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§ 306 Dnr KS 2019/000564  

Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med 
krisberedskap 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Beslutsunderlag 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns krisberedskap, daterad den 
18 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med krisberedskap antas.  

_____ 
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Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med 
krisberedskap 

Beskrivning av ärendet 

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.    

Beslutsunderlag 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns krisberedskap, daterad den 18 
november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022 ska dokumentet innehålla kommunens övergripande mål och 

inriktning för arbetet med krisberedskap samt en beskrivning av den 
övergripande styrningen av arbetet.  

Dokumentet ska även beskriva kommunens process för risk-och 
sårbarhetsanalys, kommunens ambitioner med sitt geografiska 
områdesansvar samt kommunens planering avseende krisberedskap under 

mandatperioden.  

Dokumentet är upprättat i enlighet med MSB:s vägledning för kommunens 
arbete med styrdokument. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen finner inte att det finns några alternativa förslag till beslut.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation.  

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan indirekt komma att få en positiv påverkan på 

perspektivet ”Trygghet och säkerhet” i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med krisberedskap antas.     
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Syfte 

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 innehålla kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden.  

Styrdokumentet gäller även höjd beredskap. Kommunens ansvar inom det 

civila försvaret regleras bland annat genom Överenskommelse om 

kommunernas arbete med Civilt försvar. Under höjd beredskap ingår all 

samhällsverksamhet i begreppet totalförsvar. I ett sådant läge har kommunen 

samma skyldigheter som vid extraordinära händelser i fredstid, med den 

skillnaden att kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det 

civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunernas ansvar för civilt 

försvar regleras i samma lag (2006:544) som arbete med krisberedskap. 

1. Inledning 

Det övergripande syftet med Mörbylånga kommuns krisberedskap, likt 

Sveriges krisberedskap i stort, är att skydda människors liv och hälsa, 

samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter, miljö och ekonomiska värden samt nationell suveränitet. 

Vissa funktioner i kommunen måste alltid kunna upprätthållas. Det kan t.ex. 

handla om vård och omsorg, kommunalteknisk försörjning eller andra 

kritiska åtaganden som vid ett bortfall eller avbrott får stora negativa 

konsekvenser för det som ska skyddas.  

Kommunens ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH). I lagen 

anges kommunens skyldigheter vid extraordinära händelser, vilka kort kan 

sammanfattas enligt följande:  

 kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som kan 

inträffa inom kommunens geografiska område och hur dessa 

händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet 

ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

 Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, ska kommunen för 

varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera 

extraordinära händelser.  

 Kommunen är skyldig att utbilda och öva de personer som ingår i 

krisorganisationen, och en övnings- och utbildningsplan ska tas fram 

för detta arbete.  
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 Kommunen ska ha en krisledningsnämnd som vid en extraordinär 

händelse kan ta över hela eller delar av annan kommunal nämnds 

verksamhet. 

 Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär ett ansvar 

för att samordna krishanteringsarbetet som vidtas av olika aktörer 

över hela kommunens geografiska område. Det innebär också 

kommunen ska kunna ge samordnad krisinformation till allmänheten. 

 Kommunen ska till länsstyrelsen rapportera utförda åtgärder kopplat 

till ovanstående. Det gäller både före, under och efter en händelse. 

 

1.1 När en oönskad händelse blir en kris 

En kris ska förstås som ett tillstånd orsakat av en oönskad händelse där en 

eller flera verksamheter är utsatta för sådana påfrestningar att dessa inte kan 

bedrivas med normala resurser och organisation. Detta innebär att det är fullt 

rimligt att det inträffar oönskade händelser som förvisso innebär 

påfrestningar för en eller flera verksamheter men om de kan hanteras med 

normala resurser och organisation klassas de inte som en kris.  

En kris kräver alltid särskild hantering, ofta i form av en anpassad 

organisation. Den anpassade organisationen, krisledningsstödet, ska så långt 

som möjligt efterlikna ordinarie organisation, men förstärks med relevanta 

resurser för att öka förmågan att hantera den uppkomna krisen.  

1.2 Krisberedskapens grundprinciper 

I enlighet med det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap utgår 

Mörbylånga kommuns  krisberedskap från tre grundprinciper: 

- Ansvarsprincipen - den som har ansvar för en verksamhet under 

normala förhållanden har motsvarande ansvar vid kris. 

Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att 

samverka med andra. 

- Närhetsprincipen - en kris ska, så långt det är möjligt, hanteras där 

den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 

- Likhetsprincipen - organisationen som hanterar krisen ska, så långt 

det är möjligt, efterlikna ordinarie organisation. 

2. Krisberedskap i Mörbylånga kommun 

2.1 Geografiskt områdesansvar  

Jämte de tre grundprinciperna för krisberedskap verkar även det Geografiska 

områdesansvaret. 
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I ett normalläge och fredstid innebär ansvaret att kommunen ska verka för att 

olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och krisberedskapsarbete.  

Under en samhällsstörning ska kommunen verka för att samordna de 

krishanteringsåtgärder som olika aktörer vidtar. Kommunen har ett ansvar att 

stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå. ISF 

kan liknas med ett samverkansmöte. Kommunen ska ta initiativ till att en 

samlad lägesbild tas fram, och även verka för att informationen till 

allmänheten samordnas.  

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, 

bl.a. Rakel – radiokommunikation för effektiv ledning, samt WIS, ett 

webbaserat verktyg för samverkan. 

