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Begrepp och termer 

Brist – avser här avsaknad av något, att en resurs är knapp, sinande eller saknas. 
Extraordinär händelse - en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av kommunen.  Det kan exempelvis röra sig om hot mot 
energiförsörjningen, vatten- och avloppsnätet, svåra olyckor, omfattande skador med farligt 
gods, svåra och långvariga snöoväder etc. Händelsernas stora omfattning, det snabba 
händelseförloppet och svårigheterna att överblicka kräver snabba beslut, som ställer 
speciella krav på den kommunala organisationen vid en större händelse som hotar liv, miljö 
och egendom 
Förmåga –förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. 
Geografiskt områdesansvar – att det inom ett geografiskt område finns ett organ som 
ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder före, under 
och efter en kris. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal nivå (kommun), regional nivå 
(länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen). 
Hot – omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot 
kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något eller 
någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att orsaka 
skada. 
Höjd beredskap – är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Regeringen får 
besluta om höjd beredskap om Sverige är i krig, krigsfara eller har varit i krig. Beslutet kan 
avgränsas till ett specifikt område eller verksamhet.  
Inriktning- Orientering av tillgängliga resurser mot formulerade mål. Inriktning är en 
effekt hos de resurser som hanterar samhällsstörningar. Varje aktör har alltid en egen 
inriktning. När flera aktörer fungerar tillsammans finns det också en aktörsgemensam 
inriktning. 
Inriktning- och samordningsfunktion, ISF:  En ISF är en tillfälligt sammansatt 
aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning. 

Kontinuitetshantering - handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet 

och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse. 

När elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når oss. Med 

kontinuitetshantering  kan organisationer snabbare återhämta sig från och minska 

konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär kortare avbrottstider i 

verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och 

informationsrelaterade värden går förlorade. Exempel på aktiviteter inom 

kontinuitetshantering: Kartlägga viktiga verksamheter och processer, identifiera kritiska 

resurser, bestämma vad som är acceptabla avbrottstider, genomföra åtgärder som 

minskar risken för avbrott samt skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan 

uppstå. 

Kris – en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras 

med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och 

vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.  
Krisberedskap – förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom 
den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, 
motstå och hantera krissituationer. 
Krishantering – med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen 
av en händelse eller störning som inträffat i samhället.  
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Kritiska beroenden – beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter 
ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 
levererande verksamheter relativt omgående leder till nedsättningar i funktioner, som kan få 
till följd att en extraordinär händelse inträffar. 
Redundans – reservsystem för att klara störningar bättre. 
Risk – en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 
konsekvenser händelsen kan leda till. 
Risk- och sårbarhetsanalys – en samlad analys av ett systems risker och sårbarheter. 
Robust – hållbar. 
Samhällsviktig verksamhet – en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:  

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig 
kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

En förteckning över samhällsviktiga verksamheter finns i bilaga 2. 
Samhällsstörningar: De företeelser och händelser som hotar eller ger skadeverkningar på 
det som ska skyddas i samhället.  
Samordning: Anpassning av aktiviteter och delmål under hantering av den extraordinära 
händelsen så att tillgängliga resurser kommer till största möjliga nytta. Samordning handlar 
om att aktörer inte ska vara i vägen för varandra, och hjälpas åt där det går. Samordning är 
en effekt hos de resurser som hanterar samhällsstörningar. 
Sårbarhet – de egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller 
egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse. 
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1 Inledning 

Enligt lagen (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen ha en förmåga att förebygga och 
hantera extraordinära händelser och höjd beredskap. För att förtydliga kommunens 
arbetsuppgifter finns  Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (KÖ)mellan MSB och 
SKL. 
 
En del i överenskommelsen är att alla kommuner ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. En viktig inriktning för perioden 2019-2022 är att 
styrdokumentet i första hand ska innehålla kommunens igen inriktning och styrning.1 
Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige senast 31 december under 
mandatperiodens första år och ska innehålla: 
 

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund. 

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

 Kommunens ambitioner med sitt geografiska områdesansvar. 

 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller 

uppdatera under mandatperioden. 

