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Inledning 
 
Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar för 

kommunens krisberedskapsarbete för perioden 2019 - 2022. 

 

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

fredstid och höjd beredskap (LEH) reglerar den lokala krishanteringen i kommuner och 

landsting. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i 

respektive verksamhet och ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar, extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 – 2022 mellan Sveriges 

kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)  

MSB 2018–09779, SKL 18/03101, ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 

krisberedskap. Styrdokumentet ska antas av kommunfullmäktige senast den 31 december under 

första året på mandatperioden. 

 

Dispositionen följer de uppgifter som åligger kommunen enligt LEH där det beskrivs hur 

kommunen lever upp till uppgifterna enligt lagstiftning och kommun-överenskommelsen. 

Avslutningsvis redovisas inriktnings- och resultatmål för Markaryds kommuns arbete med 

krisberedskap. 

 

Avgränsning 

 

Styrdokumentet inkluderar inte annat säkerhetsarbete eller uppgifter enligt annan lagstiftning, 

som exempelvis skydd mot olyckor, även om vissa åtgärder har koppling till annan lagstiftning.  

Styrdokumentet inkluderar inte kommunens övergripande krisledningsplan, eller kommunens 

riktlinjer för kriskommunikation eller utbildnings- och övningsplan. 

 

• Krisledningsplan för Markaryds kommun, antas separat av kommunfullmäktige under 

första året i mandatperioden. 

• Riktlinjer för kriskommunikation beslutas av kommunchefen under första året i 

mandatperioden. 

• Risk och sårbarhetsanalys för Markaryds kommun, med tillhörande åtgärdsförslag för att 

reducera eller ta bort risker och sårbarheter, antas separat av kommunfullmäktige senast i 

oktober under första året i mandatperioden. 

• Utbildnings- och övningsplan, upprättas för varje mandatperiod, men uppdateras utefter 

de behov som uppstår och beslutas av kommunchefen. 
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Inriktning och ansvar för kommunens krisberedskap 
 
Vision: 

Markaryds kommun ska vara rustad för att klara samhällsstörningar. Kommunen ska uppfattas 

som en kommun med en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, 

medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.  

 

Den enskildes ansvar: 

• Medborgarna ska ha medvetenhet och kunskap om det egna ansvaret (förmåga att klara 

av samhällsstörningar och nödsituationer), bland annat el-, vatten- och 

kommunikationsavbrott. 

 

Kommunens ansvar: 

• Trygga människors liv och hälsa, samt hindra och begränsa skador på miljö och 

egendom. 

• Verka för ett hållbart, robust och motståndskraftigt samhälle genom riskhänsyn i 

samhällsplaneringen. 

• Ha en god förmåga att snabbt och effektivt hantera händelser och genomföra stödjande 

insatser. 

• Kontinuerligt öva och utbilda kommunens krisledning. 

 

Kommunen har ansvar för att värna liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning samt 

verka för att grundläggande värden och samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Kommunen 

ska arbeta för att minska risken för att oönskade händelser inträffar, för att reducera 

konsekvenserna om något ändå inträffar och för att ha en god förmåga att hantera 

”krissituationer i fred”. Kommunen ska även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

 

Svensk krishantering vilar på tre principer: 

• Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala 

förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. 

• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt 

som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. 

• Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. 

 

Ansvaret inom kommunen kan delas in i två delar. 

• Varje nämnd och kommunalt bolag ansvarar för, och driver, det egna risk- och 

krishanteringsarbetet, enligt principerna ovan. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande krisledningsarbetet såväl före, 

under som efter en händelse, samt för att samordna verksamheternas risk- och 

krishanteringsarbete.  
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1 Krisberedskap i Markaryds kommun 
 

Med krisberedskap avses i Markaryds kommun förmågan att förebygga och hantera oönskade 

händelser. Detta kräver ett aktivt arbete före, under och efter sådana händelser. En oönskad 

händelse ska tolkas som att den på ett eller annat sätt hotar det som kommunen värdesätter och 

är av värde att skydda. 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för krisberedskap genom att anta 

detta styrdokument.  

