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Introduktion 

För en effektiv hantering av samhällsstörningar är det avgörande att 
kommunen har tydliga och förberedda rutiner för ledning, 
kommunikation och samordning. 
 
Samordning med andra aktörer i samhället blir allt viktigare. Händelser 
i närområdet, i länet och i Sverige under senare år visar hur en 
kommun närmast undantagslöst, berörs av olika händelser med olika 
konsekvenser och med stort behov av kommunikation. 
 
Krisledningen i Marks kommun ska kunna hantera hela bredden av 
händelser i fredstid i dagens komplexa samhälle. 
 
Den ska också tillämpas med viss anpassning till kommunens 
ledningsarbete i höjd beredskap, krigsfara och väpnat angrepp. 
För en sådan händelseutveckling finns också särskilda 
sekretessbelagda vägledningar för kommunen. 

Krisledning i Marks kommun 

Detta dokument är Marks kommuns krisledningsplan. 
Den reglerar kommunens ledningsarbete under en samhällsstörning och 
den ska också användas som underlag i planering, utbildning och 
övning. 
 
Krisledningsplanen är ett operativt dokument som ska användas vid 
förestående eller inträffade samhällsstörningar.  
 
Krisledningsorganisationen ska övas minst två gånger per mandatperiod 
och kontinuerligt ges den utbildning som krävs för att känna sig trygg i 
uppdraget. 

Syfte och målgrupp 

Syftet med planen är att skapa en gemensam och känd plattform för 
krisledningsarbetet. Den ska bidra till ett enhetligt arbete och kunna 
användas oavsett vilken typ av extraordinär händelse / 
samhällsstörning som inträffar. 
 
Den är framtagen mot bakgrunden i kraven i 2 kap 1§ i lagen 
(2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En utgångspunkt 
är också MSB och SKR överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019–2022 (MSB och SKL 2018-09779; 2018-10-16). 
Inför varje ny mandatperiod ska kommunen ska ta fram en plan för 
hantering av extraordinära händelser. 
 
Målgrupp för planen är krisledningsnämnden, koncerngemensam 
krisledningsgrupp, stab till krisledningschefen, nämnder och 
kommunens förvaltningar och bolag. Principiellt ska alla anställda i 
kommunen vara beredda att ingå i kommunens samlade 
krisledningsarbete. 
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Arbetsprocess 

Översiktligt kan processen beskrivas i några steg. 
 
Bedömning: 
Snabb analys över inträffad händelse och bedömt behov av 
ledningsarbete och påverkan på kommunen. 
 
Uppstart: 
Kort och konkret analys av vad som hänt, berörda aktörer och behov av 
arbete i kommunen. 
 
Anpassning: 
Beslut hur krisledningsorganisationen ska aktiveras, bemanningsvolym 
och tyngdpunkt i arbetet över tid. 
 
Ledningsarbete: 
Fördelning av arbetsuppgifter. Hanteringsrutiner. Beslutsfattarens 
inriktning av arbetet. 
 
Avrundning, avslut: 
Bedömning och beslut om avveckling, former och tider. 

Ledord 

Ledord för kommunens krisledningsarbete: 

• Störda förhållanden. Kommunens ledning ska kunna verka även i 
situationer med t.ex. strömavbrott, omfattande bortfall av 
digitala system och att kommunens hemsida inte är tillgänglig. 

• Uthålligt ledningsarbete. En ambitionsnivå är att det ska kunna 
bedrivas dygnet runt under ca sju dygn och därefter i anpassade 
former i ytterligare ca tio dygn. 

• Vid behov ska externa förstärkningsresurser aktiveras tidigt av 
krisledningschefen. 

• Anpassat ledningsarbete. Former, omfattning och verktyg 
anpassas till de behov som samhällsstörningen medför. 

• Enhetligt agerande. 

Bedömning

Beslut om uppstart

Anpassning av org

Ledningsarbete

Löpande 
ledningsarbete

Avrundning

Avslut
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Krisledningsorganisationen 

Ledord för kommunens krisledningsarbete: 

• Störda förhållanden. Kommunens ledning ska kunna verka 
även i situationer med till exempel strömavbrott, omfattande 
bortfall av digitala system och att kommunens hemsida inte är 
tillgänglig. 

• Uthålligt ledningsarbete. En ambitionsnivå är att det ska 
kunna bedrivas dygnet runt under ca sju dygn och därefter i 
anpassade former i ytterligare ca tio dygn. 