 
Figur 1MSB modell över samhällsskydd och beredskap. Källa: MSB 

 
 
 

  

                                                 
1 Vägledning för kommunens arbete med styrdokumentet 2019-2022, sid 4 
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2 Övergripande inriktning och mål för MTG-kommunernas arbete 

med extraordinära händelser och höjd beredskap 

Följande mål och inriktning gäller för MTG-kommunernas arbete när det gäller 
extraordinära händelser och höjd beredskap under mandatperioden:  
 

 Inriktning Mål  Indikator och ansvarig 

F
ö

re
b

y
g

g
a
n

d
e
 

Göra det mindre 
sannolikt att 
kommunen drabbas 
av extraordinära 
händelser. 

 Levande process för risk- och 

sårbarhetsanalys, se kapitel 4. 

MTG-kommunernas risk- och 

sårbarhetsanalys ska användas 

vid verksamhetsplanering och 

fysisk planering. 

 

 Att MTG-kommunernas risk- och 

sårbarhetsanalys har uppdaterats 

under mandatperioden 

   Ansvarig: säkerhetsfunktionen 

 Samhällsviktiga verksamheter har 

genomfört riskreducerande 

åtgärder som grundar sig på MTG-

kommunernas risk- och 

sårbarhetsanalys.  

   Ansvarig: chefer över samhälls-

viktig verksamhet. 

 

Kommunen ska 
agera på ett sätt som 
minimerar 
konsekvenser av en 
extraordinär 
händelse. 

 Samhällsviktiga verksamheter 

har arbetat med 

kontinuitetshantering. 

 Implementerad 

stabsmetodik, stabsledning 

samt Krisledningsplan inklusive 

förmåga att vara värd för 

ISF-funktion2. 

 Ambitioner inom 

kommunernas geografiska 

områdesansvar, se kapitel 5. 

 Utbildnings- och övningsplan 

fastställd av kommunchefer 

MTG. (KC MTG). 

 Att samhällsviktiga verksamheter 

är identifierade, acceptabla 

avbrottstider är identifierade, 

åtgärder som minskar risken för 

avbrott  är vidtagna samt planer 

för att hantera de störningar som 

ändå kan uppstå är upprättade och 

implementerade. Ansvarig: chefer 

för samhällsviktig verksamhet 

 Att Krisledningsplan är beslutad och 

implementerad. 

Ansvarig: säkerhetsfunktionen. 

 Att aktiviteter enligt kapitel 5 är 

genomförda 

   Ansvarig: säkerhetsfunktion/ 

   kommunikationsansvariga 

 Upprättad utbildning- och 

övningsplan. Ansvarig: 

säkerhetsfunktionen 

 
Målen ska vara uppfyllda 2022-12-31.  

                                                 
2 Inriktning- och samordningsfunktion, ISF, är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att 
sluta överenskommelser för inriktning och samordning för att hantera den extraordinära händelsen. 
Kommunen behöver alltså både en förmåga till att leda sin egen organisations ledning men även de 
aktörer som är berörda av en händelse genom en ISF-funktion. Funktionen finns närmre beskriven i Plan 
för krisledning. 
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3 Övergripande styrning i arbetet med krisberedskap 

Arbete med krisberedskap och höjd beredskap behöver involvera såväl den kommunala förvaltningen, som 

bolag och kommunalförbund som kommunen har inflytande över. Kommunen behöver säkerställa att 

arbetet med krisberedskap och höjd beredskap får genomslag i hela organisationen.3 Nedan beskrivs 

ansvar och roller för olika delar av kommunens organisation vad förebyggande åtgärder och hantering av 

extraordinära händelser och höjd beredskap. 

 

Organisationsdel Roll och ansvar 

Kommun-

fullmäktige 

Antar Krisledningsnämndens reglemente , Styrdokument och Krisledningsplan 

för kommunstyrelse och krisledningsnämnd. 

Krislednings-

nämnd 

Nämndens befogenheter framgår av lag om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Dess funktion och sammansättning styrs av det reglemente för  

krisledningsnämnden som antagits av kommunfullmäktige.  

Nämnden träder in när kommunstyrelsens ordförande så beslutar. 

Leda enligt Krisledningsplan kommunstyrelse och krisledningsnämnd. 

