsa bland unga i grundskolan. 

Anders Eriksson 

Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 
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