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1. Inledning och bakgrund 

Kommunen ska, enligt 1 kap 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap – 
LEH, minska sårbarheter i verksamheten samt besitta en förmåga att hantera 
krissituationer i fred. Kommunen ska därigenom också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar.  

Kommunens ansvar för säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslag 
(2018:585). Av 2 kap 1 § säkerhetsskyddslagen framgår att kommunen ska 
utreda behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys och utifrån denna 
analys vidta nödvändiga säkerhetsskyddåtgärder.  

Styrande för arbetet med krishantering i kommuner är LEH. Syftet med LEH är 
att kommuner ska minska sin sårbarhet och ha en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred. Om kommuner har denna förmåga i fred uppnås därigenom 
en grundläggande förmåga till civilt försvar.   

Svensk krishantering vilar på tre principer: 

Ansvarsprincipen som innebär att den som ansvarar för en verksamhet under 
normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och 
krigssituationer.  

Likhetsprincipen som innebär att en verksamhets organisation och lokalisering, 
så långt det är möjligt, ska överensstämma i fred, kris och krig.  

Närhetsprincipen som innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i 
samhället.  

Kommunernas uppgifter och den statliga ersättningen har närmare preciserats i 
två överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL): 

Kommunöverenskommelse om kommunernas krisberedskap1 

Kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar2 

Av kommunöverenskommelse om kommunernas krisberedskap framgår att 
kommuner ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap som ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för 
arbetet med krisberedskap under mandatperioden.  

Kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 
innehåller inte något liknande krav på styrdokument för arbetet med civilt 

                                                           
1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, dnr: MSB 2018-09779, SKL 
18/03101 
2 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-202, dnr: MSB 2018-
05681, SKL 18/01807. 
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försvar. Kumla kommun har valt att inkludera vissa delar av denna 
överenskommelse om civilt försvar i aktuellt styrdokument. Detta då de två 
uppdragen i vissa delar överlappar varandra, med anledning av att arbetet med 
civilt försvar i vissa delar bygger på arbetet med krisberedskap och det går då att 
vinna vissa synergieffekter genom att slå ihop dessa delar i arbetet.  

Kommunen har även valt att behandla ämnet säkerhetsskydd, i vissa delar, i detta 
program, för att få med detta perspektiv i arbetet. 

1.1. Syfte 

Syftet med styrdokumentet är att beskriva och förtydliga det ansvar Kumla 
kommun har avseende arbetet med krisberedskap, civilt försvar samt i vissa 
delar arbetet med säkerhetsskydd.  

1.2. Mål  

Målsättningen är att Kumla kommun ska vara och ska upplevas som en trygg och 
säker kommun. Det ska inom kommunen finnas resurser för att hantera olika 
typer av händelser i samverkan med andra aktörer inom kommunen, inom 
ramen för det kommunala geografiska ansvaret, under kriser och höjd beredskap.  

För att uppnå målet krävs att Kumla kommun besitter en förmåga att, oaktat 
händelse, upprätthålla samhällsviktiga funktioner under såväl korta som långa 
tidsperioder. Denna förmåga förutsätter Kumla kommun har en god 
ledningsförmåga i kombination med resurser, såväl materiella som personella. 
Denna förmåga bidrar till att kommunen kan: 

- Trygga människors liv och hälsa. 
- Begränsa skador på miljö och egendom.  
- Värna grundläggande värden såsom demokrati, rättssäkerhet samt 

mänskliga fri- och rättigheter. 

1.3. Avgränsning  

Styrdokumentet omfattar arbetet med krisberedskap, civilt försvar samt delar av 
säkerhetsskyddet.  

Programmet omfattar förvaltningar och kommunala bolag.  
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1.4. Disposition 

Detta styrdokument består av två avdelningar.  

Avdelning 1 

I den första avdelningen redogörs för de krav som lagstiftning och 
kommunöverenskommelserna ställer på kommunen samt kommunens 
inriktning.  