Markaryds kommun ska ha en krisledningsnämnd som vid behov har möjlighet att fatta snabba 

beslut vid extraordinära händelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS: a är kommunens 

krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens uppgifter finns reglerade i reglemente för 

krisledningsnämnden. Vid höjd beredskap är kommunstyrelsen det högst beslutande organet. 

 

 

 

Figur 1. Beskrivning av hur krisberedskap förhåller sig i Markaryds kommun. Figuren är inspirerad av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) modellbeskrivning om hur området samhällsskydd och beredskap förhåller sig, MSB 
(2014) Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap, MSB708   
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Högsta ansvariga tjänsteman för kommunens krisberedskap är kommunchefen. Organisatoriskt 

ligger säkerhets- och beredskapsarbetet under kommunstyrelseförvaltningen och samordnas 

genom säkerhets- och beredskapssamordnaren. Kommunen har ett nära samarbete med övriga 

kommuner i länet genom Krissamverkan Kronoberg. 

Kommunen har inom sitt geografiska områdesansvar ansvar för att den samhällsviktiga 

verksamhet som kommunen bedriver även ska fungera vid samhällsstörningar, extraordinära 

händelser och höjd beredskap. 

Kommunen ska även verka för att samverkan sker med externa aktörer som bedriver 

samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område samt att samordning av 

information sker vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap.  

Arbetet med krisberedskap ska vara tätt förbundet med övrigt kvalitetsarbete i kommunen och 

bedrivas som en kontinuerlig process inom kommunens samtliga verksamheter. Respektive 

nämnd har ansvaret för kontinuitetsplanering och uppföljning för den samhällsviktiga 

verksamhet som bedrivs inom respektive verksamhet. 

 

1.1 Ansvarsförhållande mellan aktörer 
All verksamhet inom Markaryds kommun ska ha en god förmåga att motstå, anpassa sig till, klara 

av, återhämta sig från samt lära av oönskade händelser som drabbar den enskilda verksamheten. 

Verksamheter och organisation ska vara robust och förberedd för att kunna hantera oönskade 

händelser. Markaryds kommun ska med andra ord i så hög utsträckning som möjligt kunna 

upprätthålla och bedriva sin verksamhet oavsett vad som inträffar. Varje förvaltning har, att inom 

ramen för sitt ordinarie verksamhetsansvar, se till att tjänstemän deltager aktivt i planerings-, 

analys-, hanterings- och uppföljningsarbetet. 

Vid en oönskad händelse eller hot om oönskad händelse ligger ansvaret i första hand hos de 

närmast berörda hos den eller de verksamheter som är inblandade. I enlighet med 

grundprinciperna har den aktör som innehar ett visst ansvar under normala förhållanden detta 

ansvar även vid en oönskad händelse. Detta innebär att den nämnd vars verksamhet drabbas av 

en oönskad händelse också ansvarar för att hantera den. Ansvaret innebär såväl förebyggande 

arbete för behandling av en risk eller sårbarhet som hantering av en inträffad oönskad händelse. 

Ansvaret gäller oavsett om den oönskade händelsen föranleder kris för organisationen eller ej.  

I det fall den oönskade händelsen föranlett en kris som är av sådan dignitet att krisen inte kan 

hanteras på ett tillfredsställande sätt inom egen förvaltning ska krishanteringen samordnas av 

kommunens krisledningsstab, vilket framgår i ”Krisledningsplan för Markaryds kommun”. 

