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Begrepp Betydelse 

Extraordinär 

händelse 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från 

det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 

en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller region (SFS 2006:544, 1 

kap. 4§). 

 

Geografiskt 

områdesansvar 

Innebär att kommunen ska samordna krisberedskapsarbetet i 

kommunen tillsammans med offentliga och privata aktörer före, 

under och efter en extraordinär händelse eller samhällsstörning samt 

verka för att informationen till allmänheten samordnas (SFS 

2006:544, 2 kap. 7§). 

 

Krisberedskap 
Förmågan att genom utbildning, övning och andra 

åtgärder samt genom den organisation och de 

strukturer som skapas före, under och efter en kris 

förebygga, motstå och hantera krissituationer (MSBFS 2015:5, 2§). 

 

Risk 
En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa 

och de konsekvenser händelsen kan leda till (MSBFS 2015:5, 2§). 

 

Samhällsstörning 
Ett uttryck för de företeelser och händelser som hotar och ger 

skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. Begreppet 

inkluderar händelser som inte behöver anses vara extraordinära 

händelser men som trots allt kräver samordnade insatser av 

kommunen eller andra aktörer1. 

 

Samhällsviktig 

verksamhet 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt 

eller tillsammans med motsvarande händelser i andra 

verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i 

samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en 

redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt (MSBFS 2015:5, 2§). 

Skyddsvärden 
Samhällets övergripande skyddsvärden är: Människors liv och hälsa; 

samhällets funktionalitet; demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 

fri- och rättigheter; miljö och ekonomiska värden, samt nationell 

suveränitet2. 
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1. Inledning 
Riktlinjen för hantering vid samhällsstörningar och extraordinära händelser i Varbergs 

kommun utgör den riktlinje som omnämns i lag (2006:544) om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I händelse av 

att en kris uppstår är det av största vikt att kommunen förmår att agera snabbt, effektivt och 

samordnat i de åtgärder som vidtas och för att ge invånare och berörda parter tillräcklig 

information om händelsen. En förutsättning är att funktioner, roller, ansvar och uppgifter, 

som kan komma att tas i anspråk vid en kris, på förhand är tydliggjorda, väl kända och övade 

i organisationen. 

 

I vardag som vid kriser, som avviker från det normala och kräver skyndsamma insatser, utgår 

krisledningsarbetet från kommunens ordinarie linjeorganisation. Riktlinjen ska kunna 

användas som ett stöd och beskriver kommunens krisorganisation och kommunövergripande 

krisledning. En på förväg utarbetad krisorganisation ska underlätta arbetet vid en kris och 

säkerställa att kommunens samlade resurser nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt och 

fördelas för att tillgodose de mest angelägna hjälpbehoven. 

1.1  Vad är en kris? 

Fortsättningsvis i riktlinjen används ett mer vardagligt språkbruk för begreppen 

samhällsstörning och extraordinär händelse. Ett begrepp som innefattar flera typer av 

händelser, störningar och påfrestningar är begreppet kris. En kris kan uppstå i en 

verksamhet eller innebära en samhällskris lokalt i en eller flera kommuner, men kan även 

uppstå regionalt eller nationellt. 

 

Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora 

konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Kris är något utöver det vanliga som 

kan vara oväntad. Det innebär ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser eller 

normal organisation och som kräver samordnade åtgärder. 

 

Hädanefter används begreppet kris som generellt innefattar benämningen av flera typer av 

händelser, störningar och påfrestningar i samhället. 

1.2  Syfte 

Syftet med riktlinjen är att definiera och tydliggöra ansvar, roller och uppgifter för de som 

ingår i kommunens krisorganisation. Med stöd av riktlinjen ska kommunen kunna 

upprätthålla samhällsviktig verksamhet och värna om samhällets övergripande 

skyddsvärden, i händelse av att en kris uppstår som påverkar kommunens verksamheter och 

invånare. 

1.3 Bakgrund 

Riktlinjen tar avstamp i de övergripande målsättningarna för kommunens krisberedskap, 

vilka beskrivs i kommunens Strategi för krisberedskap. Där anges att kommunen ska ha en 

god kunskap om de egna riskerna och sårbarheterna, en planering för hur dessa kan hindras 

eller lindras, en god och uthållig förmåga till hantering av dem, samt en samordning av 

arbetet i hela krishanteringskedjan. 
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Denna riktlinje utgör ett komplement till strategin genom att den närmare tydliggör: 

 hur kommunen ska organisera sig under kriser 

 hur kommunens krisorganisation ska bedriva samverkan och krisledning i syfte att 

uppnå inriktning och samordning 

 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 

disponeras vid kris 

 

För hantering av vissa händelser finns specifika planer3. Utöver planer finns även operativa 

stöddokument såsom funktionskort, åtgärdskalendrar, checklistor med mera. Dessa finns att 

tillgå hos Räddningstjänsten Väst (RVäst) samt på Varbergs kommuns intranät. 

1.4  Fastställande och revidering 

Riktlinjen fastställs av kommunstyrelsen som också ansvarar för att den hålls uppdaterad. 

 

Revidering av riktlinjen ska åtminstone ske: 

 då givna förutsättningar ändras, ändring av organisation, funktioner, mandat, uppgif-

ter med mera 

 då verkliga händelser eller övningar påvisar påtagliga brister eller 

förbättringsmöjligheter i riktlinjen 

 i samband med ny mandatperiod. 

1.5 Förankring 

Kommundirektören, förvaltnings- och bolagscheferna samt förbundsdirektören ansvarar för 

att denna riktlinje är känd i respektive förvaltning, bolag och förbund. De ska säkerställa att 

rutiner för krisledning och arbetssätt under en kris är framarbetade, förankrade och övade på 

i förväg, en planering som ska utgå från denna riktlinje, lokala risk- och sårbarhetsanalyser 

och liknande genomförda analyser. 