Avdelning 2 

Den andra avdelningen innehåller en redogörelse för hur styrning av arbetet ska 
ske samt hur kommunen ska arbeta för att leva upp till de krav som redogörs för i 
första avdelningen.  
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2. Avdelning 1 

2.1. Risk- och sårbarhetsanalys - RSA 

Kommunen ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, 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 
riks- och sårbarhetsanalys. 

Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om krisberedskap 

• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som 
avser det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt 
berörda kommunala bolag och kommunförbund.  

• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i 
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan 
att hantera extraordinära händelser.  

• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, 
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det 
geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalys.  

Kumla kommuns inriktning 

➢ Kumla kommuns risk- och sårbarhetsanalys ska ge en 
kommunövergripande lägesbild av risk och sårbarheter. 

➢ Risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra underlag för arbetet med 
kontinuitetshantering. 

➢ I arbetet med risk- och sårbarhetsanalys ska övergripande process för 
upprättande av risk- och sårbarhetsanalys tillämpas. Denna process finns 
i avsnitt 2 samt bilaga 1.  

2.2. Geografiskt områdesansvar  

Kommunen ska, enligt 2 kap. 7 § LEH, inom sitt geografiska område i fråga om 
extraordinära händelser verka för att: 
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet, 
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas, och  
3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.  
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Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om krisberedskap 

• 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. 
 

• 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. 
 

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

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

• Kommunens förberedelse 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 kommunerna.  
 

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

Kommunstyrelsen ska, enligt 3 kap 4 § LEH, under höjd beredskap verka för att 
den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att 
samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamhet.  

Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om civilt försvar 

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

Kumla kommuns inriktning 

➢ Kommunens målsättning är att etablera samverkansforum med aktörer i 
kommunen, som bedriver samhällsviktig verksamhet i kommunen.  

➢ Denna resurs ska även ingå i implementeringen av inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF). 

2.3. Planering  

Kommunen ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 
hantera extraordinära händelser.  
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Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om krisberedskap 

• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 
 

• Kommunen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka 
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap. 
 

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

• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan.  
 

• Kommunen ska. Enligt 4 § Förordning (2006:637) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (FEH), ha de planer som behövs för verksamhet under 
höjd beredskap.  
 
Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om civilt försvar 

• Kommunen ska under perioden (2018-2020) påbörja en planering för 
sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet 
som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess 
krigsorganisation och krigsplaceringar.  
 

• Kommunen ska under perioden (2018-2020) påbörja en planering för 
sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet 
som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess 
krigsorganisation och krigsplaceringar.  

Kumla kommuns inriktning 

➢ Kommunen ska revidera alternativt upprätta nytt reglemente för 
krisledningsnämnden. 
 

➢ Kommunen ska revidera instruktionen för kommundirektören i syfte att 
tydliggöra vilka uppgifter som kommundirektören har avseende 
krisberedskap och civilt försvar.  
 

➢ Kommunen ska revidera plan för extraordinära händelser. 
 

➢ Kommunen ska upprätta en övnings- och utbildningsplan.  
 

➢ Kommunen ska, senast under 2020, påbörja planering avseende den 
verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess 
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krigsorganisation och krigsplaceringar.    
 

➢ Kommunen ska utreda förutsättningarna för att skapa ett 
incidentrapporteringssystem samt utifrån utfallet av utredningen besluta 
om införandet av ett sådant system alternativt gå vidare med annan 
lösning.  

2.4. Utbildning och övning 

Kommunen ansvarar enligt 2 kap. 8 § LEH, för att förtroendevalda och anställd 
personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.  

Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om krisberedskap 

• Kommuner ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. 
Även kommunens beredskapsfunktioner inom t.ex. kommunalteknisk 
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade.  

• 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, 
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå som avser fredstida kriser.   

Kommunen ska enligt 3 kap. 1 § LEH, vidta de förberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser.  
 
Under höjd beredskaps ansvarar kommunstyrelsen, enligt 3 kap. 2 § LEH, för 
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  

Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om civilt försvar 

• Nyckelpersoner inom kommunens organisation ska under perioden 
(2018-2020) genom utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och 
totalförsvar. 
 

