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1. Bakgrund 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande 

krisberedskap. I kap 1, 4§ anges vad en extraordinär händelse är: 

- Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan 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 en 

kommun eller ett landsting 

 

Ovan angivna lag anger att 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.  

Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 

mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen ska 

ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och 

krishantering. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och 

landsting SKL, har tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners 

och landstings åtaganden inom krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill 

kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. 

 

2. Syfte och mål 

Syftet med denna handlingsplan är att beskriva hur kommunen ska organisera och 

planera arbetet med krisberedskap och krishantering. I handlingsplanen finns även ett 

antal uppdrag som huvudsakligen baseras på den risk- och sårbarhetsanalys som 

genomförts under vintern 2018-2019.  

Målet med denna handlingsplan är att via de preciserade uppdragen genomföra 

aktiviteter som stärker förmågan att bedriva kommunens samhällsviktiga verksamheter 

under extraordinära händelser eller samhällsstörningar.   
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3. Ansvar för kommunens krisberedskap 

Målen för kommunens säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter1. Kommunen ska även minska 

sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till 

civilt försvar2. 

Svensk krishantering vilar på tre principer: 

 Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under 

normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och 

krigssituationer. 

 Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 

långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. 

 Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i 

samhället 

Ansvaret inom kommunen kan delas in i två delar. 

 Varje nämnd, kommunalt bolag och förbund ansvarar för, och driver det egna 

risk- och krishanteringsarbetet, enligt principerna ovan. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande ledningsarbetet såväl 

före, under som efter en händelse, samt för att samordna verksamheternas risk- 

och krishanteringsarbete.   

                                                           
1 Förslag och samhällets krisberedskap, prop. 2014/15:1 utgiftsområde 6 
2 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap 
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4  Risk och sårbarhetsanalys 

 

 
För att vara och uppfattas som en trygg och säker kommun ska kommunen i första hand 

förebygga och hantera risker. Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys följer 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). I arbetet ingår bland annat att identifiera 

samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. Dessutom ska 

händelser som kan hota upprätthållandet av funktionerna och kritiska beroenden för 

samhällsviktiga verksamheter identifieras. Arbetet ska ge en samlad bild av risker, 

sårbarheter och förmåga inom kommunen samt utgöra ett bra underlag för planering och 

genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter. Åtgärderna beskrivs 

kortfattat i detta styrdokument och bör brytas ner i en åtgärdsplan som redovisas separat 

och är sekretessbelagd.  

4.1 Mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys  

Ett systematiskt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, prioriteringar och 

implementering av åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Förvaltningen, ska delta 

aktivt i framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen genom att ha sakkunniga 

representanter i expertgruppen 3. Expertgruppen sitter med vid identifiering av 

kommunens lägsta acceptabla nivå4 Vidare har expertgruppen suttit med då riskanalysen 

                                                           
3 Representanter från kommunens samhällsviktiga funktioner  
4 Den nedre gräns där chefer och medarbetare bedömer att verksamheten inte 

längre kan bedrivas. Kan ses som motsats till att bedriva verksamheten med högsta möjliga kvalitet. Kan också 

beskrivas som verksamhetens mest prioriterade åtaganden. Vad är det som alltid måste fungera 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunens 

och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 

och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (SFS 2006:544).  

Mål för risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska (MSB & SKL, 2018):  

 Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det 

geografiska områdesansvaret, kommunens organiastion, samt berörda kommunala bolag 

och kommunalförbund 

 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 händelsen 

 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 sårbetsanalys.  
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för de kritiska beroendena har framtagits. Det har gjorts en analys sannolikhet och 

konsekvens om ett kritisk beroende skulle försvinna. Det har också gjorts en bedömning 

av hur kommunen skulle drabbas vid ett antal oönskade händelser – Hela 

sammanställningen kan man läsa i Kommunens Risk- och sårbarhetsanalys5.  

Risk- och sårbarhetsanalysen presenteras för Kommunfullmäktige. 

4.2 Åtgärder framtagna utifrån risk- och sårbarhetsanalys 

Reservkraft. I strategiska byggnader för kommunens samhällsviktiga verksamhet bör 

elförsörjningen säkras. Utbyggnad av permanent och mobil reservkraft bör utredas 

vidare. Utredningen bör även omfatta reservdrift av värmeförsörjningen i dessa 

byggnader. Dessa platser kan också fungera som trygghetspunkter där vatten kan 

hämtas och mobiler laddas osv. 

