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1. Inledning 

Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som samhällets och 

nationens säkerhet och bygga på de tre principerna; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och 

närhetsprincipen. Samhällets skyddsvärden är:  

 

 Människors liv och hälsa 

 Samhällets funktionalitet 

 Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

 Miljö och ekonomiska värden 

 Nationell suveränitet  

2. Syfte  

Syftet med denna strategi är att ange mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden.  

3. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Denna strategi är ett krav enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-

2022. Överenskommelsen reglerar uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas 

arbete med krisberedskap.  

 

Uppgifterna utgår ifrån:  

 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap  

 förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 kommunallag (2017:725). 

 

Särskilt relevanta utdrag från lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, finns angivna i respektive 

stycke och markeras då med en blå ram.  
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4. Mål och inriktning 

Falkenbergs övergripande mål för mandatperioden 2020–2023 är att: 

 

 vara ett föredöme inom hållbarhet 

 erbjuda en välfärd av god kvalitet 

 ha västkustens starkaste näringsliv. 

 

För att kunna nå dessa mål behöver Falkenberg ha förmåga att upprätthålla och bedriva 

samhällsviktiga verksamheter även under en samhällsstörning. För det krävs en god 

krisberedskap med förmåga att motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig från och lära 

sig av oönskade händelser i Falkenberg. Mer precist ska kommunen ha: 

 

- god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens verksamheter 

 

- en planering för hur risker och sårbarhet ska hindras och lindras. Kommunen ska därutöver 

ha en planering för hantering av konsekvenserna av en extraordinär händelse 

 

- en god och uthållig förmåga att hantera en extraordinär händelse, det vill säga att vidta de 

nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan 

upprätthållas, samt att ge invånare och medier tillräcklig och korrekt information om 

händelsen 

 

- en samordning av krishantering med andra aktörer i krishanteringssystemet, både i det 

förberedande arbetet och i det akuta skedet vid en allvarlig händelse. 

 

Särskilt prioriterade områden för krisberedskapsarbetet under perioden är vidare:  

 att utreda befintlig förmåga och ta fram beslutsunderlag avseende eventuellt behov 

av utökad reservkraftförsörjning inom särskilt prioriterad samhällsviktig verksamhet  

 att tydliggöra och integrera RSA-processen i befintliga kommunala 

verksamhetsprocesser, exempelvis budgetprocessen samt 

 att tydliggöra och integrera kriskommunikationsperspektivet i krishanteringens alla 

steg.  

De prioriterade områdena ovan är framtagna utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  
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5. Process för risk och sårbarhetsanalys 

 
 

Samtliga nämnder, bolag och förbund ansvarar för att kontinuerligt under mandatperioden 

bedriva arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) inom ramen för det egna 

verksamhetsansvaret och ska även delta aktivt i arbetet med den kommunövergripande risk- 

och sårbarhetsanalysen. 

 

Räddningstjänsten Väst initierar, driver, samordnar och sammanställer arbetet med den 

kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen samt stödjer analysarbetet på 

verksamhetsnivå vid behov. 

 

 

Planering

RSA-arbete på 
verksamhetsnivå

RSA-arbete på 
kommunnivå

Uppföljning, 
utvärdering och 

rapportering 

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.  
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6. Arbete med geografiskt områdesansvar 

 
 

Det geografiska områdesansvaret medför att kommunen under en samhällsstörning och 

extraordinär händelse har tre samtidiga uppgifter: 

1. att leda sin egen organisation, dvs. leda och samordna kommunens egna 

verksamheter med hjälp av samordningsstaben 

2. att utöva sitt geografiska områdesansvar, dvs. stå värd för och leda en lokal 

inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) i syfte att samordna aktörer inom 

kommunens område 

3. att kunna delta när länsstyrelsen utövar sitt geografiska områdesansvar på regional 

nivå. 

 
 

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser 

i fredstid verka för att: 

-olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 

förberedelsearbetet 

-de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 

samordnas 

-informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.   

1 

3 
 

2 
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Räddningstjänsten Väst utgör, genom tjänsteman i beredskap (Tib), kommunens 

kontaktpunkt gentemot andra aktörer.  

 

Falkenbergs kommun ska säkerställa ett aktivt deltagande och engagemang i regionala 

nätverk inom krisberedskapsområdet, initiering av samarbeten med relevanta aktörer i det 

lokala civilsamhället samt ett fortlöpande informationsarbete till allmänheten om den 

enskildes ansvar inför och i samband med en samhällsstörning. 
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7. Planering avseende krisberedskap 

I tabellen nedan anges de dokument kommunen enligt lag1 eller enligt överenskommelse 

mellan SKL och MSB2 är skyldig att ha och revidera denna mandatperiod. Utöver dessa, kan 

det finnas andra dokument som revideras utifrån behov. 

 

Dokument Syfte Antas av 

Risk- och sårbarhetsanalys Identifiera och analyser risker och 

sårbarheter avseende samhällsstörningar 

inom kommunens geografiska område. 

Kommunchef 

(31/10 2019) 

Strategi för krisberedskap  Anger mål och inriktning för arbetet 

med risk- och krishantering  

Kommunfullmäktige 

(31/12 2019)  

Riktlinje för hantering 

samhällsstörningar och 

extraordinära händelser   

Beskriva kommunens organisation och 

arbetssätt för hantering av 

samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.  

Kommunstyrelsen 

(31/12 2019) 

Plan för utbildning och 

övning inom krisberedskap  

Bidra till att behålla och utveckla 

kommunens kunskap och förmåga vad 

gäller krisberedskap 

Kommunchef 

(31/12 2019) 

Reglemente för 

krisledningsnämnden  

Reglerar krisledningsnämndens 

sammansättning, ordförandeskap och 

mandat.  

Kommunfullmäktige 

(31/12 2019) 

Instruktion för 

kommundirektören/ 

Kommunchefen 

Anger/tydliggör 

kommunchefens/kommundirektörens 

uppgifter i krisberedskapen.  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

höjd beredskap.  
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, MSB 2018-09779 SKL 18/03101 
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8. Styrning och ansvar 

Styrningen och ansvaret för krisberedskapen inom kommunen kan delas in i tre delar.  

 

 kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande ledningsarbetet såväl före, 

under som efter en samhällsstörning samt för att samordna förvaltningarnas och 

bolagens risk- och krishanteringsarbete. Räddningstjänsten Väst stödjer kommunen i 

arbetet 

 varje nämnd, kommunalt bolag och förbund ansvarar för och driver det egna risk- 

och krishanteringsarbetet. De har också ett ansvar att inför, under och efter en 

samhällsstörning bidra till att konsekvenserna begränsas och att lärdomar tas till vara 

och implementeras i organisationen 

 

 respektive nämnd och bolag ansvarar för att bryta ner inriktning och mål för 

krisberedskapen i enlighet med denna strategi och inkludera dessa i sin interna 

verksamhetsplanering. 

 

För att nå effekt med detta arbete ska krisberedskapsarbetet inkluderas i 

verksamhetsplanering och budgetprocess.  

 