Kommunstyrelse Ansvarar för att:  

 Fastställa  kommunchefen instruktion för att under kommunstyrelsen  

leda förvaltningens arbete med extraordinära händelser och höjd 

beredskap. (7 kap. 2 § kommunallag) 

 Följa upp kommunens årliga redovisning av kommunens arbete 

enligt LEH och KÖ4. 

 Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att bedöma 

kommunstyrelsens behov av utbildning och övning och begära 

planering och genomförande av utbildning och övning från 

säkerhetsfunktionen. 

 Kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare ska kunna stå 

värd för en inriktning- och samordningsfunktion.5  

 Ansvarar för ledning vid höjd beredskap. 

Övriga nämnder Ansvarar för att: 

 kunskap om vilka konsekvenser de identifierade riskerna i MTG-

kommunernas risk- och sårbarhetsanalys har samhällsviktig 

verksamhet inom nämndens område och ta hänsyn till det vid 

budgetberedning. 

 Att kontinuitetshantering bedrivs inom nämndens samhällsviktiga 

verksamheter. 

 Socialnämnden ansvarar för att sätta ambitionen med kommunens 

arbete med krisstöd vid allvarlig händelse.6 

                                                 
3 Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022, sid 8.  
4 Överenskommelse om kommunernas krisarbete 2019-2022.  
5 Vad detta innebär finns beskrivet i Plan för krisledning.. 
6 Det finns ingen föreskrift som reglerar kommunens ansvar för kommunalt krisstöd. Socialstyrelsen har 
gett ut ett kunskapsunderlag Krisstöd vid allvarlig händelse vilken bör användas. 
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Organisationsdel Roll och ansvar 

Kommunchef Ansvarar för att : 

 Processägare för risk- och sårbarhetsanalysen som ska rapporteras till 

länsstyrelsen senast 31 oktober under det första året varje ny 

mandatperiod. 

 Godkänna Krisledningsplan på förvaltningsnivå. 

 Godkänna Utbildnings- och övningsplan. 

 Godkänna årlig verksamhetsplan kring hur MTG-kommunerna 

uppnår uppgifterna i KÖ samt hur erhållen och sparad statlig 

ersättning ska användas. 

 Vid behov kunna vara värd för en ISF-funktion.7 

Ansvarig chef 

inom förvaltning, 

sektor, 

kommunal-

förbund, 

bolag 

Ansvarar för att:  

 beakta MTG-kommunernas risk- och sårbarhetsanalys i 

verksamhetsplanering.  

 samhällsviktiga verksamheter arbetar med kontinuitetshantering. 

 larmvägar och larmplaner är uppdaterade och kända i organisationen. 

 det finns en förmåga att hantera samhällsstörningar, extraordinära 

händelser och höjd beredskap via dokumenterad krisledningsplan. I 

planen ska ingå: 

 Beskrivning av vilken verksamhet som ska kunna upprätthållas 

även under extraordinära händelser och höjd beredskap. 

 Ledningsförhållanden (roller, ansvar, organisation, lokaler 

inklusive reservlokaler, kontaktpersoner).  

Socialchef Förutom punkterna ovan även ansvar för att: 

 det finns en utsedd POSOM ansvarig som leder arbetet med 

kommunalt krisstöd. Gruppen bör bestå av ca 8-12 personer och kan 

utgöras av personal från kommunala verksamheter och representanter 

från civilsamhället. 

 POSOM-gruppen ska ges personella och ekonomiska förutsättningar 

att fullgöra sitt uppdrag. Utbildning och övning kan finansieras via 

statlig ersättning men inte arbetstid eller kostnader i material.  

 Det finns en plan för långsiktigt kommunalt krisstöd.8 

Chefer för 

samhällsviktiga 

verksamheter  

Ansvarar för att:   

 Att kommunens larmväg är känd inom verksamheten.9  

 Att kunna lämna lägesbild för den egna verksamheten.10 

 Samhällsviktiga verksamheter har kontinuitetshantering för att 

upprätthålla verksamhet under samhällsstörningar, extraordinära 

händelser och höjd beredskap. 

