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Beslutsnivå- och datum  Kommunfullmäktige KF § 292/19 2019-12-04 

Diarienummer 2019KS/1163 

Reviderat - 

Lagstadgat styrdokument 2006:544,  MSB 2018 09779, SKL18/03101 

Ersätter styrdokument Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun,  

Uppföljning Inför varje ny mandatperiod och vid behov 

Ansvar Kommundirektör 

Inledning 
För att Värmdö ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i, för näringslivsetablering och 

besök krävs att vi bygger ett samhälle och förvaltning som kan motstå, klara av, lära och 

återhämta sig från oönskade händelser och kriser.  

Värmdö kommun ska i sitt ständiga utvecklingsarbete arbeta med att stärka förmågan att 

förebygga och hantera samhällsstörningar som får negativa konsekvenser för kommunen, 

regionen och ytterst Sverige. Det finns olika typer av samhällsstörningar men oftast tänker vi 

på elavbrott, större bränder, översvämningar och angrepp på ett informationssystem. En 

händelse kan även vara mindre och senare eskalera till att bli större. En samhällsstörning kan 

också påverka förtroendet för kommunen. En faktor som är gemensam för samhällsstörningar 

som utvecklar sig till en kris är att de ofta inträffar oväntat och ställer krav på en hantering 

som innebär att den ordinarie organisationen behöver stöd då ordinarie resurser inte räcker 

till. 

En oönskad händelse inträffar alltid inom en kommuns geografiska område. Kommunen är 

därför oavsett om den kommunala organisationen är direkt påverkad eller inte, en viktig aktör 

i såväl förebyggandet av oönskade händelser som hanteringen av uppkomna kriser.  

Syfte och omfattning 

En strategisk plan för krisberedskap syftar till att fastställa styrning, planering, mål och 

inriktning för kommunens krisberedskapsarbete under mandatperioden 2019 – 2022. 

Styrdokumentet är det övergripande dokumentet som styr krisberedskapsarbetet i kommunen 

och kompletteras med kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalysen, centrala 

krisledningsplanen, utbildnings- och övningsplan samt styrdokument inom specifika områden 

såsom informationssäkerhet, nödvatten och oljeskydd. I överenskommelsen om kommunernas 

krisberedskap mellan SKL och MSB har kommunerna fått i uppdrag att ta fram styrdokument 

för sitt krisberedskapsarbete, vilket utgörs av detta dokument.1 

Den strategiska planen gäller för kommunens alla nämnder. Även kommunala bolag där 

kommunen är majoritetsägare ska arbeta utifrån denna strategiska plan samt den centrala 

                                                 

 

1 MSB 2018 09779 samt SKL18/03101 
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krisledningsplanen för att underlätta samarbete mellan förvaltning och bolag i händelse av en 

kris. 

Styrning och planering av krisberedskapsarbetet 

Den övergripande styrningen för planering inför och genomförande av 

krisledning/krishantering i Värmdö kommun utgår från principer enligt det nationella 

krishanteringssystemet som presenteras nedan.  

Ansvarsprincipen  

Ansvarsprincipen innebär så långt det är möjligt att den som har ansvar för en verksamhet 

under normala förhållanden också ska ha motsvarande ansvar vid en krissituation.  

Närhetsprincipen  
Närhetsprincipen innebär så långt det är möjligt att allvarliga händelser eller kriser ska 

hanteras så nära de berörda som möjligt. Den instans som är närmast ansvarig ska svara för 

ledning av de åtgärder som krävs för att kunna hantera händelsen effektivt. Krishantering bör 

endast lyftas till högre beslutsnivåer om detta krävs för samordning och prioriteringar av 

resurser och åtgärder.  

Likhetsprincipen 
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt det är 

möjligt kan upprätthållas vid en kris. Förändringar ska inte göras mer omfattande än vad som 

krävs med hänsyn till händelsens art.  

Det geografiska områdesansvaret 

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt utifrån geografiskt områdesansvar och 

sektorsansvar. Geografiskt områdesansvar finns på kommunal, regional och nationell nivå. 

Ansvaret innebär att kommunen ska verka för inriktning, prioritering och samordning av 

tvärsektoriella åtgärder som kan krävas före, under och efter en krissituation inom 

kommunens geografiska område.  

Områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över andra aktörers ansvar. Däremot bygger 

ett verkansfullt arbete på alla inblandade aktörers vilja att medverka till samordning i 

hantering av krisen. 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och utvärderingar av händelser är de 

viktigaste underlagen för att värdera risken för händelser inom kommunen och analyser hur dessa 
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kan påverka verksamheten. För varje mandatperiod ska en övergripande risk- och 

sårbarhetsanalys presenteras.2  

Risk- och sårbarhetsanalysen, tillsammans med regionens prioriteringar och krav samt händelser i 

övrigt i omvärlden, är grunden för kommunens inriktning för arbetet. 

