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Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats av MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunerna erhåller ersättning från 
staten för att finansiera verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära händelser. 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner.  
 
Utifrån överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett styrdokument innehållande:  
 

• en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden 
för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

• en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i 
dessa överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att 
särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas, 

• en övnings-och utbildningsplan för mandatperioden samt 

• handlingsplaner för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.  
 

 
Syfte  
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen 
under mandatperioden 2015-2018. Kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort 
risker och sårbarheter, samt öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden 
som beskrivs i överenskommelse om kommunens krisberedskap. 
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Krisberedskapen i Sotenäs kommun 
Den överenskommelse som är tecknad mellan SKL och MSB utgår ifrån LEH och i kap. 
2 och 3 och definierar de uppgifter som åläggs kommunen.  
Dessa delas in i följande verksamheter: 

• Risk och sårbarhetsanalyser 

• Planering/handlingsplaner 

• Geografiskt områdesansvar 

• Utbildning och övning 

• Rapportering 

• Höjd beredskap 

Till respektive verksamhet finns kopplat mål som ska uppfyllas. Nedan beskrivs 
uppgifter, mål samt vilka ambitionsmål som Sotenäs kommun har kopplat till respektive 
uppgift och målsättning.  
 
 
Krisledningsnämnd 
I Sotenäs kommun är det kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som är 
krisledningsnämnden och träder i kraft vid en extraordinär händelse.  
 
 
Risk-och sårbarhetsanalyser 
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk-och sårbarhetsanalys. 
 
 
Syftet med att genomföra en risk-och sårbarhetsanalys inom 
kommunen är att: 

• Identifiera kommunens risker och sårbarheter 

• Vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa risker 
kan påverka de samhällsviktiga verksamheterna 

• Utgöra ett underlag/handlingsplaner för kommunens hantering av extraordinära 
händelser enligt ”lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ” (2006:544)  
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• Utgöra ett underlag för kommunens handlingsprogram enligt ”Lagen om skydd 
mot olyckor (2003:778)  

 

Ambitionsmål för risk-och sårbarhetsanalysen  
• Ett utvecklingsområde för kommunen är att kommunala bolag samt aktörer från 

samhällsviktig verksamhet är delaktiga i framtagande av risk och 
sårbarhetsanalys. Diskussioner med näringslivsutvecklaren har vidtagits för att 
möjliggöra samverkan med viktiga företag beroende på händelse.    

• Risk-och sårbarhetsanalysen för den nya mandatperioden kommer att antas i 
kommunfullmäktige under februari 2016.    

 
Ledningsplanen 
Kommunen ska, med beaktande av risk-och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en ledningsplan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 
Planen ska innehålla: 

• hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

• hur kommunen samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att hantera 
en extraordinär händelse,  

• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som 
disponeras vid en extraordinär händelse.  

 
Ambitionsmål för planering 
Ledningsplanen för extraordinär händelse 2015-2018, har reviderats och kommer att 
antas av kommunfullmäktige i början av 2016.  
 
 
Geografiskt områdesansvar 
Kommunen ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i 
fredstid verka för att: 

• olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår 
samordning i planerings-och förberedelsearbetet, 

• de krishanteringsåtgärder som vitas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas, 
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• information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.  

 
Ambitionsmål för Geografiskt områdesansvar 

• 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 åtgärder under en 
extraordinär händelse. 

• Kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket 
representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig 
verksamhet inom kommunens geografiska område ingår. 

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

• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
extraordinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska 
hantera händelsen kan få en samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka 
åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas. 

 
Mål i överenskommelsen om samverkansersättningen 

• Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse sker i samverkan med 
Strömstad kommun, Munkedal kommun, Lysekils kommun samt Tanums 
kommun och andra aktörer utanför det geografiska området.  

• Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, genomförande och 
utvärdering av samverkansövningar på regional och/eller nationell nivå.  

 
Ambitionsmål för samverkansersättning 

• Samverkansersättning nyttjas för att delta i regionala nätverk. 

• Skapa tydligare processer i krisberedskapsarbetet när det gäller det geografiska 
områdesansvaret. Skapa tydligare processer när det gäller ett delregionalt 
krishanteringsråd. 

• Skapa tydligare processer när det gäller ett delregionalt krishanteringsråd. 
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Utbildning och övning  
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning 
och övning som behövs för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i 
fredstid. 
 
 
Mål med kommunens arbete med utbildning och övning 

• det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation, 

• genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod, 

• kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod,  

• varje övning ska utvärderas, avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller 
kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer.  

 
Ambitionsmål för utbildning och övning 

• Kommunens stabservice ska kunna sammanställa och förmedla lägesbild till 
ansvariga myndigheter.  

• Inom kommunens stabservice ska kompetens finnas för att hantera det tekniska 
hjälpmedel som krävs, exempel Wis (webbaserat informationssystem). I mars 
2016 kommer ett antal personer att utbildas i Wis samt Rakel.  

• Kommunen kommer att öva krisorganisationen under hösten 2016 i samverkan 
med Strömstads kommun samt Tanums kommun.   

• Regionala samverkansövningar var tredje månad med syftet att öva Wis samt 
rakel användandet.  

• En övning där bombhot/skjutning ligger i fokus under 2017.  

 

Rapportering 
Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka 
åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.  
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som 
regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.   
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Mål för kommunens arbete med rapportering: 
• kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för 
ledning och samverkan i kris samt att 

• kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och 
sårbarheter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas 
förberedelser inför en extraordinär händelse. Vidare ska kommunen ha förmågan 
att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär 
händelse.  

 
Höjd beredskap 
Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheteten under höjd 
beredskap. 
Mål för kommunens arbete med höjd beredskap är att: 

• säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via 
anläggningar för utomhusvarning genom ljudsändare underhålls samt 

• säkerställa att krisledningnämnden och stabsgruppen har grundläggande 
kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.                                 

 
Ambitionsmål för höjd beredskap 

• Krisledningsnämnden och stabsgruppen  har fått information om kommunens 
uppgifter vid höjd beredskap.  

 
 



 
 

 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 | Kommunfullmäktige 2016-04-21 § 38  
KA 2016/147 | 8/8 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Användandet av den statliga ersättningen samt 
samverkansersättningen 
 
Kostnader 2015 2016 2017 2018 
Ersättning för 
utomhusvarningen 

4 400 4 400 4 400 4 400 

Funktion för 
samordning av 
kommunens uppgifter 
enligt LEH 

280 000 280 000 280 000 280 000 

Verksamhetsersättning 
för uppgifter enligt 
LEH 

113 870 113 870 113 870 113 870 

Samverkansersättning 18 755 18 755 18 755 18 755 
Sparande 0 0 0 0 
     
 
Den statliga ersättningen för uppgifterna enligt LEH är särredovisad i kommunens 
ekonomiska redovisning.  
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