2. Kommunens ansvar vid kris 
Varbergs kommun ska ha förmåga att förebygga, motstå, hantera och återhämta sig samt 

tillvarata erfarenheter från kriser. Kommunens primära ansvar är att säkerställa driften av 

ordinarie samhällsviktiga verksamheter så långt det är möjligt utifrån händelsens 

förutsättningar.  

2.1  Mål och grundläggande principer 

I kommunens Strategi för krisberedskap beskrivs kommunens mål med krisberedskap. I 

riktlinjen tydliggörs målen för kommunens krishantering, för en väl förberedd 

krisorganisation som snabbt ska kunna aktiveras för att samordna kommunens insatser vid 

kriser. 

 

                                                        
3 Exempelvis Riktlinjer för POSOM och Handlingsplan för Varbergs kommun vid kärnteknisk olycka vid 

Ringhals kärnkraftverk. 
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För att målen ska uppnås är syftet med krishanteringen att: 

 Minska konsekvenser för samhället och den enskilde och få så korta avbrott i 

samhällsviktiga verksamheter som möjligt 

 Upprätthålla förtroendet för kommunen och dess verksamhetsområden 

 Förmedla samordnad, korrekt och tydlig information till allmänheten, media och 

medarbetare 

 Samordna och prioritera de samhälleliga resurser som krävs i hanteringen i 

samverkan med andra aktörer 

 

Alla kommuner och aktörer ska agera utifrån de grundläggande principer som är gällande för 

det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap i stort: 

 ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala 

situationer också har motsvarande ansvar vid kriser. Principen innebär också att alla 

aktörer som kan bidra till att hantera konsekvenserna av en händelse har ett ansvar 

att agera även i osäkra lägen. Aktörerna ska stödja och samverka med varandra 

 närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras där de inträffar och av dem som är 

närmast berörda och ansvariga 

 likhetsprincipen innebär att aktörernas organisation och verksamhet så långt som 

möjligt ska fungera som vid normala förhållanden. 

2.2 Verksamhetsansvar och geografiskt områdesansvar 

Kommunens primära ansvar är att säkerställa driften av ordinarie samhällsviktiga 

verksamheter så långt det är möjligt även vid en kris. Geografiskt områdesansvar finns på tre 

nivåer – lokal, regional och nationell nivå. Inom det lokala geografiska området ska 

kommunen verka för att de åtgärder som vidtas av olika aktörer i samband med en kris 

samordnas samt att informationen till allmänheten samordnas. Det i syfte att använda 

samhällets resurser så effektivt som möjligt. Resurser ska fördelas så att de mest angelägna 

hjälpbehoven tillgodoses. 

 

Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret på regional nivå. I de fall kommunen 

berörs, förväntas kommunen delta i samverkan och bidra till att samordningen fungerar på 

regional och nationell nivå. 

 

Det geografiska områdesansvaret medför att kommunen under en kris ska ha förmåga att: 

 leda och bedriva sin egen organisation och verksamhet 

 samverka med aktörer för att koordinera resurser och åtgärder 

 hålla allmänheten och media informerade på ett samordnat vis 

 kunna delta när länsstyrelsen utövar sitt geografiska områdesansvar på regional nivå. 

2.2.1  Krisledning och lägesbild 

En krisledning är en funktion som åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga 

resurser. Kommunens krisledning, oavsett om det sker på kommunövergripande nivå eller 

förvaltnings-/bolagsnivå, ska utgå från samma principer och metoder för en så effektiv 

krisledning som möjligt.  
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En del av den gemensamma metodiken är att kunna skapa en överblick vid en kris och få en 

samlad och samstämmig bild av händelsen. En lägesbild ger en översikt över vad som är 

fakta, det vill säga den bekräftade informationen och antaganden i situationen och hur den 

kan utvecklas. En lägesbild beskriver även vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga 

funktioner i kommunen samt vilka åtgärder som genomförts, pågår eller planeras för att 

hantera situationen.  

När lägesbilder upprättas ska de sammanfattas och vara underlag för åtgärder inom 

exempelvis kommunikation då information från lägesbilden ska kunna delas mellan 

ansvariga aktörer på olika nivåer. En samlad information om läget ska kunna kommuniceras 

internt inom kommunens aktörer och till medarbetare. Externt delas informationen även 

med andra hanterande aktörer som kan tänkas bli involverade på sikt, med allmänheten och 

med media. 

 

Lägesbilden är tänkt att ge samtliga aktörer: 

 en samlad bild av situationen 

 överblick av konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i kommunen/samhället 

 en bild av vad som behöver göras 

 underlag till att ta välgrundade beslut 

 

När de olika aktörernas gemensamma arbete ska samordnas så utgår man från lägesbilden. 

2.2.2  Samverkan 

I kriser är det tydligt att samverkan måste ske, utöver ordinarie linjeverksamhet, mellan olika 

nivåer av krisledning i kommunen och mellan olika aktörer. När en kris kräver omfattande 

insatser är samverkan grundläggande då krishanteringen ofta är beroende av att parallellt 

hanterande organisationer eller verksamheter är samspelta. Kommunen ansvarar för att 

skapa förutsättningar för och samverka mellan olika nivåer och med olika aktörer för att 

koordinera resurser och åtgärder i krishanteringen. I samverkan kan exempelvis 

aktörsgemensamma inriktningar och mål åstadkommas, åtgärder och resurser samordnas 

gemensamt samt att information kan delas så att samlade lägesbilder kan skapas. Samverkan 

är ett sätt att se till att krishanteringen formas av en förståelse av varandras perspektiv och 

gemensam proaktivitet.  