Man bör se över den reservkraft som finns i dag och provköra den med full effekt, samt 

se över en underhållsplan för reservkraften 

Utrymningsplanering för att kunna ta emot utrymda personer, frivilligresurser eller 

personal som förstärker (jmfr skogsbränderna sommaren 2018) Samt förmåga att kunna 

utrymma en ort och/eller omlokalisera kommunens äldreboenden, förskolor och F-6-

skolor ska stärkas genom en sektorsvis planering 

Stärkt lagerhållning av, t.ex drivmedel, livsmedel och läkemedel på strategiska platser 

för att kunna upprätthålla verksamheten inom omsorgssektionen och lärandesektionen . 

Även drivmedel till kommunens fordon bör tas med i detta arbete. 

Kostverksamheten inom kommunen bör öka förmågan att kunna ta emot nödvatten och 

att kunna tillaga enklare måltider under störda eller ansträngda förhållanden bör öka. Ha 

en plan med checklistor, krismeny osv för att snabbt kunna ställa om verksamheten 

Förstärkt förmåga att kunna kommunicera under störda förhållanden. Det bör utredas 

om fler av statens kommunikationssystem Rakel ska köpas in till kommunen. Rakel 

fungerar oberoende av mobiltelefoninätet. Man kan också köpa in kontantkort för fler 

operatörer för att minska risken att bli utan telefoni vid störda förhållanden 

Kontinuitetsplanering. Kommunens samhällsviktiga verksamheter bör ta fram planer 

för att kunna bedriva verksamheten på den lägsta acceptabla nivån under störda 

förhållanden 

Upprätthålla en väl fungerande krisledning, kriskommunikation och samverkan är 

avgörande för hur en extraordinär händelse hanteras. Kunskap, kompetens och planering 

behöver hållas vid liv internt i kommunen och förmågan att samverka med polisen, 

räddningstjänsten och sjukvården behöver hålla en god nivå.  

Klimatanpassning långsiktig samhällsplanering kommunen bör ta höjd för ett 

föränderligt klimat med fler extrema vädertyper och anpassa detaljplaner, Va-nät och 

reningsverk för att klara framtida extremväder 

  

                                                           
5 KS/2019:67 
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5  Krislednings och krisberedskapsplanering 

 

 
 

Alla risker går inte att förebygga och därför är en god förmåga viktigt hos såväl enskilda 

som verksamheter. Förmågan ska vara hög både när det gäller att hantera och återhämta 

sig från olika allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Det är den sektionschef, verksamhetschef/enhetschef och så vidare som är ansvarig i 

vardagen som även är även ansvarig under en samhällsstörning eller extra ordinär 

händelse. Organisationen för att hantera en händelse ska så långt som möjligt likna den 

ordinarie strukturen. 

Vid en händelse arbetar kommunen utifrån planen för hantering av samhällsstörningar.  

Där står det beskrivet Hur vi ska jobba med samhällsstörningen. Vilka kontaktvägar, 

Kommuner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 

fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser (SFS 2006:544).  

Kommunen ska ta fram följande dokument (MSB & SKL, 2018):  

 Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 

med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

- 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 

 Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden 

 Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgiffter 

som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap 

 Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extra ordinära händelser. Planen ska 

innehålla: 

- hur kommunen ska organisera sig under en extra ordinär händelse 

- 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 extra ordinär händelse 

 Kommunen ska ta fram en utbildning och övningsplan 
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vilka krisledningsmallar och vilka roller vi ska ha vid en samhällsstörning, samt hur 

kommunen kan stå värd för en ISF  

Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan kommunens krisledningsnämnd 

träda i kraft och överta hela eller delar av övriga nämnders ansvarsområden. Nämndens 

förutsättningar och arbete regleras i krisledningsnämndens reglemente. 

För att säkerställa att kommunens ledningsorganisation alltid kan nås – dygnet runt, året 

om – har kommunen en tjänsteman i beredskap (TiB).6 

 

5.1 Aktiviteter för arbete med krisledning- och 

krisberedskapsplanering 

Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och 

samordna insatser så att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. 

Organisationen ska vara uthållig och kunna verka över tid. 

5.2 Kriskommunikation 

Kommunen Utvecklar ständigt förmågan till kommunikation genom att regelbundet 

revidera och öva kriskommunikationsplanen.  

 

5.3  TiB 

Kommunen utvecklar ständigt förmågan till att snabbt agera vid en händelse, genom att 

ha en regelbundet övad TiB 

 

5.4 Krisstöd/POSOM 

Kommunen ska ha förmåga att ge krisstöd till chockade och drabbade. Mer detaljerat hur 

kommunen arbetar med krisstöd, finns i dokumentet Handlingsplan för krisstöd/POSOM 

Den är politiskt beslutad 2015, men kommer att revideras 2019. Det är kommunchef eller 

KLN som aktiverar Krisstödet, men kan få indikation på det från polis eller 

räddningstjänst. Det är en ledningsgruppen för Krisstöd som ser till att det finns personal 

vid en händelse där krisstödet aktiviveras. 

