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1.Plan för Munkedals kommuns arbete med
krisberedskap 2019–2022
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har, tillsammans med Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tecknat en överenskommelse om Sveriges
kommuners arbete med krisberedskap. Överenskommelsen reglerar
kommunernas ersättning för de uppgifter som kommunerna har enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Ersättningen benämns ”2:4-anslaget” och erhålls enligt den så
kallade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger
kommunerna också ska finansieras av staten.
Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna
ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och
ersättning ska följas upp. En detaljplan utifrån kommunens styrdokument tas
fram i samband med verksamhetsplaneringen varje år.
Skyldigheten att ta fram detta styrdokument återfinns i LEH 2 kap. 1§ andra
stycket och ett sådant ska upprättas vid varje ny mandatperiod.
Uppgifterna som beskrivs i LEH och preciseras i överenskommelsen delas in i
följande verksamheter:
▪

Risk- och sårbarhetsanalyser

▪

Planering

▪

Geografiskt områdesansvar

▪

Utbildning och övning

▪

Rapportering

▪

Höjd beredskap

Kommunen ska även planera för höjd beredskap i enlighet med LEH (2006:544)
kap 3. Kommunens arbete inom detta område regleras i en särskild
beredskapsplan.
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2. Övergripande avgränsningar avseende
krisberedskap
Samhällets krisberedskap
Övergripande mål med samhällets krisberedskap är att minska risken för och
konsekvenser av allvarliga störningar samt stora olyckor och kriser. Arbetet
innefattar åtgärder före, under och efter en händelse.
Kommunens roll i samhällets krisberedskap
Kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer. Här ingår bland annat att, utifrån sitt geografiska
områdesansvar, verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår
samordning i planerings- och förberedelsearbetet, att krishanteringsåtgärder
som vidtas av olika aktörer samordnas samt att information till allmänheten i
händelse av kris samordnas.
Länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap
Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen.
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och är en länk
mellan lokala och regionala aktörer samt nationell nivå. Länsstyrelsen ska ta
initiativ till och erbjuda en arena för sektorsövergripande samverkan med målet
att uppnå en god krishanteringsförmåga i länet.
MSB´s roll i samhällets krisberedskap
Statens uppgift är, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Detta
sker bland annat genom att man är aktiv med framtagande av metodstöd,
utbildningar och information. Man utvärderar även inträffade händelser för att
andra aktörer ska ta lärdom av det inträffade och därigenom utveckla sin
förmåga. MSB beslutar i frågor kring den statliga ersättningen till kommunerna
gällande kommunernas krisberedskapsarbete.
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3.Principer inom krishanteringssystemet
Sveriges arbete med krisberedskap bygger på tre framtagna principer för att
tydliggöra ansvarsförhållanden.
Ansvarsprincipen
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, ska ha
motsvarande ansvar under en krissituation. I ansvaret ligger även att samverka
och samordna arbetet med andra aktörer och sektorer för att samhällets
samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa sätt och användas effektivt.
Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.
Likhetsprincipen
Under en kris bör organisationen och arbetssättet så långt som det är möjligt
bygga på det som gäller under normala förhållanden.

Definition av begreppet ”Extraordinär händelse i fredstid”
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder före och under
en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap definieras begreppet
”extraordinär händelse i fredstid” enligt följande:
”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser
av en kommun eller ett landsting.”
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4.Risk- och sårbarhetsanalysens resultat
Munkedals kommun genomförde en RSA 2019, vilken medförde att följande
åtgärder/behov identifierades:
§.1 Inventera kommunens totala behov och tillgång till reservkraft samt vilka
El-anläggningar som är centrala för Munkedals kommuns elförsörjning.
Detta kommer göras inom ramen för och i samband med arbetet för Styrel.
§.2 Påbörja ett mer systematiskt arbete med kontinuitetsplanering i
kommunens verksamhetsprocesser. Fokuset bör ligga på kommunens
huvudprocesser1. Arbetet beräknas genom denna åtgärd kunna utgöra en
stark grund för planering avseende höjd beredskap och
riskhanteringsarbetet i kommunen.
§.3 Utreda möjligheten att förbättra metodiken för riskidentifiering och som kan
integreras i det dagliga arbetet.
§.4 Fortsätta arbetet med att utveckla en livsmedelsberedskap i ett vidare
perspektiv än tre dygn.
§.5 Utveckla en stark samverkan med FRG-grupper, arbetet inom området är
påbörjat.
§.6 Antagonistiska hot är den största riskkällan i analysen och det är därför
aktuellt att se över planer och styrdokument inom området, i syfte att se
vad som kan förbättras
§.7 Öka informationsinsatser och stödet internt avseende krisberedskap och
höjd beredskap
§.8 Fortsätta arbetet med Säkerhetsskyddsanalyser
§.9 Revidera styrdokument som enligt rutin ska utföras
§.10 Färdigställa en övningsplan som innehåller mindre övningar i omfång, men
som kan utföras flera gånger.
§.11 Fortsätta arbetet med krigsplaceringar och byggande av en
krigsorganisation och tillhörande detaljerad beredskapsplan.
§.12 Öka samverkan med alla kommunala bolag, men dock särskilt Västvatten,
till följd av de klimatförändringar som prognostiseras
Identifierade behov ovan planeras att utföras under mandatperioden. Kommunen
ska löpande följa upp att identifierade behov av åtgärder utförs.