Ansvaret för att krisen hanteras kvarstår dock hos respektive nämnd om inte 

krisledningsnämnden har kallats in.  
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2. Systematiskt arbete med krisberedskap 
Markaryds kommun arbetar systematiskt med krisberedskap. Ett systematiskt arbete innebär ett 

aktivt, strukturerat och processorienterat förhållningssätt. Det systematiska arbetet med 

krisberedskap utgår från process för kvalitet och ständig förbättring, den så kallade PDCA-cykeln 

(Plan, Do, Check, Act). Ett systematiskt arbete säkerställer kvaliteten i krisberedskapen och bidrar 

till måluppfyllelse samt ger förutsättningar för ett ständigt lärande där ny kunskap omsätts i 

utveckling och konkreta förbättringar.  

Processen beskriver hur Markaryds kommun arbetar för att stärka krisberedskapen. Exempel på 

vad Markaryds kommun systematiskt arbetar med följer under rubrik 2.4. Områden som omfattas 

av krisberedskapsarbetet: 

 

 

 
 

Samtliga förvaltningar, ska systematiskt arbeta med krisberedskap i syfte att uppnå god krisberedskap 

i den egna verksamheten, men också för att bidra till Markaryds kommuns övergripande 

krisberedskapsförmåga. Markaryds kommun ska som organisation på samma sätt ha en helhetssyn för 

hur samhällets resurser ska kunna nyttjas optimalt vid en samhällsstörning.  

Kommunstyrelseförvaltning har till uppgift att stödja kommunstyrelsen i rollen som styrande, 

samordnande och uppföljande organ av den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen, genom säkerhets- och beredskapssamordnaren, ska därför arbeta med 

att leda och samordna Markaryds kommuns arbete med krisberedskap. 

 

 

 

 

 



8 
 

3 Områden som omfattas av krisberedskapsarbetet 
Nedan följer exempel på de områden som Markaryds kommun systematiskt arbetar med för att 

reducera risker och sårbarheter och/eller öka hanteringsförmågan före och under en kris. De 

komponenter som beskrivs är särskilt framträdande för Markaryds kommuns 

krisberedskapsarbete.  

 

3.1 Analyser  
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 (RSA) som fastställs av kommunfullmäktige 

senast under oktober månad under första året i varje mandatperiod. 

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). I 

arbetet ingår bland annat att identifiera verksamheter som upprätthåller viktiga 

samhällsfunktioner, så kallad samhällsviktig verksamhet. Dessutom ska händelser som kan hota 

upprätthållandet av funktionerna och kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 

verksamheter identifieras. RSA-arbetet ska ge en samlad bild av risker, sårbarheter och förmåga 

inom kommunen samt utgöra ett bra underlag för planering och genomförande av åtgärder som 

minskar risker och sårbarheter. Arbetet med framtagande av RSA sker i projektform där 

representanter från samtliga förvaltningar/verksamheter deltager. En gemensam mall för RSA- 

arbetet är utarbetad och tillämpas av länets kommuner inom ramen för Krissamverkan 

Kronoberg. 

 

3.2 Planering  
Alla risker går inte att förebygga. Därför är en god förmåga att agera viktig hos såväl den enskilde 

medborgaren som kommunens verksamheter. Förmågan ska vara hög både när det gäller att 

hantera och återhämta sig från olika allvarliga samhällsstörningar eller extraordinära händelser. 

Det är den nämnd, förvaltningschef/avdelningschef, som är ansvarig i vardagen som skall vara 

ansvarig under en samhällspåfrestning eller extraordinär händelse. Organisationen för att hantera 

en händelse ska så långt som möjligt likna den ordinarie strukturen. 

Vid en händelse ska kommunen arbeta utifrån den krisledningsorganisation som beskrivs i 

Krisledningsplanen och Markaryds kommuns riktlinjer för kriskommunikation – inför och vid 

särskilda- och extraordinära händelser. Krisledningsorganisationen bygger på ordinarie 

ledningsstruktur med skillnaden att den ordinarie ledningsstrukturer förstärks med en central stab 

kallad krisledningsstaben. 

Krisledningsstaben ska arbeta på uppdrag av kommunchefen och verka stödjande med att bland 

annat skapa samlad lägesbild, initiera och följa upp övriga kommunala förvaltningars arbete. 