                                                 
7 Inriktning- och samordningsfunktion, ISF, är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att 
sluta överenskommelser för inriktning och samordning för att hantera den extraordinära händelsen. 
Kommunen behöver alltså både en förmåga till att leda sin egen organisations ledning men även de 
aktörer som är berörda av en händelse genom en ISF-funktion. Funktionen finns närmre beskriven i 
Krisledningsplan.. 
8 Vid utvärdering av extraordinära händelser nationellt har det visats att behovet av långvarigt krisstöd 
underskattats 
9 Larmvägen finns beskriven i Krisledningsplan 
10 Hur lägesbilden ska rapporteras finns beskrivet i Krisledningsplan. 
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Organisationsdel Roll och ansvar 

POSOM-ansvarig Ansvarar för att:  

 POSOM-gruppen har regelbundna träffar och övar. 

 det finns implementerade rutiner för psykosocialt 

omhändertagande.11 Rutinerna ska bland annat innehålla larmlistor, 

lokaler för krisstödscenter med mera. 

 Bedöma utbildningsbehov och begära utbildning och övning av 

säkerhetssamordnarna. 

 Samverka med Region Västra Götaland och övriga aktörer med 

ansvar för krisstöd för att tydliggöra ansvar och samverkansformer. 

Kommunikations-

ansvarig 

Ansvarar för att det finns en förberedd funktion för kriskommunikation som 

ska ha förmåga för att: 

 Informera internt och externt.  

 Samordna kommunikationsinsatser med andra aktörer inom och 

utanför kommunen.  

 Bedriva upplysningscentral.  

 Ansvara för mediehantering.  

Näringslivschef/-

strateg/-

samordnare/samh

ällsplanerare 

Ansvarar för att: 

 tillsammans med säkerhetssamordnare ansvara för kontakt med 

näringslivet för kommunens geografiska områdesansvar. 

Kulturchef/kultur- 

och fritidschef/-

ansvarig 

Ansvarar för att: 

 tillsammans med säkerhetssamordnare ansvara för kontakt med 

civilsamhället för kommunens geografiska områdesansvar. 

                                                 
11 Inom ramen för det kommunala ansvaret och enligt Socialstyrelsens kunskapsunderlag Krisstöd vid 
allvarlig händelse.  
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Organisationsdel Roll och ansvar 

Säkerhets-

samordnare 

Ansvarar för att stödja, utveckla och samordna kommunens förebyggande 

arbete och förmåga att hantera extraordinära händelser och höjd beredskap 

enligt LEH och KÖ samt MTG-avtal vilket bland annat innebär ansvar för: 

 Leda arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen samt sammanställa 

resultatet och redovisa till länsstyrelsen senast 31 oktober första året i 

mandatperioden. Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara en levande 

process under mandatperioden. 

 Leda arbetet med kommunens geografiska områdesansvar i 

samarbete med kommunikatörer, näringslivsansvariga och kultur- 

och fritidsansvariga 

 Tillhandahålla övning och utbildning enligt det behov som framgår 

av risk- och sårbarhetsanalysen och på begäran kommunalråd, 

kommunchef, verksamhetsansvariga över samhällsviktiga 

verksamheter. 

 Riskkommunikation via kommunens kanaler för att nå cirka 39 000 

invånare samt näringsliv och civilsamhället med MTG-kommunernas 

risk- och sårbarhetsanalys som grund. 

 Utvärdera och genomföra utbildningar och övningar enligt av 

kommunchef fastställd Utbildnings- och övningsplan. 

 Samordna utvärdering av inträffade händelser aktörsövergripande. 12 

 Bedöma behov av revidering av dokumenten Styrdokument, MTG-

kommunernas  risk- och sårbarhetsanalys, Krisledning och övriga 

planer. 

 Årlig rapportering till länsstyrelsen av MTG-kommunernas förmåga 

att förebygga och hantera olyckor, kris och krig enligt LEH och KÖ. 

 
Den verksamhetsplan som ska tas fram årligen ska dokumenteras i Stratsys, vilket är 

MTG-kommunernas verksamhetssystem för styrning. 

 

  

                                                 
12 Även händelser som inte är extraordinära bör utvärderas i lärande syfte. 