Huvudprocesserna är nära kopplade till organisationens kärnverksamhet.
• Huvudprocesserna realiserar uppdraget.
• Tillsammans bildar huvudprocesserna ett system som utgör grunden för
verksamheten. Om en tas bort faller verksamheten.
1
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5.Planeringspunkter från RSA 2019-2022
1. Inventera reservkraft
Kommunen har behov av att inventera sin tillgång till reservkraft samt revidera
vilka de viktigaste El-användarna och anläggningarna är i kommunen. Arbetet med
detta utförs i samband med Styrel. Arbetet ska vara färdigställt senast 1 oktober
2020.

2. Systematisk kontinuitetsplanering
För att säkerställa en hög kvalitet i kommunens krisberedskaps och
riskhanteringsarbete, kommer ett förslag på en s.k. kontinuitetspolicy att tas fram
tillsammans med en mall för att identifiera kritiska beroenden i kommunens
processer och verksamheter. Orsaken till att ett systematiskt nyttjande av denna
metod bedöms viktigt, är att resultatet av planeringen kan användas i allt arbete
med såväl Risk-och sårbarhetsanalyser såväl som säkerhetsskyddsanalyser och
planering för krisberedskap samt höjd beredskap.
Övergången till en systematisk process för kontinuitetsplanering ska vara klart
senast 1 Maj 2021

3. Ny metod för Riskidentifiering
Kommunen planerar att börja använda Modellen FORSA från FOI för att utföra RSA
analyser i framtiden. Rutiner och mallar för att använda FORSA metoden ska vara
klar senast 1 oktober 2020. Processen för utförande och kraven på RSA ska styras
av ett separat styrdokument benämnt ”Munkedals kommuns RSA-process”.

4. Livsmedelsberedskap
Kommunen ska fortsätta utveckla sin livsmedelsberedskap. Aktiviteter inom
området pågår och särskilda kontinuitetsplaner ska vara färdigställda senast 1 maj
2020

5. Samverkan med FRG-grupper
Ett arbete med FRG-grupper pågår. Arbetet är viktigt och ett styrdokument inom
området ska tas fram och vara klart senast 1 maj 2020.

6. Styrdokument för antagonistiska hot
Ska ses över och vara klart senast 1 maj 2020. Eventuella mallar för
riskbedömningar avseende denna typ av hotbild ska också ses över.

7. Informationsinsatser krisberedskap och höjd beredskap
Kommunen kommer att ta fram standardiserade interna utbildningar som berör hur
kommunen arbetar med krisberedskap och vad en situation av höjd beredskap
skulle kunna innebära för kommunen samt även hur medarbetare kan hjälpa till att
öka förmågan i organisationen.
Informationsinsatser mot andra aktörer kommer också att utföras löpande under
mandatperioden fram till 2022.

8. Säkerhetsskydd
Kommunen kommer att utveckla såväl rutiner, mallar och processer för att leva upp
till säkerhetsskyddslagens krav. Arbetet med detta kommer utvecklas löpande
under mandatperioden.
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9. Krigsorganisation
En detaljerad beredskapsplan, vilken omfattas av sekretess, ska tas fram och som
mål vara fullständigt klar senast sista december 2020. Till planen ska sedan
detaljerade kontinuitetsplaner och andra planer anslutas och krigsorganisationen
övas.

10.Revidering och översyn
Kommunen ska se över samtliga handlingsplaner i kommunen som finns upprättade
och som berör krisberedskap och höjd beredskap

11.Övningsplan och övningar
Kommunen ska öva sin krisledningsstab och krigsorganisation under
mandatperioden. Särskilt dokument benämnt ”Munkedals kommun övningsplan”
beskriver denna planering för mandatperioden och vilka avgränsningar samt
överväganden som finns.

