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1. Om styrdokumentet
Enligt en överenskommelse om kommuners krisberedskap 2019-20221 mellan 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap.
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. 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.
Styrdokumentet ska innehålla:

- 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

Styrdokumentet ska fungera som ett paraply (figur 1) för riktlinjer, policy och 
verkställande dokument som avser Sandvikens kommuns arbete med lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH)2.

Styrdokument

Risk- och 
sårbarhetsanalys

Plan för hantering 
av extraordinära 

händelser
Planer för specifika 

händelser
Övnings- och 

utbildningsplan

Figur 1: Schema över krisberedskapens dokument

2. Övergripande mål och inriktning
Sandvikens kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker kommun av alla 
som vistas här. Kommunen har ett ansvar för att värna liv och hälsa, att trygga 
livsnödvändig försörjning samt verka för att grundläggande värden och 
samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Kommunen ska arbeta för att minska risken 
för att oönskade händelser inträffar, för att reducera konsekvenserna om något ändå 

1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan myndigheten för Samhällskydd och 
beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL)
2 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid Extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(2006:544)
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inträffar och för att ha god förmåga att hantera ”krissituationer i fred”. Kommunen ska 
även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Alla förvaltningar, bolag och kommunalförbund ska vara involverade i kommunens 
krisberedskapsarbete. 
Nedanstående brister och sårbarheter har identifierats i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys och de kommer att prioriteras för åtgärd under mandatperioden.

- Skogsbrand (förmåga att kunna ta emot och samordna förstärkningsresurser)
- Stabsarbete (förstärka förmågan att leda kommunen under en längre period)
- Rakel (öka kommunens förmåga att kommunicera när telefonin är utslagen)
- Stationära reservkraftverk (minska sårbarheten vid elbortfall)
- Civilt försvar (krigsorganisation samt krigsplacering)
- Säkerhetsskydd (informationssäkerhet, fysiskt skydd och personsäkerhet)
- Kameraövervakning (skydda kommunens fastigheter)
- Passersystem och elektromekaniska nycklar (minska sårbarheten vid 

borttappade nycklar)
- IT-drift (se över möjligheten till beredskap för IT-kontoret)

3. Styrning av arbetet med krisberedskap
I Sandvikens kommun ska varje förvaltning, bolag och kommunalförbund utse ett eller 
flera säkerhetsombud vars uppgift är att samordna allt säkerhetsarbete inom den egna 
organisationen. Kommunskyddet anordnar gemensamma säkerhetsombudsmöten en 
gång per månad för att diskutera aktuella säkerhetsfrågor. Några exempel på 
arbetsuppgifter för ett säkerhetsombud:

- Att verka för att de centralt uppställda målen för säkerhetsarbetet uppfylls och 
att resurser för detta avsätts

- Att ansvara för att information som skall spridas till respektive organisation 
verkställs

- Att genomföra risk- och sårbarhetsanalys inom egen verksamhet samt 
gemensamt med övriga säkerhetsombud göra förvaltningsöverskridande 
analyser

- Skade- och incidentrapportering 

Sandvikens kommun ställer även följande krav på verksamheternas arbete med 
krisberedskap:

- Deltagande i kommunövergripande planeringar och övningar
- Deltagande i regional utbildnings- och övningsverksamhet
- Deltagande i kommunens övergripande RSA-arbete
- Att identifierad samhällsviktig verksamhet bedriver kontinuitetshantering
- Att bedriva självständigt arbete med t.ex. risk- och sårbarhetsanalys, planering, 

utbildning och övning
- Rapportering vid förestående eller inträffad händelse
- Deltagande i krisledningsorganisation vid inträffad händelse
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- Utvärdering efter inträffad händelse eller åtgärdsplan efter övning
- Att det finns en beredskapsfunktion med viss tillgänglighet
- Årlig rapportering, t.ex. av genomförda åtgärder och förmågeindikatorer

Sandvikens kommun ställer dessutom särskilda krav på nedanstående 
verksamheter:
- Sandviken Energi Elnät ska arbeta med prioritering av samhällsviktiga 

elanvändare (Styrel)3.
- Sandviken Energi Vatten AB ska arbeta fram en nödvattenplan.