2.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

I det geografiska områdesansvaret ingår även ansvar för kommunen att 

identifiera samhällsviktig verksamhet och att samverka för att skydda denna. 

Arbetet sker framförallt inom ramen för arbetet med Risk- och 

sårbarhetsanalysen som utgör grunden för kommunens samlade risk- och 

säkerhetsarbete. 

Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, 

noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de 

ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för upprätthållandet 

av viktiga samhällsfunktioner.  

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen sker i en särskilt sammansatt 

riskhanteringsgrupp där samtliga berörda och samhällsviktiga verksamheter 

inom kommunen varit representerade. En utgångspunkt för gruppens arbete 

är att pröva i vilken utsträckning som analyserna i föregående mandat-

periods analys fortfarande håller.  

Under år 2018 genomfördes en utvärdering av arbetet med de åtgärdsbehov 

som lyftes fram i föregående mandatperiods RSA. Delar av detta arbete 

pågår fortfarande och har lyfts in i den nu aktuella analysen. RSA:n är både 

en inventering, en analys samt en handlingsplan över konkreta punkter som 

behöver åtgärdas under mandatperioden. Arbetet med RSA:n ska därför 

fortlöpande utvärderas. 

Den återupptagna totalförsvarsplaneringen på nationell nivå innebär att 

kommunen under mandatperioden kommer att inleda arbete inom civilt 

försvar. Detta uppdrag hanteras inte inom ramen för överenskommelse om 

kommunernas krisberedskapsarbete, men upprätthållandet av samhällsviktig 

verksamhet återkommer inom båda områden. Risk- och sårbarhetsanalysen 

blir därför av betydelse även inom arbetet med civilt försvar.  
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3. Styrning av arbetet med krisberedskap  

Arbetet med krisberedskap utgår från kommunstyrelsen där också det 

yttersta ansvaret ligger. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för  

ledning, styrning och genomförande av arbetet med krisberedskap.  

Varje kommunal förvaltning/bolag har huvudansvaret för 

krisberedskapsarbete inom sitt verksamhetsområde och ska delta med 

nödvändiga resurser. 

Krisberedskapsarbetet ska vidare inriktas på att samtliga medarbetare genom 

ökad riskmedvetenhet och kunskap i hög grad själv tar ansvar för sin egen 

och verksamhetens säkerhet.  

Verksamhetsområdeschef och VD har det operativa ledningsansvaret för 

arbetets genomförande och uppföljning inom sin verksamhet. 

3.1 Riskreducerande arbete  

Åtgärder och verksamhet kopplat till kommunens krisberedskap ska utgå 

från den risk- och sårbarhetsanalys som under det första året varje 

mandatperiod fastställs av kommunfullmäktige. Analysen lämnar förslag på 

det arbete och de åtgärder som ska utföras under mandatperioden för att 

reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan till att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. 

På lång sikt syftar RSA arbetet till att öka medvetenheten och kunskapen hos 

beslutsfattare inom det egna verksamhetsområdet samt skapa underlag för en 

planering. Detta arbete bidrar även till att ge en bild av de risker och 

sårbarheter som finns i samhället i stort.   

3.2 Krisorganisation 

I kommunens krisledningsplan (Plan för hantering av extraordinära 

händelser) anges hur kommunen ska organisera sig vid en samhällsstörning. 

Här anges även hur ledning och samordning sker, vilka lokaler som 

disponeras samt hur samband säkerställs. I krisledningsplanen finns även 

rutiner för aktivering samt krisorganisationens ansvar och mandat.  

Krisorganisationen ska, då den aktiveras, kunna bedriva operativ ledning, 

samverkan, omvärldsbevakning, framtagande av lägesbild, 

kriskommunikation samt analysera händelseutvecklingen av en händelse på 

kort och lång sikt.  

4. Planering, utbildning och övning 

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid. En övnings- och utbildningsplan, samt en plan för 

hantering av extraordinära händelser ska fastställas för mandatperioden.  
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Kommunen deltar löpande i samverkansövningar på regional nivå genom 

nätverksarbete inom bl.a. risk- och säkerhet, informationssäkerhet, 

kriskommunikation och räddningstjänst.  

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:  

• det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation.  

• kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 

mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per 

mandatperiod (observera att denna övning ska avse extraordinära händelser i 

fredstid) 

• varje övning ska utvärderas avseende på såväl styrkor som svagheter när 

det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med 

andra aktörer.  

I planeringen för innevarande mandatperiod ingår att jobba vidare med det 

geografiska områdesansvaret genom att öka krisorganisationens förmåga att 

jobba med inriktning och samordning, framtagande av lägesbild och 

kriskommunikation. Kommunen ska också implementera Gemensamma 

grunder för samverkan och ledning med stöd av MSB och Länsstyrelsen. 

Fortbildning sker löpande inom såväl teknik som metodik.  

Arbetet inom geografiskt områdesansvar ska samordnas med Borgholms 

kommun och samverkan sker bland annat i en gemensam 

riskhanteringsgrupp för Öland som har till uppgift att förebygga 

extraordinära händelser och att möjliggöra en effektiv samverkan vid en 

inträffad händelse inom kommunens yta. Samverkande aktörer i gruppen är 

Mörbylånga och Borgholms kommuner, Räddningstjänsten, Region Kalmar 

län samt företrädare från Trafikverket, Eon och Polisen.  