12.Samverkan kommunala bolag och annan samverkan
Kommunen ska se över sin samverkansmodell med sina kommunala bolag.
Förändringar i rutiner kring samverkan kan bli aktuella under mandatperioden, i
syfte att öka krisberedskaps förmågan.
Kommunen kommer även under mandatperioden att se över vilka strategiska
intressenter och övriga aktörer som kommunen med fördel kan samverkan mer
med under mandatperioden. Kartläggningen utförs genom en intressent och
kraftfält-analys. All kartläggning och slutsatser ska vara färdig senast sista
november 2020.
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6.Planering för extraordinära händelser som ska
finnas och kommunens lösning
§1.Planering
Krav på kommunen

Lösning

övergripande styrning av arbetet med
krisberedskap i kommunala
förvaltningar, bolag och
kommunalförbund.

Detta ska finnas beskrivet i
§.1 Krisledningsplanen
§.2 I eventuella särskilda ägardirektiv
§.3 Övriga dokument sammanlagt

kommunens övergripande process för
risk- och sårbarhetsanalys.

Ska finnas reglerat i ”Munkedals kommuns
RSA-process”.

kommunens ambitioner i arbetet med
sitt geografiska områdesansvar.

Kommunens ambitioner är:
§.1 Stärka samverkan med viktiga
intressenter
§.2 Verka för att kommunens
geografiska område är medvetande
om de riskkällor som finns och
skapa en delaktighet i lösningarna

vilken planering avseende
krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera
under mandatperioden.

Kommunen kommer primärt att fokusera
på följande områden under
mandatperioden:
§.1 Livsmedel
§.2 Nödvattenplanering och vad som
händer vid långvarig vattenbrist
§.3 Kraftförsörjning
§.4 Antagonistiska hot
§.5 Sjukdomshändelser som riskerar
utvecklas till en pandemi
Områdena kan komma att uppdateras i
takt med att kontinuitetsplanering införs.

Kommunen ska ta fram ett reglemente
för krisledningsnämnden.

Revideras vid behov och beslutas av
fullmäktige

Styrdokumentet, reglementet för
krisledningsnämnden, planen för
hantering av extraordinära händelser,
samt utbildnings- och övningsplanen
ska vara beslutade senast 31 december
under den nya mandatperiodens
första år.

Utförs enligt krav

Kommunen ska ta fram en plan för
hantering av extraordinära händelser.
Planen ska innehålla:
o hur kommunen ska organisera sig
under extraordinära händelser.
o hur kommunens organisation för
krisledning ska bedriva samverkan och
ledning i syfte att uppnå inriktning och
samordning.
o vilka lokaler med nödvändig teknisk
utrustning för samverkan och ledning
som disponeras vid extraordinära
händelser.

Krisledningsplan, detta dokument och
särskilda bilagor för ledningsplatser i
kommunen beskriver detta.

Kommunen ska ta fram en utbildningsoch övningsplan.

Framgår i dokumentet Munkedals
kommuns övningsplan.
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§2. Geografiskt områdesansvar
Krav på kommunen

Lösning

Kommunen ska ge aktörer som bedriver
samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område
möjlighet att samverka i syfte att uppnå
samordning av förberedelser inför
extraordinära händelser.

Utförs genom ett samverkansforum

Kommunen ska under en extraordinär
händelse kunna stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion
(ISF) på lokal nivå, i syfte att verka
för samordning av olika aktörers
åtgärder.

Kapacitet för detta finns idag, exakt
struktur ska finnas i ett särskilt
styrdokument.

Kommunen ska ta initiativ till att en
samlad lägesbild tas fram i samband
med en extraordinär händelse.

Regleras i krisledningsplan.

Kommunen ska verka för att information
till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas.

Regleras i krisledningsplan.

Kommunens förberedelser inför
extraordinära händelser ska ske i
samverkan med närliggande kommuner
och relevanta aktörer utanför det
egna geografiska området. En
förutsättning för att samverkan ska ske
är att de externa aktörerna vill och kan
samverka med kommunen.

Detta uppfylls genom att kommunen dels
samverkar inom krissamverkan Fyrbodal.

Berörda kommuner ska säkerställa att
Viktigt meddelande till allmänheten
(VMA) kan sändas via anläggningar för
utomhusvarning genom att
ljudsändare underhålls.