5.5 Särf 

Samarbete och samverkan med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska öka, 

avseende krisberedskap och krishantering. Frågan kommer beredas i samverkan med 

övriga ägarkommuner. 

Detta görs samråd med direktionsrepresentanter, kommunchef och nätverket för 

beredskapssamordnare i Sjuhärad  

                                                           
6 Tjänsteperson i Beredskap 
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6  Geografiskt områdesansvar 

 

 
 

För att nå framgång krävs en kontinuerlig samverkan internt inom kommunen och med 

andra aktörer, såväl inom offentlig verksamhet som privat aktörer och näringslivet. 

Kommunen driver och ingår i en rad nätverk med syfte att stärka förmåga att samverka. 

På delregional nivå planerar och deltar kommunen på krissamverkan Sjuhärad samt 

andra aktiviteter som främjar det geografiska områdesansvaret. På regional nivå sker 

samverkan i Regionala rådet genom en representant från delregionen. Kommunen deltar 

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka 

för att (SFS 2006:544):  

1. Olika aktörer i kommunen samverkan och uppnår samordning i planerings- och 

förberedelsearbetet 

2. De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 

samordnas 

3. Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas 

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att (MSB & SKL, 2018):  

 Kommunen ska ta ge 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 under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktinings 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 förberedelser 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 kommunen. 

 Berörda kommuner ska säkerhetsställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 

kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudändare underhålls 
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också krissamverkan som Länsstyrelsen anordnar för hela Västra Götaland. På nationell 

nivå så har Sjuhärads delregion en representant i NKK (Nationellt Kommunalt 

Krisberedskapsnätverk) som väljs ut på delregional nivå 

Ovan nämnda nätverk underlättar samverkan genom att krisberedskapsaktörer 

identifieras så att kontakter och samverkansformer med dessa kan upprättas. Samverkan 

och nätverk skapar en förståelse för aktörernas organisationer, förutsättningar och 

möjligheter att agera vid samhällsstörningar. 

 

6.1 Aktiviteter för kommunens geografiska områdesansvar 

 Kommunen ska deltaga i aktiviteter som genomförs både regionalt, delregionalt 

som lokalt som är kopplat till det geografiska ansvarsområdet 

 Kommunen ska genom att identifiera och upprätta kontakter och 

samverkansformer med övriga krisaktörer – såväl privata som offentliga – ha en 

grundläggande förståelse för aktörernas organisationer, förutsättningar och 

möjligheter att agera vid samhällsstörningar. Detta görs genom 

företagsfrukostar, företagsbesök och medverkan i lämpliga forum. 

 Samverka med 2:4 aktörer som bedriver farlig verksamhet 

 Bygga upp stabssamverkan med regionen, polisen och räddningstjänsten och på 

så sätt stärka kommunens roll som samordningsansvarig för kommunens 

geografiska områdesansvar, med utgångspunkt från MSB:s modell Gemensamma 

grunder för samverkan och ledning.  

 Fortsätta att utveckla samverkan i krissamverkan Sjuhärad tillsammans med 

Sjuhäradskommunerna (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda). 

 Revidera Styrel (prioritering av samhällsviktiga elanvändare som genomförs i 

samarbete med Länsstyrelsen och elnätsföretag) 
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7  Utbildning och övning 

 

 
För att stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar ska kommunens 

krisledningsorganisation regelbundet utbildas och övas för sin roll. Inriktning och 

omfattning på övningarna planeras utifrån de risker och sårbarheter som identifierats i 

risk- och sårbarhetsanalysen samt aktuella händelser.  

7.1 Mål för kommunens arbete med utbildning och övning 

Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och 

samordna insatser så att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. 

Organisationen ska vara uthållig och kunna verka över tid. Övningar, utbildningar och 

händelser ska utvärderas och erfarenheter ska tillvaratas genom exempelvis 

framtagandet av en åtgärdsplan/uppdatering av befintliga planer.  

7.2 Aktiviteter inom utbildning och övning 

Kommunen ansvarar 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. Detta ska beskrivas i en övnings- och utbildningsplan som fastställs av 

Kommunchefen 

 

  

Kommunen ska ansvara 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 

(SFS 2006:544).  

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att (MSB & SKL, 2018):  

 Kommunen ska ha en regelbunden utbildad och övad krisorganiastion. Även 

kommunen beredskapsfunktioner inom till exempel 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 under 

en 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 
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8 Rapportering 

 

 
Kommunen rapporterar in resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen 

senast den 31 oktober under första kalenderåret i mandatperioden. Årligen ska 

kommunen följa upp åtgärdsplanen utifrån risk- och sårbarhetsanalysen. Förvaltningen 

ansvarar för att rapportera in nuläge och status till Kommunstyrelsen utifrån gällande 

åtgärdsplan.  