 

Stora samhällskriser kräver att vi i samhället agerar tillsammans med andra aktörer, 

myndigheter och organisationer. En Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är en 

tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion som kan bestå av företrädare från olika 

aktörer, offentliga som privata, och frivilliga resurser. Tillsammans kan de sluta 

överenskommelser om inriktning och samordning. Kommunen ansvarar för att kunna stå 

värd för en sådan funktion på lokal nivå, utifrån kommunens geografiska områdesansvar 

eller delta som samverkande aktör på regional eller nationell nivå. Kommunen kallar till och 

är värd för en lokal ISF, men alla aktörer kan påtala behovet. Värden till en ISF ansvarar för 

att förbereda och ta fram underlag till mötena. Kommundirektören utgör ordförande i en 

lokal ISF och ansvarar för att driva, sammankalla och leda mötena. Om behov uppstår kan 

kommundirektören utse en ersättare som ordförande. 
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2.2.3  Kriskommunikation 

Det är viktigt att komma ihåg att alla kriser även är kommunikationskriser. I en kris måste en 

åtgärd vara att snabbt värdera kommunikationsbehoven hos invånare, medarbetare och 

andra berörda målgrupper. Med snabb och saklig information motverkas också 

ryktesspridning och missinformation. Kriskommunikationens viktigaste uppdrag är att bidra 

till, sammanfatta och dela en aktuell lägesbeskrivning av situationen, vilka konsekvenser 

händelsen har och kan få för olika målgrupper, samt beskriva vilka åtgärder som planeras 

och vidtas.  

 

Även om all fakta inte är kända är en tidig information avgörande. Det kan initialt innebära 

att en mycket kortfattad information ges om att det pågår en händelse och att den hanteras. I 

det längre förloppet ska kommunikationen också ge stöd till och underlätta den mer 

ansvarsutkrävande granskning och utvärdering som alltid följer på en hanterad kris  

Kriskommunikation ska vara en integrerad del i ledningsarbetet där målet är att ge 

kommuninvånare, medarbetare och berörda parter tillräcklig information för att den 

enskilde ska kunna fatta rationella beslut om egna åtgärder i syfte att skydda sig själv och sin 

omgivning och begränsa skador som krisen kan orsaka.  

 

Korrekt, tillgänglig och samlad information ska ges i etablerade externa och interna kanaler. I 

det ingår att: 

 producera nyheter för webb 

 dela information och svara på frågor i sociala medier 

 samverka med kommunens kontaktcenter Varberg Direkt 

 proaktivt använda nyhetsmedia genom pressmeddelanden 

 utse talespersoner och göra ansvariga nyckelpersoner tillgängliga för intervjuer 

3. Kommunens krisorganisation 
Krisorganisationen utgår från kommunens ordinarie linjeorganisation, i vardag som vid 

kriser. Vid behov kan en krisorganisation upprättas för att underlätta arbetet och säkerställa 

att kommunens samlade resurser nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt och fördelas för 

att tillgodose de mest angelägna hjälpbehoven.  

 

En förutsättning är att funktioner, roller, ansvar och uppgifter, som kan komma att tas i 

anspråk vid en kris, på förhand är tydliggjorda och väl kända i organisationen. Trots det, är 

det viktigt att förstå att det inte på förhand går att fastställa ett exakt eller optimalt förlopp 

för krisledningen i alla typer av händelser. Varbergs kommuns krisorganisation är inte på 

förhand helt given, utan ska anpassas utefter de specifika behov och konsekvenser som varje 

kris medför och ha förmåga att växla mellan olika krisledningslägen.  

 

En krisledning kan vara aktiverad på olika nivåer i kommunen, exempelvis på 

förvaltning/bolagsnivå eller på kommunövergripande nivå. Den ena måste inte 

nödvändigtvis vara aktiverad för att den andra nivån ska aktivera sin krisledning. Valet av 

krisledning styrs alltså helt av hur omfattande krisen och dess effekter är, vilka samhälleliga 

behov som uppstår och vilka förmågor som behöver säkerställas och samordnas för att 



  10 (22) 

 

samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas och för att kommuninvånarna ska kunna 

hållas informerade.  

 

Krisledningen kan aktiveras då det behövs samordnad ledning före, under eller efter en kris 

lokalt i en verksamhet eller vid en större samhällskris. Den ska kunna ge stöd åt ordinarie 

verksamheter då det till exempel: 

 uppstår en akut händelse som hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut 

 pågår en händelse som är komplex och långvarig 

 finns ett stort kommunikationsbehov (till exempel vid oro i samhället) 

 uppstår en händelse som kräver ett kommunövergripande perspektiv 

 uppstår en händelse som berör flera kommunala verksamheter 

 pågår flera mindre händelser samtidigt 

 

Förvaltnings- och bolagscheferna, kommundirektören samt krisledningsnämndens 

ordförande4, ska normalt finnas tillgängliga per telefon och ansvarar för att korrekta kontakt-

uppgifter till dem finns hos kommunsamordningscentralen (KSC). Vid frånvaro ansvarar 

respektive chef för att ersättare finns utsedd och att kontaktuppgifter till ersättare finns hos 

KSC.  

 

Alla som involveras i kommunens hantering av en kris har ett ansvar för att dokumentera det 

egna arbetet. Dokumentation utgör ett viktigt stöd i hanteringen av en kris, men även i 

efterarbetet. 

 

Figur 2 illustrerar kommunens kommunövergripande krisorganisation. 

 

 

                                                        
4 Se 4.5 Krisledningsnämnd.  
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3.1  Nämnder, styrelser 

Nämnder och bolagsstyrelser bär det yttersta ansvaret för krisberedskap och krishantering 

inom respektive område. Förvaltningen och bolagen ska ta fram och förankra en krisplan, 

vilken förvaltnings/bolagschefen beslutar om. Förvaltningarna och bolagen hanterar och 

driver frågor inom krisberedskap och krishantering vidare inom sin verksamhet och håller 

sin nämnd/bolagsstyrelse informerad. 