Hanteras av Räddningstjänst Mitt
Bohuslän.

§3.Utbildning och övning
Krav på kommunen

Lösning

Kommunen ska ha en regelbundet
utbildad och övad krisorganisation.
Även kommunens beredskapsfunktioner
inom till exempel kommunalteknisk
försörjning och krisstöd ska vara
utbildade och övade.

Kommunens övningsplan reglerar
uppfyllanden av kravet

Kommunen ska genomföra och
utvärdera minst två övningar under en
mandatperiod.
Kommunens krisledningsnämnd och
tjänstemannaledning ska övas minst en
gång per mandatperiod.

Kommunen ska, i den utsträckning
tillfälle ges, delta i planering,
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genomförande och utvärdering av
samverkansövningar på regional eller
nationell nivå som avser fredstida
kriser.

kommunens deltagande på
samverkansövningar ska se ut.

§4.Rapportering
Krav på kommunen

Lösning

Kommunen ska ha förmågan att ta emot
och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den
teknik och metodik som tillämpas
nationellt och regionalt för samverkan
och ledning vid samhällsstörningar
(till exempel WIS och Rakel).

Rutin för detta regleras i
krisledningsplanen och andra
styrdokument.

Kommunen ska ha förmåga att ge
länsstyrelsen en samlad rapport om
läget i kommunen vid en extraordinär
händelse.

Rutin för detta regleras i
krisledningsplanen.

7.Ekonomi och Mål
Det är kommunens ansvar att den statliga ersättningen som utgår för dessa
uppgifter används i enlighet med de villkor som gäller för användningen av
ersättningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följer årligen upp
kommunernas arbete med krisberedskap och så även civilt försvar. Detta görs
genom att kommunerna är ålagda att senast den 15 februari varje år redovisa
det genomförda krisarbetet och de tillhörande kostnaderna.
Vid något tillfälle under varje mandatperiod förlägger Länsstyrelsen ett besök i
varje kommun. Kommunen får då redogöra för hur de genomförda övnings-,
utbildnings-, och arbetsinsatserna har genomförts och hur de uppfyller villkoren
för den erhållna statliga ersättningen.
Målsättning för kommunens arbete med ekonomi och uppföljning är att:
§.1 Ha en tydlig plan för hur krisberedskapsarbetet samt arbetet med civilt
försvar ska bedrivas
§.2 Den erhållna statliga ersättningen används korrekt och effektivt.

Övergripande Mål
De mål som ligger till grund för detta dokument är följande:
1) Kommunen ska uppfylla kraven från de olika intressenter och aktörer som
berörs av en extraordinär händelse eller en situation med höjd beredskap.
2) Kommunen ska ha en risk- och sårbarhetsanalys som lever upp till de krav
som ställs på kommunen i syfte att stärka kommunens förmåga att
upprätthålla samhällsviktig verksamhet före, under och efter en extraordinär
händelse.
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3) Kommunen ska på ett strukturerat sätt utveckla förmågan att hantera
extraordinära händelser genom att ha ett väl utvecklat och systematiskt
förebyggande arbete.
4) kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig
verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att
samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och vid
åtgärder under en extraordinär händelse
5) Munkedals kommun ska vara en trygg och säker plats för alla att vistas i
och kommunen ska kunna hantera och informera om händelser på ett
effektivt och förtroendeingivande sätt.
6) Kommunen ska vara väl förberedd att hantera en extraordinär händelse och
för en situation med höjd beredskap genom att tid har lagts på utbildning,
övning och utvärdering.
7) Munkedals kommun ska ha en god förmåga att rapportera till berörd aktör
och/eller intressent före, under och efter en extraordinär händelse.
8) Kommunen ska ha en krigsorganisation med inbyggda processer som kan
hantera en situation med höjd beredskap.

8.Kort om övningar
Inför alla övningar ska ett tydligt mål och syfte tas fram som bestämmer vad som
ska övas. Efteråt ska övningarna utvärderas med hjälp av givna indikatorer för att
se om målet nåddes.
Övningar inom krisberedskaps eller höjd beredskap som utförs kan bestå av
följande övningstyper:
Table Top

Benämns även skrivbordsövning och består av att man
diskuterar kring ett givet scenario. Kan ta från 5 – 30
minuter i övningsdelen och sedan utvärderas övningen
direkt efter. Total tidsåtgång ca 1-2 timmar.

