Kungsbacka kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och verkar här.
Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar utgår ifrån kommunens säkerhets- och
beredskapspolicy, vision 2030 och våra fem kommunövergripande mål
•
•
•
•
•

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Bästa företagsklimatet i Västsverige
I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Ett medskapande samhälle och en öppen attityd

Förutom kommunens egna mål utgår arbetet från samhällets skyddsvärden. Skyddsvärdena
utgår ifrån mål formulerade av riksdagen och regeringen och kan sammanfattas i fem punkter:
•
•
•
•
•

Människors liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Arbetet kopplar även till de globala hållbarhetsmålen och agenda 2030. Arbetet är direkt
relaterat till mål 11 om hållbara städer och samhällen, mål 13 om att bekämpa
klimatförändringarna samt mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Syftet med civilt försvar är att inför och under höjd beredskap värna civilbefolkningen, säkerställa de
viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.
Kommunens arbete med civilt försvar bygger på krisberedskapen.

Kungsbackas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska uppfylla överenskommelserna om
kommunernas krisberedskap och civilt försvar mellan MSB och SKR.

Krisberedskapsarbetet i stort ska utgå från
•
•
•

En bred hot- och riskbild, så kallad ”all hazards approach”
Identifierade sårbarheter i kommunens risk- och sårbarhetsanalys
Prioriterade samhällsviktiga verksamheter i kommunens risk- och sårbarhetsanalys

Särskilt fokus för mandatperioden ska vara
•
•

Sårbarheter kopplade till tekniska försörjningsystem så som el, vatten, bränsle och
kommunikationssystem
Kontinuitetshantering för samtlig samhällsviktig verksamhet. Prioriterat är
o verksamheter som omfattas av NIS-direktivet1
o verksamheter relaterade till människors liv och hälsa

Arbetet ska samordnas med andra aktörer så som Länsstyrelsen, Räddningstjänstförbund, angränsande
kommuner och privata aktörer när det bedöms som lämpligt.
Kommunens ambitioner inom geografiskt områdesansvar under perioden 2020 – 2023 är
•

•
•
•

Att utöka samverkan med aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område, med särskilt fokus på
a. Energi
b. Livsmedel
c. Drivmedelsförsörjning
d. IT/tele
Att utöka samverkan med frivilliga försvarsorganisationer
Att utöka samverkan med civilsamhället och näringsliv kring krisberedskap
Att arbeta förebyggande med information och dialog riktat till invånarna i kommunen

Grunden i det geografiska områdesansvaret är att identifiera aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet
inom kommunens geografiska område. Kommunen ska etablera regelbunden kontakt med lokala
samhällsviktiga verksamheter för en effektiv samverkan.

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalysen är prioriterat och utgör utgångspunkten för det
kommunala krisberedskapsarbetet.

1

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av
samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Samtliga kommunala förvaltningar, bolag och stiftelser
som bedöms bedriva samhällsviktig verksamhet ska
medverka i arbetet med kommunens risk- och
sårbarhetsanalys.

Planering

Externa aktörer ska bjudas in att delta i arbetet när det
bedöms som lämpligt. Framför allt gäller detta aktörer
som bedriver samhällsviktig verksamhet i kommunen.
Processen för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys
bygger på processen enligt Handbok för kommunalt RSAarbete framtagen av Totalförsvarets forskningsinstitut
och Länsstyrelsen Västra Götalands län. Processen är
cyklisk och kan schematiskt beskrivas enligt bilden till
höger.
Arbetet med åtgärder inom krisberedskap och RSA följs
upp årligen. Utvärdering av arbetet ska utföras inför en
ny analysomgång.

Uppföljning,
utvärdering och
rapportering

RSA-arbete på
verksamhetsnivå

RSA-arbete på
kommunövergripande
nivå

Planeringen av arbetet utgår från mål och inriktningar i detta dokument. Kommunens planering ska uppfylla
överenskommelserna för kommunernas krisberedskap och civilt försvar. I dagsläget behöver följande planer
tas fram eller uppdateras.
Oljeskyddsplan. Kommunens oljeskyddsplan behöver ses över och uppdateras med hänsyn till en uppdaterad
regional oljeskyddsplan samt förändrade förutsättningar och riskbild.
Nödvattenplan. Kommunen behöver ha en ajourhållen och användbar nödvattenplan.
Styrel. Under mandatperioden kommer styrels planeringsomgång 2019–2021 genomföras.
Kärnenergiberedskap. Kommunen behöver uppdatera planering avseende kärnenergiberedskapen på grund
av förändringar av beredskapszonerna för Ringhals kärnkraftverk.
Säkerhetsskydd. Kommunen behöver stärka arbetet med säkerhetsskydd och genomföra en
säkerhetsskyddsanalys enligt överenskommelsen om civilt försvar.
Krigsorganisation och krigsplacering. Kommunen behöver arbeta med planer för att kunna bedriva
verksamhet under höjd beredskap. Arbetet kommer genomföras enligt överenskommelsen om civilt försvar.