Sida: 11 (16) 
 
 

 

4 Kommunens övergripande process för risk- och 

sårbarhetsanalys 

Nedan beskrivs kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. Målet är 
att få en levande process .13 Processägare för risk- och sårbarhetsanalysen är KC MTG vilka 
ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalysen godkänns. Säkerhetsfunktionen ansvarar för att 
ta fram modell för risk- och sårbarhetsanalysen. 
 

 
Figur 2 MTG-kommunernas process för risk- och sårbarhetsanalys 

 
Den övergripande RSA-processen beskrivs i ett antal faser över mandatperioden. 

 

År 1 
Riskidentifiering med underlag från länsstyrelsen som grund. Insamling av data i form av 
riskanalyser gjord av annan lagstiftning till exempel plan och bygglagen, risk- och 
väsentlighetsanalys, andra aktörers risk och sårbarhetsanalyser samt aktuella rapporter 
främst från MSB, FOI och bevakningsansvariga myndigheter. 
 
Riskanalys på övergripande nivå där säkerhetsfunktioner bedömer sannolikhet och  
konsekvens över de identifierade riskerna på en övergripande nivå. Dessutom identifieras 
sårbarheter och brister på övergripande nivå. Resultatet faktagranskas internt och externt. 
Den sammanställda risk- och sårbarhetsanalysen rapporteras till länsstyrelsen senast den 31 
oktober år 1 i mandatperioden. 
 
Beslut om åtgärder på övergripande nivå. Åtgärderna beslutas i ett styrdokument krisberedskap 
som antas av kommunfullmäktige. 

                                                 
13 Vikten av att risk- och sårbarhetsanalysen blir en levande process beskrivs i Handbok för kommunalt 
RSA-arbete 

År 1

Riskident
ifiering

Riskanalys 
övergripande

Strategiskt 
beslut

År 2-4

Riskanalys 
konsekvens 
verksamhet

Beslut om 
åtgärder på 

verksamhets-
nivå

Riskreducerande 
åtgärder genomförs

Årligen rapportera organisationens förmåga 
för krisberedskap och civilt försvar senast 15 

feb

Löpande 
riskidentifering

År 4

Utvärdering 
av 

kommunens 
rsa-process
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År 2-4 
Riskanalys med stöd av risk- och sårbarhetsanalysen av konsekvenser på verksamhetsnivå i 
samhällsviktiga verksamheter, bolag och kommunalförbund. Arbetet pågår under år 2-4. 
 
Beslut om åtgärder på verksamhetsnivå. Åtgärderna sekretessmarkeras enligt Offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 18 kap. 13 §. 
 
Riskreducerande åtgärder genomförs. 
 
Årligen ska MTG-kommunernas förmåga rapporteras in till länsstyrelsen senast den 15 
februari. 
 
Riskanalysen kompletteras löpande under år 2-4 med riskanalyser som görs av annan 
lagstiftning till exempel säkerhetsskyddslagen, lagen om skydd mot olyckor, plan och 
bygglagen och/eller risk- och väsentlighetsanalys samt nya rapporter främst från FOI och 
MSB. Eventuella inträffade händelser ska utvärderas och resultatet ska vid behov arbetas in 
i risk- och sårbarhetsanalysen. 
 

År 4 
Sista året i mandatperioden utvärderas metoden. 
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5 Geografiska områdesansvar 

 
Enligt 2 kap. 7 § LEH ska Kommuner inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära 
händelser i fredstid verka för att: 

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område 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. 

 
Statens förväntningar på kommunernas arbete med sitt geografiska områdes har förtydligats 
i KÖ i form av mål. Dessa mål utgör även kommunens mål inom sitt geografiska 
områdesansvar. Målen och kommunens arbete för att uppfylla dessa redovisas i tabellerna 
nedan. Det beskrivs också vem som är ansvarig för arbetet. Arbetet kommer att genomföras 
under mandatperioden. 
 

Mål Arbete för att nå mål Indikator och ansvarig 
Utveckla kommunens 

förmåga att samverka med 

andra aktörer inom det 

geografiska 

områdesansvaret. 