Under mandatperioden ska arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser fördjupas och i prioriterade 

verksamheter integreras in i övrig verksamhetsplanering. Målsättningen ska vara att identifierade 

önskvärda åtgärder presenteras som mål i kontorens verksamhetsplaner eller i kontrollplanen. 

Finansiering 

Förutom den särskilda finansiering som ges från staten ska insatser av förvaltningsgemensam 

karaktär finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget. I övrigt skall kostnader för att 

vidta åtgärder för att implementera denna inriktning belasta varje nämnds rambudget. 

Om möjligt ska kommunen ansöka om medfinansiering från externa parter och samarbeta 

med andra aktörer för att effektivisera arbetet.  

Mål och inriktning för krisberedskapen i Värmdö 
kommun 
Målsättningen för kommunens krisberedskap är att skapa trygghet, säkerhet och effektiv 

hantering av samhällsstörningar i vardag, kris och höjd beredskap. Det ska ske genom ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete för att stärka förmågan att upprätthålla viktiga 

samhällsfunktioner samt inrikta resurser för att kunna förebygga och minimera oönskade 

effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser. 

Inriktningen för denna mandatperiod tar fasta på att förstärka den egna beredskapen samt vara 

en ansvarstagande aktör i regionen. I linje med denna inriktning ska krisberedskapsarbetet 

utgå från nedanstående fem delmål. Varje delmål följs av aktiviteter kopplade till delmålet och 

redogörs i nedan. 

Delmål 1: Utveckla den egna förmågan att upprätthålla samhällsviktiga funktioner 

genom att öva krisledning och förbättra våra samband och processer. 

Aktiviteter kopplade till delmålet:  

• En central kommunövergripande övning ska genomföras under perioden.  

• Kommunstyrelse och krisledningsnämnd ska övas och utbildas vid minst två tillfällen 

under mandatperioden.  

• Den centrala krisledningsfunktionen ska fortlöpande kompetensutvecklas och 

                                                 

 

2 ”Lagen om extraordinära händelser…”, 2006:544. 
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alternativa ledningsplatser ska etableras.   

• Krisstödet ska övas och utbildas. Samverkan med civilsamhället ska utvecklas. 

• Kontoren ska identifiera sin övnings- och utbildningsbehov och fortlöpande 

genomföra relevanta insatser under perioden. Genomförda aktiviteter ska rapporteras 

till ansvarig nämnd. 

• Kommundirektören rapporterar årligen statusen i krisberedskapsarbetet till 

kommunstyrelsen och återkopplar erfarenheter efter särskilda händelser. 

 

Delmål 2: Särskilt förbättra beredskapen och kontinuitetsplaneringen för att klara 

situationer avseende väderrelaterade samhällsstörningar. 

Aktiviteter kopplade till delmålet 

• Påbörja kontinuitetsplanering för delar av kommunens prioriterade samhällsviktiga 

verksamhet. Identifiera nödvändiga prioriteringar, samlokalisering och evakuering vid 

längre el-avbrott eller avbrott i vattenleveranser.  

• Ta tillvara erfarenheterna av kontinuitetsplaneringen i kommunens upphandling av 

kritiska tjänster och varor. 

• Utveckla och förstärka flexibla och permanenta trygghetspunkter. 

• Utveckla samverkan med frivilligorganisationer. 

 

Delmål 3: Förstärka och utveckla det systematiska arbetet inom informationssäkerhet 

i linje med beslutade riktlinjer.3 

Aktiviteter kopplade till delmålet 

• Fortsätta arbetet att implementera principerna inom ISO 27000 (standard för 

informationssäkerhetsarbete) och SKL:s KLASSA-modell. 

• Särskilt stärka skyddsåtgärder och medvetenhet om informationssäkerhet avseende 

centrala informationssystem för samhällsviktig verksamhet. 

 

                                                 

 

3 Riktlinjer för informationssäkerhet, beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-13 
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Delmål 4: Aktivt delta i Samverkansregionen Stockholm och länsstyrelsens 

samordnade arbete. Vi ska särskilt utveckla inom regionen prioriterade 

grundläggande förmågor. 

Aktiviteter kopplade till delmålet 

• Utnyttja möjligheterna till gemensam övning och kompetensutveckling som erbjuds. 

• Fortsätta att prioritera det gemensamma arbetet kring samordnad och inriktad 

kommunikation. 

• Utveckla vår egen stabsförmåga för att klara en regional samverkansetablering. 

 

Delmål 5: Påbörja arbetet med att förbereda kommunens verksamheter för att på 

sikt kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.  

Aktiviteter kopplade till delmålet 

• Utnyttja kompetensutvecklingsinsatser inom regionen och arbeta med 

kunskapsspridning och kompetenshöjning inom verksamheterna. 

• Genomföra de åtgärder inom säkerhetsskydd som ankommer enligt lagstiftning och 

förordning. 

• Planera för och kunna verkställa de krav som kommer avseende krigsorganisation och 

krigsplacering. 

Uppföljning 

Den strategiska planen följs upp inom ordinarie verksamhetsuppföljning.  