Krisledningsstaben samordnar insatser och åtgärder, samt initierar samverkan med andra aktörer. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

För att säkerställa att kommunens krisledningsorganisation alltid kan nås – dygnet runt, året om – 

ska kommunen ha en tjänsteman i beredskap. I Markaryds kommun ska kommunens 

Räddningschef i Beredskap (RCB) vara kommunens Inriktnings- och Samordningskontakt (ISK) 

gentemot Länsstyrelsen och andra myndigheter. RCB ska i sin tur i första hand kontakta 

stabschef eller kommunchef för att påtala behov av att hantera en samhällsstörning eller en kris i 

kommunen. 

 

Vid extraordinära händelser kan kommunens krisledningsnämnd träda i funktion och överta hela 

eller delar av övriga nämnders ansvarsområden. Nämndens förutsättningar och arbete regleras i 

krisledningsnämndens reglemente. 

3.3 Geografiskt områdesansvar  

För att nå framgång i krisberedskapsarbetet ska kontinuerlig samverkan ske. Internt inom 

kommunen och externt med andra aktörer, såväl inom offentlig verksamhet som privat 

verksamhet, exempelvis näringsliv och civilsamhället. Kommunen ska ingå i nätverk med syfte 

att stärka förmågan att samverka. På regional nivå ska samverkan framförallt ske genom 

KrisSam Kronoberg. Kommunledningen ska vara representerade i Regionala rådet för 

krisberedskap och skydd mot olyckor, där övriga kommuner i Kronobergs län, 

räddningstjänsten, Region Kronoberg, polismyndigheten, samt privata såväl som offentliga 

krisaktörer ingår. Säkerhets- och beredskapssamordnaren ska ingå i de nätverk som finns för 

beredskapssamordning i Kronobergs län. 

Ovan nämnda nätverk underlättar samverkan genom att övriga krisaktörer identifieras så att 

kontakter och samverkansformer med dessa aktörer kan upprättas. Samverkan och nätverk 

skapar en förståelse för aktörernas organisationer, inneboende förutsättningar och möjligheter 

att göra insatser. 

3.4 Rapportering 
Markaryds Kommun ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt 
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och extra ordinära händelser. 
Genom kontinuerlig utbildning i de tekniska ledningssystem som finns att tillgå, till exempel WIS, 
Skype och Rakel ska kommunen ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i 
kommunen vid en extraordinär händelse. 
Årligen redovisar kommunen en årsuppföljning av kommunens arbete med krisberedskap till 
länsstyrelsen. 
 

3.5 Utbildning och övning  
Utbildnings- och övningsinsatser i Markaryds kommun ska syfta till att stärka 

hanteringsförmågan under en kris, men också till att öka kunskap om identifierade risker och 

sårbarheter. Utbildnings- och övningsinsatser ska grundas i behovsanalyser som bland annat 

baseras på resultat från analyser samt erfarenhet från genomförda övningar och faktiska kriser. 

Utbildnings- och övningsinsatser ska alltid inledas med tydliggörande av syfte och de effektmål 

som ska uppnås. Därefter konkretiseras de aktiviteter som ska genomföras för att nå önskad 

effekt. Utbildningar och övningar är exempel på åtgärder/insatser som ger förutsättningar för 

kompetensutveckling genom ett ständigt lärande. Samtliga övningar som genomförs ska 

utvärderas. 
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3.6 Kriskommunikation  
Markaryds kommuns riktlinjer för kriskommunikation ska syfta till att klargöra kommunikations-

arbetet och rollfördelningen vid en extraordinär händelse. Riktlinjer för kriskommunikation ska 

säkerställa att kommunikation vid en extraordinär händelse sköts av rätt personer, vid rätt 

tidpunkt, i rätt kanaler. 

