Karlskrona 2016-02-04

Motion angående Karlskrona kommuns beredskap.

Omvärldsanalys:
Med den allt mer hotfulla utveckling som pågår i vår omvärld, även i vårt direkta närområde, med
risk för ofred och terroristdåd så måste man ifrågasätta vår kommuns planering och beredskap
för att det otänkbara. Kommer det att ske här? Det som direkt eller indirekt kommer att påverka
medborgarna här i kommunen.
Vi ser ett tuffare och fräckare uppträdande av främmande makt, både vad det rör sig om militära
enheter eller personal som vistas här i landet och insamlar information om hur vårt samhälle
fungerar och var våra mest sårbara punkter är, det kan gälla elförsörjning, kommunikation eller
försvarsanläggningar. Vi kan se en ökad risk för sabotage/terrordåd av extremistorganisationer.
Vid elkris som exempel kan vi räkna upp tex om vår kraftförsörjning går ner, naturkatastrofer,
kemikalieolyckor eller en avgrävd matarkabel osv, det finns många olika extrema scenarion som
kan drabba befolkningen.
Förr i tiden hade vi i telefonkatalogen ett avsnitt som hette ”om kriget kommer” där fanns all
info medborgaren behöver för att klara sig, tips och råd osv. Idag förlitar man sig på internet och
söka information. Har vi ingen ström har vi inget internet. Kommunen bör ha information
distribuerad till alla kommuninvånare, alla fastighetsägare samt alla bostadsrättsföreningar där det
finns info hur man klarar sig i minst 72 timmar. Sidan två och tre är exempel på hur det kan se ut.
Nedan finns ett klipp på hur vi kan förbereda oss.
https://youtu.be/MWibH8kOPEo

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att Karlskrona kommun redovisar nuvarande krisplanering, antalet skyddsrum samt hur många
personer som får plats i respektive skyddsrum.
att Karlskrona kommun tar fram och sprider ett inplastat informationsblad till samtliga hushåll i
kommunen, hur man bäst klarar sig de första 72h i händelse av ett större elavbrott eller att något
annat allvarligt skulle ske.
att Karlskrona kommun distribuerar detta blad till alla fastighetsägare med hyresfastigheter och
bostadsrättsföreningar för att anslås i alla trappuppgångar.
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