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

• 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.  
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Kumla kommuns inriktning 

➢ Kommunens inriktning är att kommunens krisledningsorganisation 
regelbundet ska utbildas och övas. 
 

➢ Kommunen ska delta i samverkansövningar på regional och nationell 
nivå. 
 

➢ Övriga kritiska funktioner inom kommunen ska omfattas av 
övningsverksamhet. 
 

➢ Utbildnings- och övningsplan för mandatperioden upprättas särskilt och 
beslutas av kommundirektören.  

2.5. Säkerhetsskydd 

Kommunen ska enligt 3 kap. 1-5 §§ LEH vidta nödvändiga förberedelser för 
verksamheten under höjd beredskap.  

Av 1 kap 1 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att lagen gäller för den 
som till någon del bedriver verksamhet som är betydelse för Sveriges säkerhet. 
Med säkerhetsskydd avses, enligt 1 kap 2 § Säkerhetsskyddslagen, skydd av 
säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra 
brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  Av 2 kap. 2 § 
säkerhetsskyddsförordning (2018:658) framgår att verksamhet som omfattas av 
förordningen ska ha en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten 
bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen, om det inte är 
uppenbart obehövligt.   

Av Säkerhetsskyddslagens bestämmelser framgår att kommunen ska utreda 
behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys och vidta identifierade 
nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder i form av arbete med 
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.  

Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om civilt försvar 

• Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.  
 

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

• kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för 
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens 
verksamhet.  
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Kumla kommuns inriktning 

➢ Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. 
 

➢ Kommunen ska upprätta regler för säkerhetsskydd. 
 

➢ Kommunen ska med utgångspunkt från säkerhetsskyddsanalys vidta 
adekvata åtgärder inom områdena: 
- Informationssäkerhet. 
- Personalsäkerhet. 
- Fysisk säkerhet. 
 

➢ Kommunen ska hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar i 
enlighet med rutin för hantering av hemliga handlingar.  
 

➢ Kommunen ska tillse att kritiska anläggningar är klassade som 
skyddsobjekt.  

2.6. Rapportering  

Kommunen ska enligt 2 kap. 9 § LEH och 2 § FEH, hålla länsstyrelsen informerad 
om vilka åtgärder som vidtagits enligt 2 kap. LEH och i rapporteringen ange hur 
vidtagna åtgärder påverkat krisberedskapsläget.  

Enligt 2 kap. 9 § LEH ka kommunen vid en extraordinär händelse i fredstid ge 
länsstyrelsen lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder.  

Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om krisberedskap 

• 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 (t.ex. WIS och Rakel).  
 

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

Uppgifter enligt kommunöverenskommelsen om civilt försvar 

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

• Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 
rapportering av lägesbilder.  
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Kumla kommuns inriktning 

➢ Kommunen ska utveckla förmågan att upprätta lägesrapporter. 
 

➢ Kommunen ska utöka kompetensen inom den teknik och metod som 
används för samverkan och lednings vid samhällsstörning.  
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3. Avdelning 2  

3.1. Styrning och ansvarsfördelning 

I arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd har kommunen 
olika roller som har att besluta i olika delar.  

Nedanstående aktörer omfattas av programmet i sin helhet. Vad respektive aktör 
ska göra beskrivs nedan: 

Kommunfullmäktige 

• Styr inriktningen och beslutar om övergripande mål för krisberedskapens 
verksamhet för mandatperioden 2019-2022. 

• Beslutar om reglemente för krisledningsnämnden.  

Kommunstyrelsen  

• Ansvarar för kommunens uppgifter enligt LEH. 
• Ansvarar för och beslutar kommunövergripande övergripande risk- och 

sårbarhetsanalys. 
• Beslutar om prioriterade åtgärder med anledning av kommunens risk- 

och sårbarhetsanalys eller att beslut ska tas enligt delegationsordning. 
• Beslutar om vilka uppgifter kommundirektören ska ha under 

krisberedskap och höjd beredskap.   