3.1.1  Förvaltningar och bolag 

Det åligger varje förvaltning och bolag att ha en på förväg framarbetad, förankrad och övad 

plan för att hantera en eventuell kris, en planering som ska utgå från denna riktlinje, lokala 

risk- och sårbarhetsanalyser och liknande genomförda analyser. Förvaltnings/bolagschefen 

beslutar om planen. Under en kris har förvaltningar och bolag primärt till uppgift att leda och 

stödja den egna verksamheten och säkerställa dess drift. Syftet med den egna planen för 

hantering av kriser är att bidra till arbetet med att så effektivt som möjligt begränsa skador 

och så snart som möjligt återgå till normal drift.  

 

Inom ordinarie verksamhetsområden ansvarar förvaltningar och bolag även för att informera 

respektive nämnd och styrelse om uppkommen kris. Samtliga har ett ansvar att samverka 

med interna och externa aktörer och rapportera inträffade händelser. Det åligger 

förvaltnings- och bolagschefen att kontakta kommundirektören (eller Tjänsteman i 

beredskap (TiB) då kommundirektören inte finns tillgänglig) för att initialt informera eller 

larma om situationen som uppstått.  

 

Förvaltningar och bolag ska säkerställa sina kommunikationsvägar med den 

kommunövergripande krisledningen och under kris samverka med nödvändiga aktörer och 

funktioner, internt och externt. De har även i uppgift att bidra till att åtgärder och resurser 

prioriteras och fördelas där de gör mest nytta. Samtliga kan även påkalla behov av stöd från 

kommunövergripande nivå. 

 

Varberg Direkt, de kommunala bolagens kundtjänster samt kommunsamordningscentralen 

hos RVäst, möter och besvarar dagligen allmänhetens frågor. Därför är det viktigt att dessa 

funktioner tidigt informeras och inkluderas i arbetet med att hantera krisen. 

 

Arbetsmetodiken i förvaltningens eller bolagets krisledning och/eller stab ska vara baserad 

på samma metodik som den kommunövergripande krisledningen och samordningsstabens, 

men ska även kunna anpassas till specifika krav som finns i de olika verksamheterna. 

Berörda förvaltningar och bolag av en kris ska bidra till den gemensamma krishanteringen 

genom att regelbundet sammanfatta sin lägesbild till den kommunövergripande 

krisledningen, innehållande: händelsen, konsekvenser, åtgärder, resurser, involverade 

aktörer, samt kommunikationsbehov. Genom lägesbildsrapportering skapas förutsättningar 

för snabb och korrekt information kan ges till medarbetare och allmänheten och att allas 

perspektiv och behov beaktas i den fortsatta hanteringen. 
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I de fall behov finns ska berörd förvaltning och bolag utse en samverkansperson, som på 

begäran ska kunna ingå i den kommunövergripande krisledningen eller dess 

samordningsstab. 

3.1.2  Verksamheter 

Varje verksamhet i koncernen har ansvar att hantera uppkommen kris, begränsa skador och 

konsekvenser som kan uppstå och så snart som möjligt återgå till normal verksamhet och 

drift. Verksamheten ska kunna samverka med nödvändiga interna och externa aktörer och 

rapportera situationen till närmsta chef, det vill säga linjärt i den egna förvaltningen eller 

bolaget.  

 

Det ska finnas en dokumenterad planering för att kunna hantera en uppkommen kris. 

Planeringen ska utgå från lokala risk- och sårbarhetsanalyser och liknande genomförda 

analyser ska ligga till grund för planeringen samt beakta denna kommunövergripande 

riktlinje. 

3.2 Tjänsteman i beredskap 

För att säkerställa att det alltid finns en inledande förmåga till krisledning för kommunens 

krisorganisation finns en utsedd tjänsteman i beredskap (TiB). Det är en larm- och 

beredskapsfunktion som är i tjänst och kan larmas dygnets alla timmar. Rollen tillhandahålls 

av RVäst. TiB nås via kommunsamordningscentralen på RVäst och har tillgång till Rakel5.  

Syftet med rollen tjänsteman i beredskap är att säkerställa kommunens larmväg, 

tillgänglighet, beslutsfattande och respons vid akut uppkomna situationer och kriser utifrån 

ett krislednings perspektiv. TiB tar inte över ansvaret från förvaltnings/bolagschefen eller 

ordinarie linjeverksamhet, utan är ett stöd och en larmingång vid större kriser. Under dagtid 

och efter att TiB aktiverats ska händelser så snart och långt som möjligt hanteras inom 

ordinarie verksamhet.  

 

I tjänsteman i beredskaps uppgifter ingår bland annat att: 

 utgöra en larmväg in i kommunen från externa aktörer 

 utgöra en larm- och beredskapsfunktion för kommunen internt 

 upptäcka och verifiera händelser som kan föranleda behov av samordning och 

insatser 

 bedöma och värdera mottagen information och därefter besluta om lämpliga initiala 

åtgärder 

 informera eller larma kommundirektören och stämma av lämpliga åtgärder 

 vid skyndsamma förhållanden, då kommundirektören inte är tillgänglig, besluta i 

kommundirektörens ställe om läge för krisledning och fatta initiala beslut som inte 

kan avvakta 

 vid behov initiera och upprätta kommunövergripande krisledning och 

samordningsstab 

 initialt utgöra stabschef i samordningsstaben 

                                                        
5 Ett digitalt radiokommunikationssystem för samverkan genom trygg och säker kommunikation mellan 

medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. 
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Figur 3 illustrerar hur TiB informeras/larmas och aktiverar samordningsstaben. 