• Vid behov ska externa förstärkningsresurser aktiveras tidigt 
av krisledningschefen. 

• Anpassat ledningsarbete. Former, omfattning och verktyg 
anpassas till de behov som samhällsstörningen medför. 

• Enhetligt agerande. 
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Organisationsöversikt 
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Staben 
 

KRISLEDNINGSNÄMND 
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STABS- 
CHEF 

KRIS- 
LEDNINGS- 

CHEF 

Krisledning: 

krisledningschef tillsammans 

med koncerngemensam 

chefsgrupp 

KM 0 
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Krisledningsnämnd - Strategisk ledning 

Krisledningsnämnden (KLN) ansvarar för kommunens strategiska 
ledning. De beslut och den inriktning som krisledningsnämnden fattar 
benämns strategisk ledning. Är krisledningsnämnden formellt inte 
aktiverad ska strategisk ledning utövas av kommunalråden och KSAU. 
 
Med strategisk ledning menas beslut och inriktningar som fattas av 
krisledningsnämnden – när den är aktiverad. 
 
Strategisk ledning. Exempel på innehåll: 

• Avvikelser från styrdokument som policys, riktlinjer eller 
föreskrifter 

• Beslut med betydande ekonomiska volymer 
• Avvikelser av större omfattning från budget 
• Etablering av principer eller nytt ramverk mot bakgrund av 

pågående händelse, samhällsstörning 
• Beslut om samverkan eller samordning med högre samhällsnivå 
• Övergripande prioriteringar och inriktningar 
• Avvägningar mellan servicenivå och resurser i löpande ordinarie 

verksamhet och tilldelning till pågående händelse 
• Övergripande budskap, ställningstagande och kommunikation 
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Krisledning 

Med detta menas kommunens samlade förvaltningsledning som leds 
av krisledningschefen och består av kommunens chefskrets. 

En beslutsfattare 

Koncerngemensam ledning leds av en beslutsfattare.  

Det är kommunens krisledningschef. Kommundirektören är 
krisledningschef.  

Krisledningschefen rapporterar till krisledningsnämnden om den är 
aktiverad, annars informeras kommunalråden och KSAU löpande. 

Beslutsfattaren avgör om det behövs en stab och för en dialog med 
stabschef om hur stor del av staben som aktiveras i uppstarten. 

Koncerngemensam ledning 

Den koncerngemensamma ledningen utgörs av krisledningschefen och 
kommunens ordinarie chefskrets. 

Krisledningschef är kommundirektören eller dennes ställföreträdare) 

Uppgifter: 
• Inriktar kommunens samlade arbete relaterat till inträffad 

händelse 
• Inriktar och anpassar den kommunala ordinarie verksamhet som 

ska fortgå (ambitionsnivåer, kvalitetsnivåer, tillgänglighet etc) 
• Utarbetar underlag till kommunens krisledningsnämnd när den 

är organiserad, annars till KS 
• Omsätter beslut och riktlinjer från krisledningsnämnd eller KS 
• Koncerngemensam ledning ska kunna arbeta dygnet runt i ca 7 

dygn och därefter i begränsad omfattning i ytterligare ca 10 
dygn 

 

Krisledningschef - befattningskort 

Roll  

Du är nu krisledningschef och chef för kommunförvaltningens samlade 
krisledningsorganisation. 
Du rapporterar till krisledningsnämnden och om den inte är aktiverad, 
informeras Kommunstyrelsens arbetsutskott löpande. 
 

Uppgifter 

• Aktivera kommunens koncernledning. 
• Genomför ett uppstartsmöte med den koncerngemensamma 

ledningen.  
• Samråd löpande med Krisledningsnämndens ordförande om 

läget 
• Inrikta och följ upp kommunens samlade kriskommunikation 
• Fördela arbetsuppgifter till den koncerngemensamma ledningen. 
• Aktivera stab till dig. Utse stabschef och bitr. stabschef. 

 
Fördela följande uppgifter till stabschefen. De består av två paket: 
Löpande och grundläggande arbetsuppgifter  
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• Prioritering av arbetsuppgifterna i akuta och mindre akuta 
uppgifter 

• Bemanningsplan och avlösningsrutiner för stabsarbetet 
• Omvärldsbevakning och intern och extern lägesrapport 
• Extern och intern kriskommunikation 

 
Händelsebaserade arbetsuppgifter 

• Akuta uppgifter 
• Uppgifter därefter 
• Uppgifter på sikt 

 

Ledord 

• Kolla arbetsbelastning över tid. Behovet av uthållighet. 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Följ upp löpande arbete i förvaltningar och bolag 
• Besluta om avveckling av stabsarbetet när det blir aktuellt 
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Uppstartsmöte 

Denna mall ska användas vid det första mötet för uppstart av 
krisledningsarbetet. Mötet leds av krisledningschefen – eller i dennes 
frånvaro kan en utsedd stabschef leda mötet.  