Larmövning

Testar vilka funktioner som man får tag på och om dessa
kan samlas på en angiven plats och tidpunkt. Kan
kombineras med startövning.

Startövning

Testar förmågan att starta upp krisledningsarbetet, det vill
säga att kalla in personal, välja lokal, ta fram nödvändigt
material och teknikstöd fram till en första lägesbild över
övningsscenariot. Kan kombineras med larmövning.

Spelövning

Innebär att krisledningen testas fullt ut under ett scenario
med motspel och upptrappning av en händelse. Testar
ledningsförmågan, mötesdisciplin, struktur, prioriteringar,
kommunikation, roller och ansvar.

Samverkansövning

Genomförs för att öva samverkan med andra aktörer
lokalt och regionalt.
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9.Höjd Beredskaps och civilförsvars planering 2020
Från staten finns tre inriktningar som är prioriterade för stödet som kommunen
tillhandahålls. Dessa är:
§.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar
§.2 Säkerhetsskydd
§.3 Krigsorganisation och krigsplacering
Kraven på kommunerna är ännu inte särskilt detaljrika, men efter 2020 kommer
den s.k. kristidsverksamhets delen att lyftas in i överenskommelsen 2.

Kommunens uppgifter och lösningar
§1.

Kompetenshöjning gällande totalförsvar

Krav på kommunen

Lösning

Nyckelpersoner i kommunens
organisation ska under perioden genom
utbildning ges kunskaper om höjd
beredskap och totalförsvar.

Kommunen kommer fokusera på att
utbilda KS och kommunens krisledning.
Utbildningen standardiseras och
kommer att vara s.k. öppen utbildning.

§2. Säkerhetsskydd
Krav på kommunen

Lösning

Kommunen ska ha en
säkerhetsskyddschef.

Kommunen har en säkerhetsskyddschef
och även en utsedd biträdande
säkerhetsskyddschef.

Kommunen ska ha rutiner och materiel
(säkerhetsskåp m.m.) för att
kunna hantera uppgifter som omfattas
av sekretess och som rör Sveriges
säkerhet utan att de röjs, ändras eller
förstörs.

Arbetet med detta är starkt kopplat till
framtagandet av en process för
säkerhetsskyddsanalys.

Kommunen ska under perioden 20182020 etablera en process för
säkerhetsskyddsanalys samt analysera
prioriterade delar av kommunens
verksamhet.

Framtages och ska vara klart senast 15
januari 2020.

Förbättringar och/eller revideringar inom
området kommer att ske löpande efter
behov.

§3.Krigsorganisation och krigsplacering
Krav på kommunen

Kommunen ska under perioden påbörja
en planering för sina uppgifter
inom totalförsvaret. Planeringen ska avse
den verksamhet som
kommunen ska bedriva under höjd
beredskap samt dess
2

Lösning
§.1 Krigsplaceringar kommer att
utföras
§.2 En detaljerad beredskapsplan
utvecklas
§.3 Organisationen ska byggas upp och
förbättras under hela

LEH kap 3 § 3 och lagen (1992:1403)
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krigsorganisation och krigsplaceringar.

mandatperioden genom att
kontinuitetsplaneringen som
bedrivs kommer att bidra med
ytterligare svar på vad som är
viktigt och kritiskt för
upprätthållande av verksamheten.

§4.Ledningsansvar
Krav på kommunen

Lösning

Kommunen bör utbilda och öva
kommunstyrelsen i uppgiften att under
höjd beredskap ansvara för kommunens
ledning.

Regleras i beredskapsplanen

Kommunen bör inom ramen för den
statliga ersättningen medverka i
utbildningar och övningar som anordnas
av länsstyrelsen och delta i
övning anordnad av annan statlig
myndighet.

Kommunen kommer medverka i TFÖ 2020
och andra lämpliga aktiviteter som
anordnas av staten.

§5. Geografiskt områdesansvar
Krav på kommunen

Lösning

Kommunen bör informera berörda lokala
aktörer om arbetet med
beredskapsförberedelser och
möjligheter till samverkan på lokal nivå.

Regleras i beredskapsplanen

§6. Rapportering
Krav på kommunen

Lösning

Kommunen ska medverka vid införandet
av ett tilldelat tekniskt system
för informationsutbyte.

Regleras i beredskapsplanen, och
förutsätter att införandet inte medför
några större kostnader

Kommunen ska i samverkan med
länsstyrelsen implementera rutiner för
rapportering och för lägesbilder.

Regleras i beredskapsplanen
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