3.3 Kommunövergripande krisledning 

Den kommunövergripande krisledningen leds av kommundirektören och består av utvalda 

medlemmar från Varbergs kommuns koncernledningsgrupp. Även representanter från 

privata och offentliga aktörer kan ingå, i de fall aktörerna berörs av krisen och behov av 

samordning finns, för att hantera den uppkomna krisen. Den kommunövergripande 

krisledningen är anpassningsbar och kan vara liten, med endast ett fåtal deltagare och 

funktioner representerade eller stor, där hela eller väsentliga delar av koncernledningen 

ingår med stöd från samordningsstaben.  

 

Grundprincipen är att hela koncernledningsgruppen initialt alltid ska delta (fysiskt eller på 

distans) vid den kommunövergripande krisledningens första möte. Detta i syfte att bedöma 

vilka förvaltningar och bolag som är eller kan komma att bli berörda och hur resurser ska 

fördelas samt hur den kommunövergripande krisledningen ska se ut och vilka som ska ingå. 

Inledningsvis ska första kontakt med koncernledningsgruppen vid kris ske via SMS eller 

telefonsamtal, vidare kan ytterligare information följa i ett separat mail. Det är därför 

lämpligt att förvaltnings- och bolagscheferna är nåbara och i de fall de inte kan nås eller delta 

bör en ersättare medverka vid första mötet. Alla förvaltnings- och bolagschefer ska om 

möjligt närvara och utifrån mötet bedöma deras organisations involvering i krisen. 

 

Denna kommunövergripande krisledning har till uppgift att träffa överenskommelser som 

bidrar till att insatser samordnas inom kommunens geografiska områdesansvar samt att 

insatser prioriteras så att de mest angelägna hjälpbehoven tillgodoses. Den 

kommunövergripande krisledningen har inget eget samlat mandat, utan de som ingår i 

gruppen verkar utifrån ordinarie mandat. Krisledningen utgör även den lokala inriktnings- 

och samordningsfunktionen (ISF)6, det vill säga att de ansvarar för att ytterligare samverkan 

uppnås med andra krishanterande myndigheter och organisationer på olika nivåer i 

samhället.  

                                                        
6 Inriktnings- och samordningsfunktion är en icke-permanent grupp med representanter från flera aktörer som har till uppgift 

att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder för att hantera konsekvenser av 

samhällsstörningar (MSB, 2019, Vägledning för lokal ISF). 
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Till stöd i arbetet kan den kommunövergripande krisledningen starta upp funktioner i eller 

hela samordningsstaben. Den kommunövergripande krisledningen sammanträder i första 

hand i lokal Högtidssalen (A1) i stadshus A. Det finns också möjlighet att sammanträda i 

annan sal i stadshuset eller på räddningsstationen i Varberg. 

3.3.1  Kommundirektörens roll och ansvar 

Kommundirektören är ytterst ansvarig tjänsteperson för krisorganisationen och förfogar över 

den kommunövergripande krisledningen och den kommunövergripande samordningsstaben 

och är föredragande inför krisledningsnämnden.  

 

Kommundirektören leder och samordnar arbetet i den kommunövergripande krisledningen.  

I kommundirektörens uppgifter ingår bland annat att: 

 bedöma vilket krisledningsläge kommunen ska aktivera och agerar därefter 

 säkerställa intern och extern kommunikation  

 informera och sammankalla koncernledningsgruppen inklusive eventuella externa 

aktörer för att bedöma behov av stöd och samordning  

 besluta om samordningsstab ska startas upp och om annan funktion ska inrättas med 

hänsyn till händelsens art  

 löpande informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande 

 leda och organisera den kommunövergripande krisledningens möten 

 säkerställa dokumentation av kommunövergripande krisledningens arbete 

 delta i regional inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), alternativt utse behörig 

ersättare 

 utgöra ordförande i en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) eller vid 

behov, utse en behörig ersättare 

 besluta om att klassificera en händelse som extraordinär. Klassificeringen bör göras 

efter samråd med berörda parter (även förbundsdirektör för RVäst får fatta detta 

beslut) 

 fatta beslut om att avveckla samordningsstaben 

 säkerställa att hanteringen av krisen utvärderas 

 

I de fall krisledningsnämnden är aktiverad ansvarar kommundirektören, eller av 

kommundirektören utsedd, för beredning av frågor samt föredragningar för 

krisledningsnämnden. 

3.3.2 Kommunikationsansvarigs roll och ansvar 

Kommunikationsansvarig leder och samordnar kommunens samlade kriskommunikation, i 

dialog med kommundirektören och stabschefen. Kommunikationsansvariges uppgift är att 

planera och samordna kommunens kommunikationsinsatser tillsammans med 

samordningsstabens informationsfunktion. Kommunikationsansvarig ansvarar för att 

kommunikationsåtgärder analyseras, värderas och genomförs samt att de utvärderas. En 

löpande dialog ska även säkerställas med kommunens främsta kommunikationskanaler för 

invånaren, Varberg Direkt, kundtjänster och kommunsamordningscentralen. 
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3.4 Samordningsstaben 

Vid behov kan en kommunövergripande samordningsstab inrättas som ett stöd till att agera 

på uppdrag av den kommunövergripande krisledningen. Då den kommunövergripande 

krisledningen ska vara anpassbar och flexibel utifrån händelsens art och behov kan hela eller 

delar av samordningsstaben aktiveras vid olika lägen för krisledning. I de fall flera funktioner 

är igång tillsätts en stabschef som leder samordningsstabens arbete.  

 

Samordningsstaben har generellt sett inget mandat att fatta några egna beslut, utan ska förse 

beslutsfattare med underlag som sakligt belyser de faktorer som kan påverka situationen och 

följa de beslut som beslutsfattare ger till samordningsstaben. I riktlinjen är 

samordningsstaben indelad i främst fem funktioner (stabschefen, informations-, analys- och 

samverkans-, dokumentations-, och stödfunktionen), vilka kan aktiveras vid olika tidpunkt i 

krisen och bemannas med skilda antal tjänstepersoner utefter hanteringens omfattning. 