Intern och extern kriskommunikation ska inom Markaryds kommun betraktas som avgörande för 

hur väl en oönskad händelse som föranleder en kris kan hanteras. Kriskommunikation är också 

av yttersta vikt för omvärldens intryck av Markaryds kommuns hantering av händelsen. God 

kommunikation kan göra att incidenter inte utvecklas till kriser. Det är därför viktigt att 

Markaryds kommuns verksamheter beaktar betydelsen av kommunikationsinsatser såväl före, 

under som efter en kris.  

 

3.7 Krisstöd  
Det kommunala krisstödets uppgift är att ge medmänskligt stöd vid allvarliga händelser som 

berör många. Det medmänskliga stödet kan bestå av såväl praktiskt stöd som psykosocialt stöd. 

Krisstödsarbetet ska syfta till att möta behov av psykosocialt stöd hos medborgare som blivit 

direkt eller indirekt drabbade av en inträffad allvarlig händelse som medfört påverkan på ett stort 

antal medborgare eller vid en omfattande samhällsstörning. Personal som erhållit 

krisstödsutbildning och som ingår i krisstödsgruppen, ska vid en kris som kräver samordning av 

centralt krisstöd bidra med sin kompetens På detta sätt kan Markaryds kommuns samlade 

krisstödskompetens användas optimalt.  

 

4 Statlig ersättning för kommunens krisberedskap 
Markaryds kommun erhåller årligen ersättning genom MSB för fullgörande av uppgifter i enlighet 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Ersättningen ska huvudsakligen användas till 

finansiering av förebyggande och förberedande åtgärder och arbete som är kopplat till 

extraordinära händelser. Sådana åtgärder ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet samt stärka förmåga att hantera extraordinära händelser. Huvuddelen 

av ersättningen användas för personalkostnader. Det gäller både grundbeloppet och 

verksamhetsersättningen Ersättningen ska vara ett komplement till Markaryds kommuns egen 

finansiering av arbete med krisberedskap. Säkerhets- och beredskapssamordnaren ska 

tillsammans med förvaltning/verksamhet ansvara för att preciserade mål verkställs och följs upp. 

Planering för användandet av ersättningen ska göras årligen inom ramen för ordinarie 

verksamhetsplanering. Markaryds kommun ska i samband med uppföljning av kommunens 

krisberedskap årligen redovisa till Länsstyrelsen hur ersättningen har använts under året. 
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5. Inriktning och mål för Markaryds kommuns krisberedskap  

  2019–2022 
 

Övergripande mål Markaryds kommuns krisberedskap 

 

• Vi reducerar risker för och konsekvenserna av oönskade händelser som kan föranleda 
samhällsstörningar och/eller kris i Markaryds kommun.  

 

• Vi värnar om liv och hälsa för de som bor, vistas och verkar i Markaryds kommun.  
 

• Vi har ett aktivt och förebyggande förhållningssätt i trygghetsfrågor. 
 

• Vi strävar efter att upprätthålla Markaryds kommuns funktionalitet oavsett vad som 
inträffar.  

 

• Vid inträffade händelser verkar vi för att hindra eller begränsa skador på egendom och 
miljö. 
 

Staten preciserar genom - Överenskommelsen om kommuners krisberedskap, mellan Sveriges 

kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)- mål 

för kommunernas krisberedskap som Markaryds kommun har att förhålla sig till.  Utifrån målen i 

överenskommelsen samt ovanstående fokusområden preciseras nedan ett antal inriktnings- och 

resultatmål för Markaryds kommuns krisberedskap för perioden 2019–2022. God måluppfyllelse 

förväntas leda till en stärkt krisberedskap för Markaryds kommun.  

Samtliga nämnder ska, i enlighet med Markaryds kommuns målstyrning, bryta ned inriktnings- 

och resultatmål vid framtagande av nämndmål för den egna krisberedskapen. I det fall nämnden, 

utifrån respektive förutsättningar och behov, identifierar ytterligare resultatmål i syfte att än bättre 

uppnå inriktningsmålen ska dessa integreras i Markaryds kommuns ordinarie målstruktur. 