Krisledningsnämnden  

• Krisledningsnämndens ansvar regleras i 2 kap. 2 - 6 §§ LEH, vari framgår 
bl.a.: 

- Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska aktiveras. Ordföranden får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden i brådskande fall, där nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Ett sådant beslut ska därefter snarast anmälas till 
nämnden. 

- Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den 
utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art eller omfattning.  

- Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde.   

Kommundirektör 

• Ansvarar för verkställighet och uppföljning av krisberedskapsarbetet. 
• Ansvarar för och är chef över krisledningsorganisationen och 

krigsorganisationen. 
• Beslutar om plan för hantering av extraordinära händelser. 
• Beslutar om utbildnings- och övningsplan. 
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• Fastställer verksamhetsplan avseende krisberedskapsarbetet, arbetet 
med civilt försvar och säkerhetsskyddsarbetet.  

Förvaltningschef 

• Beslutar och följer upp respektive förvaltnings verksamhetsplan 
avseende krisberedskapsarbetet, arbetet med civilt försvar och 
säkerhetsskyddsarbetet. 

• Tillser att respektive nämnd hålls informerad om arbetet. 

Helägda bolag 

• Helägda bolag beslutar om och följer upp verksamhetsplan inom sitt 
verksamhetsområde avseende krisberedskapsarbetet, arbetet med civilt 
försvar och säkerhetsskyddsarbetet. 

• Tillser att styrelsen hålls informerad om arbetet.  
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3.2. Systematiskt säkerhetsarbete 

Styrande för arbetet med krishantering i kommuner är LEH. Syftet med LEH är 
att kommuner ska minska sin sårbarhet och ha en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred. Om kommuner har denna förmåga i fred uppnås därigenom 
en grundläggande förmåga till civilt försvar.   

För att kunna leva upp till de krav som ställs på kommunens verksamhet är det 
av vikt att fortlöpande arbeta med åtgärder för att, oaktat händelse, hålla 
samhällsviktig verksamhet i drift under olika former av kriser vid höjd och 
förhöjd beredskap.  

Arbetet med att åtgärda de sårbarheter som identifieras i risk- och 
sårbarhetsanalysen samt risker som identifieras fortlöpande i arbetet, är en 
färskvara och måste bedrivas kontinuerligt genom fortgående analyser, 
uppföljning av inträffade händelser och genomförande av nödvändiga åtgärder.  

En förutsättning för att kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete på ett 
kostnadseffektivt sätt är att samtliga incidenter och avvikelser rapporteras in och 
analyseras, för att möjliggöra identifiering av sårbarheter, varpå adekvata 
åtgärder kan vidtas för att undvika att samma incident/avvikelse inträffar igen.  

Incidenter som påverkar samhällskritisk verksamhet kan vara av olika 
beskaffenhet: 

1. Incidenter som har sin grund i att verksamheten  från början är behäftad 
med brister som skapar sårbarhet samt,  

2. incidenter som har sin grund i omständigheter som kommunen inte kan 
påverka (t.ex. väderfenomen).  

 

Oaktat beskaffenhet är det av vikt att arbeta proaktivt; hur kan vi undvika en 
incident alternativt hur vi ska hantera en faktisk incident? 

Följande process visualiserar hur vi i Kumla kommun ska arbeta preventivt med 
risker och sårbarheter. Processen är uppdelad i tre steg: 
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1. FÖRE 

I detta steg ingår: 

a) Identifiering av risker och sårbarheter. Denna identifiering sker bl.a. i 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och säkerhetsskyddsanalys. Det 
är dock inte enbart i dessa analyser man kan identifiera risker, utan detta 
kan även ske i den dagliga driften.  

b) Konsekvensanalys av identifierade risker. I konsekvensanalysen bedöms 
hur allvarlig konsekvensen är i händelse av inträffad incident och utifrån 
denna bedömning görs en bedömning av vilka risker och sårbarheter som 
bör åtgärdas och deras inbördes prioritering.  

c) Nästa steg handlar om att vidta åtgärder för att eliminera alternativt 
minska risker och konsekvenser, utifrån den prioritetsordning som 
fastställts. Detta sker genom kontinuitetshantering, då en 
kontinuitetsplan upprättas för varje aktuellt område och aktiviteter 
vidtas aktiviteter alternativt att handlingsplaner upprättas, för att bygga 
upp en robusthet som bidrar till en ökad förmåga att bedriva 
samhällsviktig verksamhet i kris.  