Samtliga förvaltningar, bolag och förbund ska utifrån förmåga bidra med personella resurser 

till den kommunövergripande samordningsstaben vid aktivering av stabsfunktion eller full 

stab. 

 

Samordningsstabens arbete omfattar bland annat att: 

 arbeta fram och delge samtliga berörda aktörer en samlad lägesbild som beskriver: 

händelsen, konsekvenser, åtgärder, resurser och involverade aktörer 

 ta fram beslutsunderlag till koncernledningsgruppen 

 initiera, samordna och faktagranska informations- och kommunikationsinsatser till 

medarbetare, hanterande aktörer, kommuninvånare och media  

 följa upp effekter av genomförda insatser och åtgärder 

 dokumentera händelseutvecklingen, genomförda insatser och åtgärder, samt 

stabsarbetet i stort 

 

I samordningsstaben ingår tjänstepersoner med olika professioner och gruppens arbete leds 

av en stabschef. Personal till de olika funktionerna nedan utses av chef i respektive 

förvaltning, bolag och förbund. Representanter från privata och andra offentliga aktörer kan 

vid behov av samordning ingå i staben. Arbetet i staben organiseras utifrån händelsen och 

respektive funktion bemannas med nödvändig kompetens. För respektive funktion finns på 

förhand förberedda funktionskort. 

 

Informationsfunktionen är ett stöd till kommunikationsansvarig och den 

kommunövergripande krisledningen och samordnar intern och extern information och 

förmedlar ut till berörda genom lämpliga kanaler. Samordning sker primärt genom 

upparbetade kontakter och nätverk, inklusive mediakontakter. Vid behov ska funktionen 

delta eller initiera särskilda kommunikationskonferenser, vilka även kan arrangeras regionalt 

eller nationellt. 

 

Analys- och samverkansfunktionen ansvarar för att analysera läget och 

händelseutvecklingen samt tar fram åtgärdsförslag. Funktionen ansvarar genom detta för att 

skapa förutsättningar för att samverkan mellan olika verksamheter och aktörer fungerar. Det 
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görs exempelvis genom att begära in och sammanställa lägesrapporter från berörda 

verksamheter och aktörer samt delta i eller initiera samverkanskonferenser. 

 

Dokumentationsfunktionen ansvarar för att upprätta en samlad dokumentation av stabens 

arbete och eventuella möten i koncernledningsgruppen och krisledningsnämnden. 

 

Stödfunktionen kan inrättas för att underlätta stabsarbetet. Stödet ansvarar för att staben har 

det som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag, exempelvis teknisk infrastruktur, 

anpassade lokaler, schemaläggning, mat och dryck. 

 

Samordningsstaben arbetar i första hand i lektionssalen på räddningsstationen i Varberg. 

Denna lokal har teknisk utrustning för att underlätta samordningsstabens arbete. Alternativ 

lokal med likvärdig utrustning finns även på räddningsstationen i Falkenberg. 

 

Figur 4 illustrerar informationsflödet mellan aktörer som kan utgöras av privata och 

offentliga, men även av kommunens egna förvaltningar och bolag. 

 

 

3.4.1 Stabschefens roll och ansvar 

Stabschefens uppdrag är att leda och organisera arbetet i samordningsstaben som är ett stöd 

till den kommunövergripande krisledningen och därav utgör stabschefen 

samordningsstabens direktlänk till kommundirektören. Stabschefen ska säkerställa att 

samordningsstabens arbete bedrivs i linje med den kommunövergripande krisledningen och 

kommundirektörens uppdrag och intentioner.  

 

I stabschefens uppgifter ingår bland annat att: 

 bemanna och organisera staben utifrån situation och behov 

 identifiera och fördela arbetsuppgifter 

 leda stabsarbetet och hålla i stabsorienteringar 

 utifrån uppdrag från koncernledningsgruppen besluta om vilka underlag som ska 

arbetas fram 
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 föredra lägesbild, beslutsförslag med mera för koncernledningsgruppen 

 säkerställa att respektive funktion dokumenterar, utvärderar och sammanställer 

erfarenheter från arbetet efter det att staben avvecklats 

 ansvarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs 

3.4.2 Samverkansperson 

Samverkanspersonen har till uppgift att representera sin verksamhet och förmedla och lyfta 

perspektiv från verksamheten till samordningsstaben samt återge information med mera till 

den egna verksamheten. 

 

På samma sätt kan en samverkansperson från kommunen vid behov ingå i någon annan 

privat eller offentlig aktörs stab. Det mest troliga är att det kan komma att ske i länsstyrelsens 

regionala stab. Samverkan på regional nivå sker ofta genom samverkanskonferenser som ofta 

sker på distans, men kan ske i fysiskt möte. Har kommunen utsett en samverkansperson 

deltar denne i samverkanskonferenser. I annat fall deltar kommunens TiB eller stabschef. 

3.5 POSOM 

För att ge stöd till personer som drabbats av en allvarlig händelse och som är i behov av 

krisstöd, finns stödfunktionen POSOM. Den består av representanter från 

socialförvaltningen, förskole- och grundskoleförvaltningen, utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, RVäst, polisen och Svenska kyrkan. Funktionens uppdrag är 

att erbjuda psykiskt och socialt omhändertagande till drabbade och deras närstående när 

kommunens eller samhällets ordinarie verksamheter, exempelvis kommunens sociala jour, 

inte klarar av att hantera hjälpbehovet.  

 

3.6 Krisledningsnämnden 
Varbergs kommuns krisledningsnämnd utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ordförande i krisledningsnämnden är den som beslutar när en extraordinär händelse medför 

att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden 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 omfattning. 