För rapportering under en händelse använder kommunen befintliga tekniska hjälpmedel 

som Länsstyrelsen godkänt, exempelvis Rakel, WIS, Skype, telefonkonferens med mera.  

8.1 Mål för kommunens rapportering  

Vid en händelse ska kommunen löpande delge Länsstyrelsen och andra berörda 

krisberedskapsaktörer lägesrapporter. Länsstyrelsen ska informeras om 

händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och 

planerade åtgärder. Detta görs i av myndigheter anvisande kommunikationsmedel, som 

t.ex WIS eller Rakel 

8.2 Aktiviteter inom rapportering 

Utveckla förmågan att ta emot och dela information med Länsstyrelsen och berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas, samt utveckla 

förmågan till att samverka under störda förhållanden. Kommunen deltar i övningar där 

moment med lägesrapportering övas  

Kommuner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder 

som vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i SFS 2006:544) 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 den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 

åtgärder (SFS 2006:544).   

Kommunens uppgifter (MSB & SKL, 2018):  

 Kommunen ska ha förmåga 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 (till exempel WIS och Rakel) 

 Kommunen ska ha förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen 

vid en extraordinär händelse 
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9 Höjd beredskap 

 

 

9.1 Mål för kommunens förberedelser för höjd beredskap 

Kommunen ska ha en grundläggande förmåga till civilt försvar genom att ha en god 

förmåga att hantera samhällsstörningar i fredstid. Kommunen arbetar efter 

överenskommelsen mellan SKL och MSB7 

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av 

Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är 

i krig råder automatiskt högsta beredskap. Under höjd beredskap ska kommunstyrelsen 

leda den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen ska 

verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika krishanteringsaktörer 

samordnas och för att samverkan ska komma till stånd mellan dem som beskriver 

verksamheten8.  

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen9 i annat fall tillämpas, 

i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar10: 

1. Vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor, 

2. Medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och  

3. Medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 

försörjning.  

 

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och det övriga 

förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.  

 

                                                           
7 Diarienummer: Överenskommelse om Civilt försvar SKL 18/01807 och MSB 2018-05681 
8 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap 3 kap. 2 § 
9 Ransoneringslag, SFS 1978:268 
10 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap 3 kap. 3 § 

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (SFS 

2006:544).   

Mål för det civila försvaret är att (MSB & SKL, 2018):  

 Värna civilbefolkningen 

 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

 Bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 
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9.2 Aktiviteter för kommunen inom höjd beredskap 

 Följa utveckling och planeringen kring återupptagande av det civila försvaret 

 Delta i kunskapshöjande aktiviteter 

 Arbeta efter de prioriterade målen säkerhetsskydd, krigsorganisation och 

krigsplacering 
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10 Ekonomi – användning av ersättning i 

överenskommelsen 

I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap anges att kommunen ska få statlig ersättning för arbetet med 

krisberedskap. Ersättningen finansieras genom statens utgiftsområde 6, anslag 2:4. Hur 

ersättningen ska användas regleras i särskilt utgivna anvisningar från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap11  

 

Ersättningen betalas ut årligen och avgränsas till att finansiera förberedande och 

förebyggande arbete för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 

verksamhet och stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. Arbetsuppgifterna 

som avses är exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, planering, samverkan, utbildning, 

övning och rapportering. Huvuddelen av ersättningen kan och bör användas för 

personalkostnader. Ersättningen ska inte användas för större investeringar eller 

finansiera hantering av en inträffad händelse. 

  

Ersättningen består av ett grundbelopp, som är olika stort beroende på vilket 

kommunkluster man tillhör, en verksamhetsersättning baserat på invånarantalet i 

kommunen samt mindre poster för ersättning för utomhusvarning (tyfoner för 

beredskapssignal) samt subvention för Rakel-abonnemang12.  

 

Kommunen ska årligen rapportera till Länsstyrelsen hur ersättningen använts och vilka 

aktiviteter som vidtagits. Om ersättningen inte använts eller om den använts felaktigt 

kan den krävas åter till staten. En gång per mandatperiod genomför Länsstyrelsen 

uppföljningsbesök i kommunen. 

 

 

                                                           
11 Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt 

försvar – MSB 2019-00265 
12 RAKEL -RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Radiokommunikationssystem för polis, 

räddningstjänst, ambulansverksamhet, SOS-alarmering och kommunal/statlig krisberedskap. 