I processen är det viktigt att lägga mycket fokus på detta steg.  En grundlig analys 
i detta steg bidrar till att rikta resurser dit de gör mest nytta. Om man lyckas väl 
med dessa proaktiva åtgärder kan man eliminera eller minimera ett stort antal 
risker och sårbarheter och därmed  konsekvenser.  

Hur framgångsrik man är i detta steg är beroende av vilken beskaffenhet 
eventuell incident har. Om det handlar om en brist i verksamheten kan 
kommunen genom åtgärdande eliminera risk för incident. Om det däremot 
handlar om en incident som har sin grund i omständigheter som kommunen inte 
kan påverka, kan arbetet i detta steg bidra till att skapa en robusthet som gör det 
möjligt att driva samhällsviktig verksamhet oaktat incident.  

 

2. UNDER 

Om det, trots vårt arbete i föregående steg, inträffar en oönskad händelse, ska det 
finnas handlingsplaner för hur vi ska hantera uppkommen händelse. Dessa 
planer ska upprättas och övas i det föregående steget (FÖRE). Det kan t.ex. 
handla om krishanteringsplan, beredskapsplan, evakueringsplan. Dessa planer är 
till för att kommunen vid en kris snabbt ska kunna vidta adekvata åtgärder för att 
begränsa konsekvensen av krisen samt för att inom kortaste möjliga tidsrymd 
återgå i normaldrift.  
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3. EFTER 

Efter att en händelse inträffat och hanterats är det av stor vikt att händelsen 
analyseras och följs upp. En uppföljning ger underlag för förbättringsåtgärder 
som ska medföra att liknande händelser inte inträffar igen alternativt att 
kommunen bygger upp en än mer kvalificerad hantering i händelse av att 
händelsen inträffar igen. Erfarenheterna av händelsen tas med i steget FÖRE och 
åtgärder vidtas för att, om möjligt, eliminera risken för att händelsen inträffar 
igen alternativt att analysen av händelsen identifierat en brist i handlingsplan, 
som då ska uppdateras och övas.  
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3.3. Verksamhetsplan 

I styrningen av arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd ska 
en kommunövergripande verksamhetsplan användas. Denna sträcker sig över 
två år som beslutas av kommundirektören på tjänstepersonsnivå. Denna ska 
sedan brytas ner i förvaltningsspecifika verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen 
följs upp i november år 1 och därefter inför den kommunövergripande 
uppföljningen år 2.  

Följande process ska följas: 

Kommunövergripande verksamhetsplan för samtliga förvaltningar och 
kommunägda bolag (fortsättningsvis kallad för bolag) fastställs av 
kommundirektör. 
Förvaltnings- och bolagsövergripande verksamhetsplaner för respektive 
förvaltning och bolag fastställs av förvaltningschef. 
Den förvaltnings- och bolagsövergripande verksamhetsplanen kan sedan brytas 
ner inom respektive verksamhet på det sätt som bedöms lämpligt av respektive 
ledning.   
Uppföljning av verksamhetsplanen på förvaltnings- och bolagsnivå, vilken 
återrapporteras till beredskapssamordnare. 
Uppföljning av kommunövergripande verksamhetsplan, utifrån förvaltnings- och 
bolagsspecifik uppföljning, vilken rapporteras till kommundirektör, varpå 
uppdrag som är levererade ska avslutas.    

