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VERKSAMHETSPLAN 2015 
Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den 
verksamhet som bedrivs inom enheten. Verksamheten är till största delen 
finansierad med riktade statsbidrag och styrs av Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, 2006:544. 
 
 
Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar: 
 

Del 1 - BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
Innehåller mål och beskrivning av enhetens verksamhet. 
 

Del 2 – VERKSAMHET 2015 
Innehåller beskrivning av planerade åtgärder under det kommande året. 
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DEL 1 

BESKRIVNING AV 
VERKSAMHETEN 

 

Beskrivning av 
verksamheten 
Säkerhetssamordnaren är anställd 
på 75% och är tillika säkerhetschef 
och säkerhetsskyddschef.   
Enheten ansvarar för att 
genomföra de åtgärder som 
åläggs kommunen enligt 2 och 3 
kap LEH, 2006:544.  

- risk- och sårbarhetsanalys 
- planering 
- geografiskt områdesansvar 
- utbildning och övning 
- rapportering 
- höjd beredskap 

 
Dessa ansvarsområden finansieras 
av det riktade statsbidraget. 
 
Dessutom ingår 
säkerhetssamordnaren i 
krisledningen vid större händelser 
samt ingår som stabsresurs i 
kommunens POSOM-grupp (Psykiskt 
och socialt omhändertagande). 
Säkerhetssamordnaren deltar 
dessutom i till exempel BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet). 
Dessa delar finansieras genom 
kommunens budget. 
 

 
 

Mål för verksamheten 
Följande mål har lagts fast av 
Kommunfullmäktige i kommunens 
säkerhetspolicy.  
 

- Kommunen skall ha en god 
kunskap om risker och 
sårbarhet, som kan påverka 
den egna verksamheten. 

- Krisledning i kommunen skall 
vid extraordinära händelser 
utövas av 
Krisledningsnämnden.  

- Kommunen skall ha en god 
överblick av riskbilden inom 
hela kommunens geografiska 
område.  

 
 

Styrande dokument 
Förutom lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 2006:544, styrs 
verksamheten av den 
övergripande lagstiftningen; 
Kommunallagen och 
Förvaltningslagen. Den verksamhet 
som styrs av Lag om skydd mot 
olyckor hanteras av 
räddningstjänsten. 
 

 
 



DEL 2 

 

VERKSAMHET 2015 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen är en ständigt 
pågående process. Sedan 2011 
redovisar kommunerna årligen, på 
ett relativt enhetligt sätt, sin risk- och 
sårbarhetsanalys enligt MSBFS 
2010:6 till länsstyrelsen.  
 

Planering 
Under 2015 ska kommunens planer 
för långvarigt elavbrott och 
skogbrand revideras. 
Efter att under 2012-2013 
gemensamt i norra Bohuslän ha 
tagit fram en oljeskyddsplan, är 
syftet att gå vidare med riskerna 
ras, skred och översvämning under 
2015. 
 
Styrel 
Kommunerna levererade till 
länsstyrelsen de underlag som krävs 
för Styrelsplaneringen, prioriterade 
elleveranser vid elbrist till 
samhällsviktig verksamhet under 
sommaren 2011. Efter länsstyrelsens 
beslut kommer det att krävas ett 
uppföljnings- och kompletterings-
arbete årligen för att uppdatera 
materialet. Under 2015 har läns-
styrelsen aviserat att en uppföljning 
och komplettering ska genomföras. 
 

Geografiskt 
områdesansvar 
Kommunens krishanteringsråd, KHR 
bestående av en rad externa 
aktörer i kommunens geografiska 

område kommer att fortsätta sitt 
nätverksarbete under 2015. 
Kommunens riskhanteringsgrupp, 
RHG bestående av representanter 
från förvaltningar och bolag 
hanterar motsvarande frågor 
internt. 
 
 

Utbildning och övning 
Enligt tidigare uppgjord 
övningsplanering kommer vi under 
2015 att genomföra en utbildning 
och krisledningsövning med 
Krisledningsnämnden och 
beredningsgruppen, IT/Webb samt 
stabsstöd.  
 

Kommunen deltar i länsstyrelsens 
arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer 
för genomförande av en 
omfattande oljesanering. Ett arbete 
har också påbörjats med 
förhoppning att kunna genomföra 
en kommungemensam oljeskydds-
övning längs Bohuskusten, i syfte att 
vidareutveckla de tankar som 
framkom vid tabletopövningarna 
2012. En förutsättning är tillgång på 
en extern finansiering. 
Målsättningen är att kunna 
genomföra en sådan övning 2016. 
För den frivilliga resursgruppen 
planeras en rad aktiviteter, men 
den som främst berörs av LEH är en 
övning under kommunens ledning. 

 

 
 



Rapportering 
Kommunen har en skyldighet att 
fortlöpande rapportera till 
länsstyrelsen dels vid inträffade 
händelser som avviker mot det 
normala och dels den årliga 
rapporteringen som sker genom 
enkätundersökningar, enligt MSBFS 
2010:6 samt genom 
uppföljningsmöten och tillsyn. 
Säkerhetssamordnaren deltar 
fortlöpande i nätverksträffar inom 
Norra Bohuslän, Fyrbodal och 
Västra Götaland.  

 
Höjd beredskap 
Strömstads tätort har fortfarande 
kvar utomhusaggregaten som 
används för att kunna sända VMA, 
Viktigt meddelande allmänheten. 
Dessa testas fyra gånger om året 
och kräver viss service och 
underhåll. Detta hanteras av 
räddningstjänsten. 
 

 
 
 
 
 

Beredskap, larmvägar  
Säkerhetssamordnaren har ingen 
jour eller beredskap men finns i 
största möjliga mån tillgänglig 24/7. 
Räddningstjänsten, kommun-
ledningen, SOS-alarm och 
länsstyrelsen har fungerande 
larmvägar till funktionen.  
 

POSOM 
POSOM-gruppen larmas genom 
räddningschef i beredskap. 
Gruppen samlas två-fyra gånger 
per år för planering, avstämning, 
utbildning och övning, förutom vid 
skarpa insatser. 
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