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Inrättande av TiB, Tjänsteperson i beredskap  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Funktionen Tjänsteperson i beredskap (TiB) inrättas i Arboga 
kommun.  

2. Frågan om finansiering får hanteras i Strategisk och ekonomisk plan 

2023 - 2025.  
3. Om funktionen kan startas redan under år 2022 får kostnaden 

belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Sammanfattning 

Vid en händelse förväntar sig myndigheter och andra aktörer att 

Arboga kommun ska ha en tillförlitlig kontaktväg in i kommunen 

dygnet runt. Behovet av en TiB ökar mot bakgrund av vår alltmer 

komplexa omvärld och tillsammans med de krav på snabb 

samverkan med andra aktörer som oftast också har tjänsteman i 

beredskap. Arboga kommun har behov av att ha en funktion som 

TiB för att möta medborgarnas förväntningar på att kommunen ska 

reagera och agera snabbt och korrekt vid allvarliga händelser, 

samhällsstörningar som kan leda till extraordinära händelser. 

Det är viktigt att kommunen har ett system för kontakter och 

initiering utanför ordinarie kontorstid som ett led i en professionell 

krisledningsorganisation. 

Kontaktvägen in till kommunen har sedan många år byggt på en 

frivillig lista där chefer i ledningsgruppen stått uppsatta och som 

bygger på att någon av dessa är tillgänglig och alltid kan svara och 

agera. Detta innebär att många upplever att de aldrig är lediga samt 

att det inte alltid fungerat, då många kopplar bort telefonen vid möte 

osv. Den initiala förmågan att ta emot larm om händelser som 

påverkar kommunen och dess invånare på ett eller annat sätt 

behöver kunna upprätthållas dygnet runt, året runt. Detta är dock än 
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så länge inte en lagstadgad skyldighet för kommunerna men 

allmänhetens dom över en kommun som inte klarar av att ta emot ett 

larm och agera vid en samhällsstörning torde bli tung och svår att 

hantera. 

Arboga kommun föreslås lösa detta med en tjänsteperson i 

beredskap (TIB). Funktionen byggs upp under år 2022 för beräknad 

start vid årsskiftet 2022/2023. Kostnaden för att ha denna beredskap 

beräknas till 500 000 kr per år. Frågan om finansiering får hanteras i 

Strategisk och ekonomisk plan 2023 - 2025.  
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