Processen bygger på att förvaltningar och bolag får ett uppdrag t.ex. år 1 som 
namnges utifrån när detta uppdrag ska vara verkställt, t.ex. ”uppdrag 21” som ska 
vara verkställt den 31 december 2021. Förvaltningar och bolag ska som 
huvudregel få två år på sig att verkställa uppdragen. Oaktat denna leveranstid ska 
det ske en statusrapportering efter ett år och i detta exempel ska uppdrag 21, 
som ska vara klart december 2021, vara föremål för en statusrapport till 
beredskapssamordnare senast den 31 december 2020. Uppdrag 21 återkopplas 
sedan till beredskapssamordnare senast den 31 december 2021, varpå uppdraget 
avslutas under förutsättning av att uppdraget 21 är klart. Om det inte skulle vara 
verkställt kan uppdraget, i de delar det inte är klart, föras över till nästkommande 
år.  Uppdragen kan, vid behov, justeras. En sådan justering ska kommuniceras 
med berörda förvaltningar och bolag, innan den fastställs.  

2020 År 1  
År 1: Kommunövergripande uppdrag 21 som ska vara verkställda senast den 31 
december 2021, i VP fastställs av kommundirektören.  
År 1: Förvaltningar och bolag bryter ner uppdrag 21 i verksamhetsspecifik VP. 
År 1: Status för uppdrag 21 återkopplas till beredskapssamordnare senast den 31 
december 2020. 

2021 År 2 
År 2: Kommunövergripande uppdrag 22 som ska vara verkställda senast den 31 
december 2022, i VP fastställs av kommundirektören.  
År 2: Förvaltningar och bolag bryter ner uppdrag 22 i verksamhetsspecifik VP. 
År 2: Uppdrag 21 återkopplas till beredskapssamordnare senast den 31 
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december 2021 och avslutas. 
År 2: Status för uppdrag 22 återkopplas till beredskapssamordnare senast den 31 
december 2021. 

2022 År 3  
År 3: Kommunövergripande uppdrag 23 som ska vara verkställda senast den 31 
december 2023, i VP fastställs av kommundirektören.  
År 3: Förvaltningar och bolag bryter ner uppdrag 23 i verksamhetsspecifik VP. 
År 3: Status för uppdrag 23 återkopplas till beredskapssamordnare senast den 31 
december 2022. 
År 3: Uppdrag 22 återkopplas till beredskapssamordnare senast den 31 
december 2022 och avslutas 

2023 År 4 
År 3: Kommunövergripande uppdrag 24 som ska vara verkställda senast den 31 
december 2024, i VP fastställs av kommundirektören.  
År 4: Förvaltningar och bolag bryter ner uppdrag 24 i verksamhetsspecifik VP. 
År 4: Status för uppdrag 24 återkopplas till beredskapssamordnare senast den 31 
december 2024. 
År 4: Uppdrag 23 återkopplas till beredskapssamordnare senast den 31 
december 2024 och avslutas 

Se processbild i bilaga1.  
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3.4. Övergripande process för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys 

(RSA) 

Kommunen ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, 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 
riks- och sårbarhetsanalys. 

Målet för risk- och sårbarhetsanalysen är att denna ska:  

• Utgöra ett underlag för det vidare arbetet med kontinuitetshantering för 
att skapa en förmåga att motstå kriser i verksamheten.  

• Utgöra ett underlag för planering och genomförande av åtgärder i de 
delar som inte ingår i kontinuitetshanteringen.   

• Bidra till en övergripande bild av de risker och sårbarheter som finns i 
samhället som kan påverka kommunens verksamhet negativt.  

• Utgöra grund för kommunövergripande verksamhetsplanering avseende 
arbetet med krisberedskap.  

Processen innehåller följande moment: 

1. Samhällsviktig verksamhet identifieras. 
2. Kritiska beroenden för samhällsviktig verksamhet identifieras. 
3. Risker identifieras och analyseras. 
4. Kontinuitetshantering, där man analyserar vilka åtgärder som krävs för 

att eliminera alternativt minimera risker.  

Processen kan grovt indelas i två delar; 

• en del där man gör en risk- och sårbarhetsanalys och  
 

• en del där man arbetar med kontinuitetshantering.  