Nedan presenteras en förteckning av de dokument som beskriver kommunens arbete 
med krisberedskap.

Dokument Fastställs av Sista datum för 
fastställande

Ansvarig för 
dokumentet

Styrdokument KF Senast 31 dec 
under nya 
mandatperiodens 
första år

Kommunskyddet

Risk- och 
sårbarhetsanalys inkl. 
åtgärdsplan

KF Senast 31 okt 
under nya 
mandatperiodens 
första år

Kommunskyddet

Plan för hantering av 
extraordinära händelser

KF Senast 31 dec 
under nya 
mandatperiodens 
första år

Kommunskyddet

Reglemente för 
krisledningsnämnd

KF Senast 31 dec 
under nya 
mandatperiodens 
första år

Kommunskyddet

Utbildnings- och 
övningsplan

Kommundirektör Senast 31 dec 
under nya 
mandatperiodens 
första år

Kommunskyddet

3.1 Krisledningsnämnd
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap skall det i en kommun finnas en nämnd för att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Nämnden får 
fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder 
i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning.

3 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
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Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Bland nämndens ledamöter skall 
fullmäktige utse ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Nämndens 
uppgifter och befogenheter beskrivs i ett reglemente för krisledningsnämnden.
Nämnden får från kommunens företag och externa utförare avropa resurser som 
behövs med anledning av den extraordinära händelsen i enlighet med vad som 
föreskrivs i driftdirektiv, entreprenadavtal och andra överenskommelser.

3.2 Rapportering
Enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL så ska:
- Kommunen 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 ha förmågan att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om läget i 
kommunen vid en extraordinär händelse

Sandvikens kommuns krisledningsstab använder idag både WIS och Rakel och har 
förmågan att leverera en lokal lägesbild till Länsstyrelsen. Sandvikens kommun 
kommer under mandatperioden arbeta för att verksamheternas egna 
krisledningsstaber också använder sig av WIS och Rakel.  

3.3 Upphandling av tjänster eller varor
I Sandvikens kommun ska samhällsviktig verksamhet (t.ex. vård och omsorg) ta 
hänsyn till krisberedskapsfrågor när de upphandlar varor eller tjänster. Detta ska 
göras för att säkerställa att leverantören har en förmåga att kunna leverera sina 
produkter eller tjänster vid störd drift.  
Exempel på krav av detta slag är att leverantören:
- Genomför kontinuitetshantering för sin verksamhet. Det innebär att 

leverantören har alternativa sätt eller lösningar för att driva sin verksamhet vid 
störningar eller avbrott.

- Arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Det innebär att leverantören 
arbetar med att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, 
riktighet och tillgänglighet. Till detta kommer spårbarhet som är ett antal 
säkerhetsåtgärder för att följa upp dessa tre aspekter.

- Har särskilda organisatoriska förutsättningar, t.ex. att leverantören har en 
utpekad kontaktperson för krisberedskapsfrågor eller har rutiner för 
incidentrapportering.  

3.4 Ekonomi
Enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL så får kommunerna ett statligt 
stöd för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 kap. LEH. 
Ersättningen utgör ett komplement till kommunens egen finansiering av arbete 
med krisberedskap.
Ersättningarna räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI) och de 
fördelningsprinciper som baseras på invånarantalet utgår från invånarantalet den 1 
november året före utbetalningsåret. 
Ersättningen innehåller fyra delar:
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- Grundbelopp
- Verksamhetsersättning
- Ersättning för utomhusvarning
- Rakelsubvention

Ersättningen från staten bokförs på ett separat konto vilket gör det lättare att följa 
upp hur pengarna används.

3.5 Riktlinjer för redovisning och uppföljning
Kommunen ska årligen redovisa för Länsstyrelsen hur ersättningen har använts 
under föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och 
verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda aktiviteter.
Länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av LEH och överenskommelsen och de 
kan föreslå för MSB att en del av ersättningen ska reduceras eller falla bort för 
kommunen om de inte fullgjort sina uppgifter.

4. Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
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 (RSA).
Risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för det övriga arbetet med 
krisberedskap. Därför är det viktigt att det finns en strategisk inriktning i processen.
Genom att fullmäktige beslutar om kommunens övergripande RSA-process skapas 
möjligheter att säkerställa att förvaltningar, bolag och kommunalförbund aktivt 
medverkar i arbetet.
Arbetet med Sandvikens kommuns risk- och sårbarhetsanalys genomförs i tre steg och 
genomförs av förvaltningar, bolag, kommunalförbund och det är Kommunskyddet 
som ansvarar och leder processen.
De tre stegen är:

1. Identifiering och klassificering av åtaganden samt bedömning av 
krishanteringsförmågan

2. Riskanalys av kommunens verksamhet samt det geografiska området
3. Kontinuitetshantering

Identifiering och klassificering av åtaganden, bedömning av krishanteringsförmågan 
och kontinuitetshanteringen görs vart fjärde år medan riskanalysen är en löpande 
process där verksamheterna träffas varannan månad för att arbeta med frågorna. 
Riskanalysen för lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och lagen om skydd mot 
olyckor (LSO)4 samordnas men säkerhetsskyddsanalysen som kommunen gör enligt 
säkerhetsskyddslagen5 görs i ett separat spår. 

4 Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
5 Säkerhetsskyddslag (2018:585)
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5. Geografiskt områdesansvar
Det geografiska områdesansvaret framgår av (LEH) och är preciserat i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 – 2022. 
Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen:

- 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

- 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 säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls

För att kunna uppfylla ovanstående krav så har Sandvikens kommun ett lokalt 
krishanteringsråd och där ingår aktörer med koppling till samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område. Krishanteringsrådets verksamhet är ett 
samrådsförfarande som inte innehåller några formella beslut och syftet är att dela 
information, erfarenheter och för att få kunskap om varandras organisation och 
resurser. Krishanteringsrådet skall alltså förbereda kontaktvägar och samverkan 
mellan aktörer vilket ska kunna användas när en allvarlig kris inträffar.
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för det lokala krishanteringsrådet och 
rådet träffas 1 gång per år men med möjlighet att träffas fler gånger om något inträffar 
som har betydelse för det förberedande krishanteringsarbetet i kommunen.
Det geografiska områdesansvaret är en omfattande uppgift. Därför är det viktigt att 
kommunen prioriterar vilka förmågor som ska utvecklas under perioden 2019-2022. 
Under mandatperioden så kommer följande uppgifter att prioriteras gällande det 
geografiska områdesansvaret:

- Uppbyggnaden av det civila försvaret
- Sandvikens kommun ska kunna stå värd för en lokal ISF
- Sandvikens kommun ska ha förmågan att ta fram en lokal lägesbild
- Utveckla det lokala krishanteringsrådet med fler externa aktörer
- Säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via 

anläggningar för utomhusvarning
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6. Planering

6.1 Plan för extraordinära händelser
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 extraordinära händelser

6.2 Planer för specifika händelser
Sandvikens kommun kommer även under mandatperioden att planera för att kunna 
ta emot och samordna förstärkningsresurser samt att ta fram en nödvattenplan. 
Under 2020 så kommer även kommunen arbeta ta fram ett dokument med 
prioriterade elanvändare, dvs. samhällsviktiga elanvändare (Styrel). 

6.3 Utbildning och övning
Kommunen har tagit fram en utbildnings- och övningsplan för 2019-2022. Den är 
framtagen för den centrala krisledningen men ska användas som en riktlinje för 
verksamheternas egna utbildnings- och övningsplaner. 
Alla verksamheter inom kommunkoncernen skall genomföra någon form av 
utbildning/övning varje år.

7. Höjd beredskap
Sandvikens kommun ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för att 
verksamheterna under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) kan fullgöra sin 
uppgift inom totalförsvaret i händelserna av krigsfara och krig.
Prioriterade uppgifter för Sandvikens kommun är:

- Kompetenshöjning gällande totalförsvar
- Säkerhetsskydd
- Krigsorganisation och krigsplacering 
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