Kommunen deltar aktivt i 

krishanteringsrådet Östra Skaraborg som 

leds av Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg. Vid rådets möten deltar bland 

annat personal från räddningstjänster, 

kommuner, centrala myndigheter och 

frivilligorganisationer bransch-

organisationer, samt ett antal större 

företag. 

Deltagande vid de 

krishanteringsråd som 

genomförs. 

Ansvarig: 

Säkerhetssamordnare 

 

Kommunen ska under en 

lokal extraordinär händelse 

kunna stå värd för en 

inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF) 

på lokal nivå, i syfte att 

verka för samordning av 

olika aktörers åtgärder. 

 

Vid en samhällsstörning ansvarar 

kommunen både för att driva egen 

verksamhet, och för att alla de 

hanterande aktörerna kan samordna sina 

insatser så effektivt som möjligt. I 

arbetet med Krisledningsplan inkludera 

rutiner för att vara värd för en 

inriktnings- och samordningsfunktion. 

Upprättad och 

implementerad plan på 

både politisk- och 

tjänstemannanivå. 

Ansvarig: 

säkerhetssamordnare. 

Kommunen ska verka för att 

information till allmänheten 

vid en extraordinär händelse 

samordnas. 

Ta fram en MTG-gemensam plan för  

lokal kriskommunikation. 

Upprättad och 

implementerad plan 

Ansvariga: 

Kommunikationsansvarig i 

samverkan med 

säkerhetssamordnare. 

Kommunen ska ta initiativ 

till att en samlad lägesbild 

tas fram i samband 

med en extraordinär 

händelse. 

Beskrivs i kommunens 

Krisledningsplan. 

Att vid händelser/övningar 

har kommunerna levererat 

funktionella lägesbilder. 

Ansvarig: 

säkerhetssamordnare.  

MTG-kommunerna ska 

utveckla förmåga att 

samverka med 

frivilligorganisationen. 

Implementera regionala rutiner och ta 

fram lokala rutiner för att begära och ta 

emot förstärkningsresurser. 

MTG-gemensam plan för att 

ta emot förstärkningsresurser 

Ansvarig: 

Säkerhetssamordnare/HR. 

MTG-kommunerna ska 

utveckla förmåga att 

samverka med privata 

företag som bedriver farliga 

anläggningar/riskobjekt 

inom kommunens 

geografiska områdesansvar. 

  Besök på farliga anläggningar/riskobjekt 

tillsammans med andra aktörer som 

ansvarar för att hantera en eventuell 

extraordinär händelse. Syfte är att förstå 

eventuella risker, varandras roller och 

förmåga att hantera en eventuell 

händelse. 

Genomförda besök i 

samverkan med ev. berörda 

aktörer. 

Ansvarig: 

säkerhetsamordnare. 
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Mål Arbete för att nå mål Indikator och ansvarig 
Säkerställa att Viktigt 

meddelande till allmänheten 

(VMA) kan sändas.  

Undersöka möjligheten att utveckla med 

VMA-sändare inom Gullspångs kommun 

som i nuläget saknar.  

 

Underhålla befintliga  anläggningar för 

utomhusvarning  

VMA-sändare i samtliga 

MTG-kommuner. 

Ansvarig: 

Säkerhetsamordnare 

 

Genomfört underhåll 

Ansvarig: 

Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg enligt avtal. 

 
Målen ska vara uppfyllda 2022-12-31 
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7 Användning av den statliga ersättningen 

Staten betalar årligen en ersättning till kommuner för fullgörande av uppgifter enligt lagen 
(SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. MTG-kommuner har ingått ett samarbetsavtal om 
säkerhetssamordnare mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i syfte att ha en 
gemensam personalfunktion för krisberedskapsarbete. Gullspångs kommun är 
anställningsmyndighet och ansvarig för förvaltning av verksamhetens ekonomi.  
 
Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH och KÖ som 
består av risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, övning, 
utbildning, rapportering samt höjd beredskap. 
 
Hur medlen får användas framgår av Anvisningar för hur den statliga ersättningen för krisberedskap 
får användas (Dnr MSB 2019-00265) 

Sparade medel 
En plan för sparade medel ska upprättas årligen i samband med återrapporteringen till 
länsstyrelsen den 15 februari. Planen ska godkännas av KC MTG. 
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