Risk- och sårbarhetsanalys 

En risk- och sårbarhetsanalys görs för att identifiera de risker som omgärdar 
samhällsviktig verksamhet och för att bedöma hur sårbar verksamheten är. 
Syftet med risk – och sårbarhetsanalysen är att öka medvetenhet och kunskap 
hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter 
inom det egna verksamhetsområdet samt skapa ett underlag för egen planering.  

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys för nästkommande mandatperiod 2023 – 
2026, kommer att starta upp på förvaltnings- och bolagsnivå under 2021. Dessa 
analyser ska sedan utgöra grund för den kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalysen som kommer att genomföras under 2022.  
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Kontinuitetshantering  

Nästa steg är att gå vidare med kontinuitetshantering. Att arbeta med 
kontinuitetshantering innebär att man planerar för att upprätthålla sin 
verksamhet, oavsett vad som inträffar. Syftet med kontinuitetshantering är att 
hålla verksamheten igång under en kris, alternativt att skapa ett system som ger 
förutsättningar att återgå i full drift så snart som möjligt vid en inträffad kris.  

Exempel på aktiviteter som ingår i arbetet med kontinuitetshantering är:  

• Kartlägga och analysera samhällsviktiga verksamheter i detalj.  
 

• Identifiera kritiska resurser som krävs för att hålla verksamheten i drift 
och bestämma om acceptabla avbrottstider. 
 

• Utreda vilka åtgärder som krävs för att eliminera alternativt minska 
risken för avbrott, varpå beslut om att vidta åtgärder ska meddelas 
alternativt beslut att inte vidta åtgärder, i form av ett medvetet 
risktagande. 
 

• I de fall det kan konstateras att riskerna är utom kommunens kontroll, 
ska det tas fram rutiner, checklistor och planverk för att hantera de 
störningar som kan uppkomma.  

I denna process startar arbetet med att respektive förvaltning och bolag ska 
analysera vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom respektive 
verksamhet. Dessa samhällsviktiga verksamheter ska, av respektive förvaltning 
och bolag, prioriteras utifrån vilka verksamheter som är bedöms vara av störst 
vikt och som ska prioriteras i händelse av en samhällsstörning. Denna 
prioritering ska dokumenteras i en förvaltnings- och bolagsövergripande plan 
som återkopplas till beredskapssamordnare. Dessa planer kommer sedan att 
sammanställas i en kommunövergripande plan för kontinuitetshanteringen som 
fastställs av kommundirektören. Denna plan kan, vid behov, justeras. En sådan 
justering ska kommuniceras med berörda förvaltningar och bolag, innan den 
fastställs. Kontinuitetshanteringsarbetet kommer sedan att fortgå löpande under 
hela mandatperioden.  

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering ska 
kommunens beredskapssamordnare fungera som en stödfunktion i 
genomförandet.  
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Under mandatperioden 2019 - 2022 ska risk- och sårbarhetsanalys samt 
arbete med kontinuitetshantering genomföras enligt följande process: 

2019 – processen fastställs i styrdokument 

2020 Q1 – upprättande av förvaltnings- och bolagsövergripande plan för 
kontinuitetshantering som återkopplas till beredskapssamordnare. 

2020 Q2  - Kommunövergripande plan för kontinuitetshantering som fastställs av 
kommundirektören.  

2020 Q3 - Q4 - genomförande av kontinuitetshantering på förvaltnings- och 
bolagsnivå utifrån fastställd plan.  

2021 Q1 – Q4 - genomförande av risk- och sårbarhetsanalys på förvaltnings- och 
bolagsnivå. 

2021 Q1- Q4  – fortsatt arbete med kontinuitetshantering på förvaltnings- och 
bolagsnivå utifrån beslutad plan.  

2022  Analys av förvaltnings- och bolagsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser 
och sammanställning av dessa till en kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalys. 

2022 Q1- Q2 – Fortsatt arbete med kontinuitetshantering på förvaltning- och 
bolagsnivå utifrån beslutad plan.  

Se processbild i bilaga1. 

 

 

Bilaga 1; processbild för RSA och kontinuitetsarbete och VP 