 

Krisledningsnämndens arbete preciseras i Krisledningsnämndens reglemente. Beslut om 

övertagande av hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder kan innefatta 

att: 

 ta resurser i anspråk 

 sänka servicenivån inom olika delar av kommunens verksamhet med anledning av 

händelsen 

 avsluta särskilda åtgärder som vidtagits med anledning av extraordinär händelse 

 

Kommundirektören, eller den kommundirektören utser, bereder frågor och föredrar för 

krisledningsnämnden, ser till att beslut genomförs samt att resultat av kommunens insatser 

följs upp. Krisledningsnämnden sammanträder i första hand i lokal Högtidssalen (A1) i 

Stadshus A, men det finns också möjlighet att sammanträda i annan sal i stadshuset. 
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4.  Krisledningslägen 
Den kommunövergripande krisledningsförmågan ska vara anpassbar och flexibel utifrån 

krisens art och behov och ska kunna växla mellan olika lägen. Alla lägen är oberoende av 

varandra, vilket innebär att beslut kan tas för att gå från ett läge till ett annat och behöver 

nödvändigtvis inte följa en stegvis upp- eller nedtrappning. Det är därför viktigt att 

informationen eller larmet om en störning, händelse eller kris snabbt går ut i interna kanaler 

i ett tidigt skede. 

4.1  Grundberedskap 

Vid ordinarie verksamhet ska varje nämnd, styrelse, förvaltning och bolag arbeta 

förebyggande och ha en beredskap för att snabbt kunna aktivera sin krishantering. Samtliga 

ska kontinuerligt utbilda, öva och upprätthålla en krisberedskap och krismedvetenhet hos 

sina medarbetare.  

4.2  Krishantering i förvaltning/bolag 

Läget innebär en kris inom en enskild förvaltnings eller bolags verksamhetsområde som kan 

hanteras av dem enskilt. Medarbetare i drabbade verksamheter rapporterar situationen till 

närmsta chef, det vill säga linjärt i den egna förvaltningen eller bolaget.  

 

 Förvaltnings/bolagscheferna ansvarar för att informera kommundirektören och sin 

nämnd/styrelse. I de fall krisen uppstår utöver arbetstider eller vid helgdagar kan 

Tjänsteman i Beredskap (TiB) kontaktas, som är nåbar dygnets alla timmar. Då 

informerar TiB kommundirektören om händelsen. 

Kommundirektören beslutar om läge för hantering efter dialog med 

förvaltnings/bolagscheferna. TiB har mandat att besluta om läget initialt, vid 

skyndsamma förhållanden, i kommundirektörens ställe. 

 

 Kommundirektören/TiB informerar kommunens kommunikationschef.  

 

 Förvaltnings/bolagscheferna ansvarar för att kontinuerligt uppdatera 

kommundirektören om händelsens utveckling eller avslut. I dialog med 

kommundirektören följs händelsen med ett kommungemensamt perspektiv och 

bedömning av hur krisledningsförmågan behöver anpassas. 

4.3  Kommunövergripande stöd  

Läget innebär en allvarlig kris som berör en eller flera förvaltnings eller bolags 

verksamhetsområden eller som inte kan knytas samman till någon specifik verksamhet. Det 

kan i hög utsträckning enskilt hanteras, men kräver stödinsatser från kommunövergripande 

nivå. Exempel på stödinsats skulle kunna vara att bedöma om krisen innebär att ytterligare 

kommunövergripande insatser krävs, kommunikationsinsatser eller stöd inom 

personalfrågor.  

 

 Förvaltnings/bolagscheferna ansvarar för att larma kommundirektören/TiB om 

händelsen och informera sin nämnd/styrelse.  



  19 (22) 

 

 

 Kommundirektören beslutar om läge för hantering efter dialog med 

förvaltnings/bolagscheferna. TiB har mandat att besluta om läget initialt, vid 

skyndsamma förhållanden, i kommundirektörens ställe. 

 

 Kommundirektören /TiB larmar kommunikationsansvarig. 

 

 Kommundirektören sammankallar koncernledningsgruppen för att bedöma behov av 

stöd från kommunövergripande nivå och krisledning. Tillsammans bedöms om 

stabsfunktioner ska aktiveras som stöd och vilket läge av krisledning som krävs. 

 

 Kommundirektören ansvarar för att informera kommunstyrelsens ordförande om 

händelsen. 

 

 Förvaltnings/bolagscheferna ansvarar för att kontinuerligt uppdatera 

kommundirektören om händelsens utveckling eller avslut. I dialog med 

kommundirektören följs händelsen med ett kommungemensamt perspektiv och 

bedömning av hur krisledningsförmågan behöver anpassas. 

4.4  Kommunövergripande krisledning  

Läget innebär en mycket allvarlig kris som i stor utsträckning berör enskild eller flera 

förvaltningars eller bolags verksamhetsområden och har betydelse för organisationens 

funktionalitet. Det kan även vara en kris som inte kan knytas samman till någon specifik 

verksamhet. I det här läget är/beräknas krisen vara så pass omfattande att det krävs stöd och 

samordning från kommunövergripande nivå. 

 

 Förvaltnings/bolagscheferna ansvarar för att larma kommundirektören/TiB om 

händelsen och informera nämnd/styrelse. 

 

 Kommundirektören/TiB larmar kommunikationsansvarig. 

 

 Kommundirektören beslutar om läge för hantering efter dialog med 

förvaltnings/bolagscheferna, och aktiverar en stabschef. TiB har mandat att besluta 

om läget initialt, vid skyndsamma förhållanden, i kommundirektörens ställe.  