Resultatmålen som fastställs i detta styrdokument ska vara uppfyllda vid periodens slut.  

Berörda aktörer har ett gemensamt ansvar att samverka för att uppnå målen. Inriktnings- och 

resultatmål framgår av tabellen nedan. 
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Inriktningsmål 

 

Resultatmål 

 

Ansvarig 

Markaryds kommun ska 
arbeta aktivt med 
krisberedskap i ordinarie 
linjeorganisation och 
verksamhetsprocesser.  

 

En särskild funktion som 
säkerhets- och 
beredskapssamordnare ska finnas 
på kommunstyrelseförvaltningen, 
som på strategisk nivå, samordnar 
kommunens arbete enligt LEH 
och kommunöverenskommelsen. 
  

Kommunchefen 

 Att risk- och 
kontinuitetshanteringsarbete ur ett 
krisberedskapsperspektiv är 
samordnat och integrerat med det 
riskanalysarbete som sker i 
enlighet med annan lagstiftning 
inom respektive förvaltning. 
 

Kommunstyrelsen 

Markaryds kommun 
identifierar, analyserar och 
behandlar regelbundet 
risker och sårbarheter som 
kan resultera i 
samhällsstörningar eller 
extraordinära händelser  

 

Kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys ska leda till en 
stärkt krishanteringsförmåga 
genom att:  
• ge underlag för planering och 
genomförande av åtgärder för att 
öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet 
• ge beslutsstöd för beslutsfattare 
och verksamhetsansvariga  
• ge underlag för information om 
kommunens risker och 
sårbarheter till allmänheten samt 
bidra till att ge en bild över de 
risker och sårbarheter som finns i 
samhället i stort som kan påverka 
kommunens verksamhet och 
samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område 
• ge underlag för åtgärdsförslag 
och handlingsplan utifrån de 
behov som framkommit i arbetet 
med risk- och sårbarhetsanalysen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
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Markaryds kommun 
planerar hur organisationen 
hanterar kriser; organiserar, 
leder, samordnar, 
kommunicerar, rapporterar 
och samverkar.  
 

Markaryds kommun ska ha en 
central krisledningsplan som 
beskriver hur kommunen 
operativt hanterar extraordinära 
händelser och andra 
kommuncentrala kriser. Planen 
skall omfatta en mandatperiod 
och vara upprättad senast året 
efter föregående val till 
kommunfullmäktige. Planen skall 
fastställas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige 

 Kommunen skall ha en väl 
förberedd 
krisledningsorganisation som 
snabbt kan skapa lägesbild 
samt leda och samordna 
insatser så att konsekvenserna 
begränsas.  
Krisledningsorganisationen 
ska vara uthållig och kunna 
verka över tid. 
 

Kommunstyrelsen 

 Varje förvaltning skall upprätta en 
beredskapsplan för särskilda 
händelser som bedöms innebära 
omfattande konsekvenser 
och/eller där ansvarsförhållanden 
och hantering är särskilt 
komplexa. Beredskapsplanen skall 
revideras varje mandatperiod. 
  

Nämnder 

 Det ska finnas riktlinjer för 
kriskommunikation, som ska 
beskriva Markaryds kommuns 
arbete med kriskommunikation 
vid oönskade händelser som kan 
föranleda krisledning.  
Dokumentet - Riktlinjer för 
krisledning - är direkt 
underställd den Centrala 
krisledningsplanen för 
Markaryds kommun och ska 
revideras varje mandatperiod.  
 
 
 
 
  
  

 

Kommunchefen 
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 Utvärdering genomförs av 
samtliga inträffade oönskade 
händelser som föranlett att 
krisledningsstaben har aktiverats.  
Även händelser som i efterhand 
har kategoriserats som 
samhällsstörningar men där 
krisledning inte aktiverats, ska 
utvärderas. Utvärdering ska ske i 
ett lärande syfte.  
 

