
 

 

Uppdrag att ta fram en kommunal livsmedelsplan utifrån ett 

krisberedskapsperspektiv i Växjö kommun 
Den senaste tidens krisberedskapsövningar och den rådande pandemin har gjort oss 

uppmärksammade på flera områden som vi behöver förstärka och förbättra i vår kommun. Redan 

innan Covid19 satta vår krisberedskap på prov arbetade vi med att förstärka kommunens egna 

organisation kring krisberedskap, riskanalyser och säkerhet både i den fysiska och digitala miljön, ett 

arbete som nu har intensifierats sedan pandemins utbrott. 

 

Växjö Kommun samarbetar och samordnar sig idag med både länsstyrelsen, regionen och övriga 

kommuner i Kronoberg och knyter nära band och avtal till frivilliga försvarsorganisationer, andra 

viktiga myndigheter och frivilligorganisationer. Vi har ökat anslaget och smörjmedel för att bygga upp 

krisberedskapen och stärka civilsamhällets och samhällsföreningarnas förmåga i de mindre 

tätorterna i Växjö kommun och vi tänker att det arbetet måste förstärkas och byggas ut ytterligare de 

kommande åren. Men vi har mycket kvar att göra och behöver succesivt dra lärdom av den situation 

som vi nu befinner oss i för att kunna hantera framtida kriser på bästa sätt. Ett av de områden som 

initialt väckte mycket medial uppmärksamhet när Covid19 spred farhågor över Sverige var svenska 

folkets bunkring. Ett tydligt tecken på rädsla, men även att man inte är eller känner sig förberedd om 

krisen kommer. 

 

I Sverige och i Växjö kommer livsmedelsförsörjningen vara ett av de största problemen vid en kris- 

och/eller krigssituation. Tillgången till livsmedel, inklusive dricksvatten, som invånarna kan äta och 

dricka för att få i sig kalorier och näringsämnen är avgörande. Ett normalår har Sverige överskott på 

spannmål, men hushållen efterfrågar också importerad mat. Livsmedelsverket har fått ett 

regeringsuppdrag att redovisa ”kriskost”, alltså vad som är möjligt i händelse av en längre 

avspärrning/störning enligt försvarsberedningens planeringsförutsättningar.  

 

Lagerhållning av livsmedelsprodukter är i stort sett begränsad till efterfrågan och logistikflödet 

innebär ”lager på köl och hjul”.  Livsmedelskedjan är beroende av transporter, elförsörjning, tele- och 

datakommunikationer samt personal som utför en stor del av arbetet i produktionen. 

Livsmedelskedjan är i sin helhet komplex och kan störas eller slås ut, på flera olika sätt, och därmed 

orsaka avbrott i flödet av livsmedel från jord till bord. 

 

Vi behöver därför ta fram en kommunal livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv 

tillsammans med näringslivet & andra intresseorganisationer för att vi i Växjö kommun ska kunna 

vara så väl förberedda som det bara är möjligt om vi hamnar i en kris och/eller en krigssituation.  

Livsmedelsplanen kan med fördel fokusera på följande delområden:  

• Tillgång till livsmedel  

• Planering för ökad förmåga  

• Åtgärder för ökad teknisk robusthet  

• Utbildning, övning och kommunikation 

 



 

Välinformerade och väl förberedda människor är som sagt en viktig tillgång 

vid en samhällskris och som så mycket annat börjar en bra och lyckad 

informationsspridning med barnen i våra skolor och förskolor. I tider av kris 

har lokala matproducenter stor betydelse för vår gemensamma tillgång till livsmedel, därför bör en 

ny livsmedelsplan se möjligheterna i att bidra till en ökad lokal matproduktion. Vilket i förlängningen 

kan bidra till framväxten av fler småföretagare och nya arbetstillfällen. 

  

Med anledning av ovan ger vi härmed kommunchefen i uppdrag:  

 

• Att ta fram en livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv i Växjö kommun.  
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