 

 Stabschefen ansvarar för att upprätta och bemanna de stabsfunktioner som krävs och 

leda stamordningsstaben. Kommundirektören/TiB bedömer initialt, i samråd med 

stabschefen, i vilken omfattning stabsfunktionerna ska bemannas. 

 

 Kommundirektören ansvarar för att koncernledningsgruppen sammankallas för att 

bedöma omfattning av drabbade verksamheter, behov av stöd från 

kommunövergripande nivå, krisledning och samordningsstab. Kommundirektören 

bedömer, i samråd med KLG och stabschef, om vilket krisledningsläge som krävs och 

om det borde klassas som en extraordinär händelse. 
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 Berörd förvaltning eller bolag ansvarar för att kontinuerligt uppdatera den 

kommunövergripande samordningsstaben om händelsens utveckling eller avslut. Det 

kan initialt ske genom TiB, men när kommunövergripande samordningsstab är 

upprättad sker det genom stabschefen. 

 

 Kommundirektören ansvarar för att informera kommunstyrelsens ordförande om 

händelsen. 

 

 Förvaltnings/bolagscheferna ansvarar, i dialog med kommundirektören, vidare för 

att händelsen följs med ett kommungemensamt perspektiv i beaktande. 

Kommundirektören bedömer, i samråd med berörda förvaltnings/bolagschefer och 

stabschefen, hur krisledningsförmågan behöver anpassas. 

4.5  Krisledningsnämnd 

Läget innebär en extraordinär händelse som drabbar stora delar av samhället och kräver 

skyndsamma och omfattande insatser från samhällsaktörer, där ordinarie beslutsprocess inte 

är tillräcklig.  

 

I stort sett gäller samma förutsättningar som vid nivå 3, men den kommunövergripande 

krisledningen förstärks. Kommunstyrelsens ordförande, i dialog med kommundirektören, 

fattar beslut om att krisledningsnämnden ska aktiveras. Krisledningsnämnden ansvarar 

därefter för beslut under krisens gång. 

4.6  Återgång till grundberedskap 

När beslut om avveckling av krisledningen och återgång till normal organisation har tagits 

ska följande utföras: 

 En information om beslutet delges samtliga verksamheter och aktörer, inte endast de 

närmast berörda, exempelvis hela koncernledningsgruppen och nämnder/styrelser. 

 All dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta uppföljning och 

utvärdering. 

 Beslut om utvärdering och plan för den ska tas fram och genomföras. 

 Samtlig personal som ingått i krishanteringsarbete ska ges möjlighet till 

avlastningssamtal. 

5.  Övriga förutsättningar 

5.1  Rapportering 

Förvaltningar, bolag och förbund är skyldiga att hålla den kommunövergripande 

krisledningen och samordningsstaben informerad om hur den egna verksamheten påverkas 

av en händelse, vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt hur åtgärderna påverkar 

berörd verksamhet och kommunen i stort. Detta för att kommunen ska kunna hålla en 

samlad lägesbild och prioritera resurser utifrån var de gör mest nytta. 
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Rapporteringen är också av stor vikt för att kommunen enligt lag ska kunna hålla 

länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat 

rådande omständigheter. Primärt ska rapportering till länsstyrelsen ske i Webbaserat 

informationssystem7 (WIS). 

5.2  Ekonomi, upphandling, bistånd och stöd 

Organisationen för hantering av kriser har ingen egen budget för personalkostnader, utan 

respektive anställds arbetsgivare står för utgifter i samband med övningar, utbildningar och 

insatser under en kris. 

 

Lagen (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling gäller även vid kriser. Direktupphandling 

får användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. 

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar då denna är i funktion. 

Då krisledningsnämnden inte är i funktion tar varje nämnd sina kostnader. Kommunen får 

lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av en extraordinär händelse 

(SFS 2006:544). 

 

Kommunen ska primärt använda personella och materiella resurser som finns inom 

kommunkoncernen. I de fall kommunen inte kan verka för att skydda det skyddsvärda på 

grund av resursbrist ska kommunen vända sig till länsstyrelsen för att begära stöd från annan 

myndighet eller kommun. På begäran får kommunen lämna hjälp till andra kommuner som 

drabbats av en extraordinär händelse. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig 

ersättning av den andra kommunen. 

5.3  Lokaler och utrustning 

Lokaler anpassade för stabsarbete finns på räddningsstationen i Varberg. Likvärdigt utrustad 

lokal finns även på räddningsstationen i Falkenberg och denna lokal kan användas som 

alternativ till lokalerna i Varberg. Lokaler för sammanträden finns i stadshuset och på 

räddningsstationen i Varberg. Kommunen ansvarar för utrustning i lokalerna i stadshuset 

och RVäst ansvarar för utrustning i lokalerna på räddningsstationerna. 

6.  Avveckling och uppföljning 
I händelse av att krisledningsnämnden trätt i kraft får kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige fatta beslut om att nämndens verksamhet ska upphöra då den inte 

längre behövs, samt att verksamhetsområden som nämnden övertagit ansvar för ska återgå 

till ordinarie nämnd (SFS 2006:544). Då krisledningsnämnden inte är i funktion tas beslutet 

om att avveckla organisationen för kriser av kommundirektören. 

 

All dokumentation som förts under krisens hantering ska samlas, avslutas och hålls ordnad. 

Närmsta chef för samtlig personal som ingått i krishanteringsarbetet ansvarar för att 

säkerställa att de ges möjlighet till avlastningssamtal. Kommundirektören ansvarar för att så 

sker för den kommunövergripande krisledningen och kommunövergripande 

samordningsstaben efter avveckling av krishanteringen.  

                                                        
7 WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det 

svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris. WIS tillhandahålls av MSB. 
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Kommundirektören ansvarar för att utvärdering genomförs och dokumenteras. RVäst kan 

vid önskemål stödja kommunen i detta. 
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