Kommunstyrelsen 

Markaryds kommun 
utbildar och övar 
förtroendevalda och 
anställd personal i syfte att 
öka kunskap om risker och 
sårbarheter som underlag 
för förebyggande insatser 
samt att öka 
krishanteringsförmågan.  
 

Utbildning av 
nyckelpersoner/funktioner i 
kommunens krislednings-
organisation samt andra 
befattningar som är av särskild 
betydelse för kommunens 
krisberedskap skall genomföras 
regelbundet och utifrån 
identifierade behov.  
 

Kommunstyrelsen 

 Utbildning av förtroendevalda i 
krisledningsnämnden ska ske 
minst en gång per mandatperiod 
eller vid behov. 
 

Kommunstyrelsen 

 Riktlinjer för utbildning och 
övning ska utarbetas under första 
året och omfatta hela 
mandatperioden. 
 

Kommunchefen 

 Markaryds kommun ska deltaga i 
de regionals samverkansövningar 
som syftar till att stärka 
kommunens 
krishanteringsförmåga.  
 

Kommunstyrelsen 

 Utvärdering ska alltid ske efter 
genomförda övningar. 
 

Kommunstyrelsen 

Markaryds kommun ska 
verka för samverkan och 
samordning med och 
emellan, för samhällets 
funktionalitet, särskilt 
viktiga aktörer (offentliga, 
privata och civila) inom det 
geografiska området 
Markaryds kommun. 

 

Att strukturerad samverkan sker, i 
samarbete inom KrisSam 
Kronoberg, med externa aktörer 
och myndigheter inom 
Kronobergs län. 
 

Kommunstyrelsen 
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 Under mandatperioden ska 
förutsättningarna undersökas för 
att skapa ett lokal/regionalt 
krishanteringsråd, i vilket det ska 
ingå representanter för berörda 
kommunala verksamheter, 
samverkande myndigheter och 
representanter för civilsamhället 
ska ingå. Krishanteringsrådet ska 
sammankallas regelbundet.  
 

Kommunstyrelsen 

 Markaryds kommun ska för att få 
ta del av aktuellt omvärldsläge i 
länet deltaga på G-SAM: s 
veckomöten. Kommunen 
representeras av räddningschef i 
beredskap och/eller säkerhets- 
och beredskapssamordnaren. 
 

Kommunstyrelsen 

Markaryds kommun ska 
vidta förberedelser för 
uppbyggnad av civilt 
försvar inför höjd 
beredskap.  
 

Arbetet med uppbyggnad av civilt 
försvar ska ske i den omfattning 
som kommunöverenskommelsen 
– Överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt 
försvar - mellan Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL) 
och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) pekar ut som prioriterade 
områden. 
 

Kommunstyrelsen 

 

 

6. Styrning och uppföljning 

Kommunstyrelsen har ansvar för att årligen följa upp Markaryds kommuns krisberedskap. 

Uppföljning ska ske av i detta styrdokument fastställda inriktnings- och resultatmål. Respektive 

nämnd, har att inom ramen för Markaryds kommunövergripande styr- och ledningssystem följa 

upp respektive verksamhets krisberedskap och rapportera resultatet av uppföljningen till 

kommunstyrelsen. Uppföljning skall ske, inom ramen för kommunens styrmodell, av den 

förvaltning/verksamhet som ansvarar för åtgärden. Uppföljning ska ske årligen. 

 

Markaryds kommuns krisberedskap följs även årligen upp av staten utifrån indikatorer för 

uppfyllelse av de preciserade målen i ”Överenskommelsen om kommuners krisberedskap”. 

Kommunstyrelsen har att redovisa årsuppföljningen till Länsstyrelsen i Kronobergs län senast 

den 15 februari varje år. Uppföljningen av nämndernas krisberedskap ligger till grund för denna 

redovisning. 

 


