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1. Inledning
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som skall ske under
mandatperioden 2015-2018. En beskrivning av hur kommunen skall arbeta för att
reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt att öka förmågan att bedriva
samhällsviktig verksamhet i tillräcklig omfattning. Syftet är vidare att beskriva hur
kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i ”Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap” mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt hur ersättningen skall
användas.

2. Krisledningsplan
För varje mandatperiod skall en ny krisledningsplan tas fram i kommunen. Planen skall
beskriva hur och vart kommunen skall organisera sig vid en kris eller extraordinär
händelse, hur kommunen skall bedriva intern och extern kriskommunikation och
kommunen skall avsluta krisarbetet. Krisledningsplanen utgör ett separat dokument.

3. Risk- och sårbarhetsanalyser
Kommunen skall arbeta med att identifiera vilka extraordinära händelser som kan inträffa
i kommunen, vilka kritiska beroenden som finns, samt hur konsekvenserna av en
extraordinär händelse skulle kunna påverka kommunal samhällsviktig verksamhet.
Resultatet av arbetet skall sedan sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Risk- och sårbarhetsananalysen utgör ett separat dokument.

4. Användning av ersättning
Användning av ersättning från anslag 2.4 kommer under 2015-2018 att användas på
följande sätt i kommunen:
 Delfinansiering av löner till handläggare vars uppdrag är att arbeta med
kommunens krisberedskap
 Upprättande och revidering av RSA, planer och andra styrdokument inom
kommunens krisberedskap
 Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom kommunens
krisberedskap
 Planering och genomförande av övningar inom kommunens krisberedskap
 Samverkansåtgärder på kommun- och länsnivå
 Utvärdering av genomförda insatser
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5. Geografiskt områdesansvar
Det geografiska områdesansvaret i Ljusnarsbergs kommun planeras uppnås genom
följande åtgärder under mandatperioden:
 Utbildning i krishanteringsplanen
 Utbildning i krisledningsplanen
 Utbildning i kriskommunikation
 Utbildning i stabsmetodik
 Information om krisberedskap för noviser
 Upprättande och revision av planer och andra styrdokument
 Övningar i krisberedskap och krisberedskapsarbete

6. Höjd beredskap
Kommunens organisation vid extraordinär händelser utgör grunden för förmågan under
höjd beredskap. Inom området höjd beredskap planeras följande åtgärder under
2015-2018:
 Utbildning för krisledningsnämnden
 Utbildning i stabsmetodik
 Revision av kommunens krishanteringsplan
 Revision av kommunens krisledningsplan

7. Planering för mandatperioden
Under mandatperioden planeras följande åtgärder:
2015
 Krisarbete: Upprätta ny risk- och sårbarhetsanalys
 Utbildning: Kommunal samverkanskurs, fyra steg
2016
 Krisarbete: Revision av krishanteringsplan
 Krisarbete: Kontakt med Frivilliga resursgruppen (FRG)
 Krisarbete: Upprättande av Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor
(LSO) 2015-2018
 Utbildning: WIS-utbildning (Webbaserat informationssystem)
 Övning: Sambandsövning med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet
 Övning: Radiokommunikation effektiv ledning (Rakel)
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2017














Krisarbete: Revision av kriskommunikationsplan
Krisarbete: Utarbeta information om krisberedskap för noviser
Krisberedskap: Utveckla samarbetet med FRG
Krisberedskap: Revidering av krisledningsplan
Krisarbete: Revidering av övnings- och utbildningsplan
Krisberedskap: Utveckla arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande
(POSOM)
Krisarbete: Deltagande i arbetsgrupp för utarbetande av länsgemensamma mallar
för styrdokument inom krisarbetet
Utbildning: Stabsmetodik
Utbildning: Kriskommunikation
Utbildning: Krishanteringsplan
Övning: Radiokommunikation effektiv ledning (Rakel)
Övning: Krisledningsgruppen
Övning: Länsövning
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Krisarbete: Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalys
Krisberedskap: Uppföljning av krishanteringsplan
Krisarbete: Uppföljning av krisledningsplan
Krisberedskap: Översyn av länsgemensam mall för risk- och sårbarhetsanalys
Krisberedskap: Inleda arbetet med revidering av risk- och sårbarhetsanalys
Krisberedskap: Inleda arbetet med prioritering av elanvändare vid elbrist (Styrel)
Utbildning: Stabschefsutbildning
Utbildning: Mediaträning
Övning: Radiokommunikation effektiv ledning (Rakel)
Övning: Länsövning



8. Uppföljning
Arbetet som genomförs utifrån styrdokumentet skall årligen följas upp för att säkerställa
att det bidrar till en förbättring av kommunen krisberedskap. Redovisningen sker inom
ramen av internkontroll och skall redovisas för kommunstyrelsen.
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9. Rapportering
Kommunen skall ha förmågan att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och
samverkan i kris.
Kommunen skall ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och
sårbarheter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörerna förberedelser inför en
extraordinär händelse. Vidare skall kommunen ah förmågan att ge länsstyrelsen en samlad
rapport om läget i kommunen vid extraordinär händelse.

10. Revidering
För att hålla detta styrdokument aktuellt kan det revideras årligen. En större revidering
skall ske för varje mandatperiod. För en reviderad plan förutsätts ett nytt beslut i
kommunstyrelsen. Revidering initieras av kommunens beredskapssamordnare.
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