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1 Inledning 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige senast 31 december under den nya 

mandatperiodens första år. 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet. Det syftar även 

till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med 

krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar, bolag 

och kommunalförbund. I kap 5.3 i överenskommelsen har MSB och SKL fastslagit vilka 

uppgifter som ska finnas med i styrdokumentet: 

• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 

bolag och kommunalförbund  

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska 

ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Arbete med civilt försvar 

Det finns idag inga krav på att det ska finnas ett motsvarande styrdokument för 

kommunens arbete med civilt försvar. Då det civila försvaret i stor utsträckning bygger 

på kommunens förmåga att hantera fredstida kriser väljer Växjö kommun att låta 

styrdokumentet omfatta även detta område. Överenskommelsen om kommunernas arbete 

med civilt försvar 2018-2020 (mellan MSB och SKL) har en annan tidsperiod som grund 

och förväntas omförhandlas under innevarande mandatperiod. En ny överenskommelse 

bedöms inte påverka detta styrdokument. 
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2 Övergripande mål och inriktning 

Policy för säkerhet och beredskap (KF  2017-06-13) är kommunens övergripande 

styrdokument för krisberedskap och omfattar mål och ansvar inom området. Bilaga 1. 

Särskild inriktning under mandatperioden: 

Kommunstyrelsen antog 2017 en handlingsplan för att starta upp arbetet med civilt 

försvar. Den omfattade aktiviteter för kompetenshöjning inom totalförsvaret, arbete 

enligt säkerhetsskyddslagen samt kontinuitetshantering. Under 2019 – 2020 ska (enligt 

MSB och SKL:s Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020) 

kommunen också påbörja planering för krisorganisation och krigsplacering.  

Ovanstående samt 2019 års risk- och sårbarhetsanalys visar särskilt på följande 

prioriterade utvecklings- och förbättringsområde:  

• Successiv anpassning av krisorganisationen för att hantera höjd beredskap och 

krig. 

• Behov av kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet. Kommunens 

förmåga att hantera strömavbrott är här en viktig del. 

• Geografiskt områdesansvar särskilt med inriktning mot ickekommunal 

samhällsviktig verksamhet och medborgarnas egen förmåga att hantera en kris. 

Målet för det civila försvaret är att:  

• Värna civilbefolkningen  

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 
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3 Styrning av arbetet med krisberedskap 

Växjö kommuns budget och arbete följer ett processinriktat arbetssätt och är indelad i 

en ledningsprocess, fem huvudprocesser och ett antal stödprocesser. Säkerhetschefen 

är processledare för stödprocessen ”Stödja koncernens arbete för en trygg och säker 

kommun”.   

Nedan redovisas (i fet stil) hur ansvaret är fördelat enligt säkerhet- och 

beredskapspolicyn. Därefter redovisas vad det specifikt innebär inom 

krisberedskapsområdet. 

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kommunens säkerhet och beredskap och 

fastställer policyn.  

Kommunfullmäktige antar styrdokument för krisberedskap och reglemente för 

krisledningsnämnden. 

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning av säkerhets- och beredskapsarbetet 

samt arbetet med civilt försvar. 

Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalys och beslutar om plan för hantering 

av extraordinära händelser. Kommunstyrelsen, via säkerhet- och 

beredskapsavdelningen, prioriterar och planerar övriga beredskapsåtgärder (även civilt 

försvar) samt följer upp arbetet utifrån ett koncernperspektiv. Säkerhet- och 

beredskapsavdelningen tar fram metodstöd och stödjer i arbetet. 

Samordning avseende länets aktörer inom krishantering i perspektiven före, under och 

efter en kris, sker i stor utsträckning inom nätverket Krissamverkan Kronoberg. 

Kommunstyrelsens ordförande deltar i Regionala rådet och säkerhetschefen är med i 

dess styrgrupp.  
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Kommunchefen, genom säkerhetschefen, utfärdar koncerngemensamma rutiner och 

instruktioner. 

Kommunchefen tar beslut om en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden. 

Kommunchefen är krisledare vid extraordinär eller allvarlig händelse.  

Nämnd/bolag fastställer verksamhetsspecifika rutiner och instruktioner och 

ansvarar genom förvaltningschef/VD, för att säkerhets- och beredskapsarbetet inom 

eget verksamhetsområde bedrivs i enlighet med lagar, förordningar, policy och 

instruktioner.   

Förvaltningar och bolag har ansvar att bedriva ett systematiskt säkerhet- och 

beredskapsarbete inom egen verksamhet, bland annat genom risk- och 

sårbarhetsanalyser, planering, utbildning och övning.  

Förvaltningschef/VD ska utse en resurs (säkerhetsombud eller motsvarande) som 

funktion för säkerhets- och beredskapsarbetet. Säkerhetsombudet är 

förvaltningens/bolagets länk till den centrala säkerhet- och beredskapsavdelningen. 

Inom vissa kommunala verksamheter finns sektorsspecifik reglering av krisberedskapen 

att ta hänsyn till. Exempel på detta är elberedskapslag (1997:288) för elproducenter. 

Styrdokumentet har ingen rättslig verkan gentemot kommunens bolag och förbund. Ur 

antagen företagspolicy och ägardirektiv framgår att målet för verksamheten i 

nämnderna och bolagen (kommunkoncernen) skall vara att tillgodose intressen som 

gagnar kommunkoncernen i dess helhet och därigenom kommunmedlemmarna. Bolag 

och förbund är även en aktiv del i kommunens processorienterade arbetssätt. I 

företagspolicyn står även att kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och 

bolagens verksamhet skall respekteras.  

För styrning/ansvar vid extraordinär händelse – se plan för hantering av extraordinära 

händelser. 
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4 Övergripande process för risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) 

 

 

1. Förvaltningar och bolag gör lokala RSA:er. I detta arbete identifieras 
samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden. Säkerhet- och 
beredskapsavdelningen tar del av nationell och regional RSA samt klassificerar 
och riskbedömer.  

2. Säkerhet- och beredskapsavdelningen sammanställer koncernövergripande RSA 
som baseras på extraordinära händelsers påverkan på samhällsviktig verksamhet. 
RSA:n fastställs av kommunstyrelsen.  

3. Förvaltningar och bolag analyserar hur egen verksamhet påverkas av händelser 
som framgår ur den koncernövergripande RSA:n samt tar fram åtgärder för att 
minska påverkan. 

4. Förvaltningar och bolag kontinuitetshanterar sin samhällsviktiga verksamhet.  

5. Årlig uppföljning av arbetet. 
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I nedanstående bild beskrivs RSA- och kontinuitetsprocesserna mer ingående och hur 

de förhåller sig till varandra: 

 

 

5 Planering 

Risk- och sårbarhetsanalysen och de åtgärdsbehov som identifieras ingår i en ständigt 

pågående process. Kommunstyrelsen, genom säkerhet- och beredskapsavdelningen, har 

uppdrag att systematisera, prioritera och planera dessa åtgärder. Arbetet arbetas in i 

ordinarie budget- och verksamhetsplanering och följs upp av kommunstyrelsen. 

Uppföljningen omfattar även nämnder och styrelsers åtgärder och sker i samband med 

årlig rapportering till länsstyrelsen. 

Uppgifter och åtgärder framgår även av kapitel 3 i detta dokument.  
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