Mallen kan även användas när det inkommit förberedande information 
om att en händelse / samhällsstörning riskerar att inträffa i närtid. 

1. Svara på frågorna under A i tur och ordning. Svaren noteras 
kortfattat. 

2. Gör en bedömning av frågorna under B. 

3. Dokumentera prioriterade uppgifter från B nedan 
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Staben 

Till krisledningschefens förfogande ska det finnas en stab. Denna leds  
av en utsedd stabschef. Stabschefen rapporterar till  
krisledningschefen. I staben ska finnas följande funktioner med  
ansvariga utsedda i förväg. Bemanningen anpassas efterhand till  
läget. 

KM är en förkortning och betyder Kommunen Mark 

Uppgifter 

• Arbetar i de funktioner som stabschefen anger. Se 
befattningskort 

• Bemannar staben utifrån situationens behov 
• Omsätter de prioriterade arbetsuppgifterna i aktiviteter 
• Säkrar sin egen uthållighet: arbete ska kunna bedrivas i 

anpassade former dygnet runt i ca 7 dygn och därefter i 
begränsad omfattning i ytterligare ca 10 dygn 

• Skapar avlösningsförfarande 
• Tar fram underlag till stabschefen 
• Vid avveckling: för över ev. kvarvarande uppgifter till 

kommunens ordinarie linjeorganisationen 

Stående arbetsuppgifter för krisledningsstaben 

• Prioritering av arbetsuppgifterna i akuta och mindre akuta 
uppgifter 

• Bemanningsplan och avlösningsrutiner för stabsarbetet 
• Lägesrapport till krisledningsnämnd alternativt Kommunstyrelsen 
• Lägesrapport till Länsstyrelsen 
• Extern och intern kriskommunikation 
• Tillse att nödvändig samverkan och samordning kommer till 

stånd 

 

Stabschef och bitr
stabschef samt 
sekretariat (KM 0)

KM1 Personal, HR, 
juridik

KM 2 
Omvärldsbevakning, 
lägesbild, rapportering

KM 3 Inriktning och 
samordning ISF. 
Verksamhetsuppföljning

KM 4 Logistik, service
KM 5 Planering  
medellång sikt

KM 6 Tekniska 
stödsystem. Samband,

KM 7 Kommunikation, 
mediekontakter

KM8  Specialister 
(anpassat till händelse)

KM9 Samordning med 
externa aktörer
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Stabschef - befattningskort 

Roll 
Du är nu stabschef och chef för krisledningschefens stab. Du 
rapporterar till krisledningschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Genomför uppstartsmöte initialt för staben. Se mall. 
• Bemanna stabens funktioner. 
• Aktivera inledningsvis hela staben, vid behov anpassa. 
• Tänk långsiktigt redan från början 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser till staben. 
• Justera vid behov bemanning. Var observant på överbelastning 

och stress hos medarbetarna. 
• Förbered mottagning av högre samhällsföreträdare vid mycket 

allvarliga händelser. Ex: representanter för Regeringen; 
Landshövding med flera 

• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered och genomför avveckling av stabsarbetet när det blir 

aktuellt 
 
Producera arbete utifrån följande: 

• Prioritera arbetsuppgifterna i akuta och mindre akuta uppgifter 
• Gör en bemanningsplan och avlösningsrutiner för stabsarbetet 
• Lägesrapport krisledningschefen och koncerngemensamma 

ledningen. 
• Lägesrapport till Länsstyrelsen 
• Extern och intern kriskommunikation 
• Samverkan kommer till stånd 

 

Ledningsgenomgång (stabsorientering) 

Syftet med stabsorientering är att kortfattat redovisa läget, behov av 
fortsatt arbete och beslut om inriktning av arbetsuppgifter. 

Den ska inte utgöra forum för gemensam problemlösning eller löpande 
diskussioner. 

Tidsåtgång: kort, rappt. Bör inte överstiga 20–30 minuter. Leds av 
stabschefen. 

Genomförs ett par gånger per dygn eller vid behov oftare beroende på 
händelse. 

Innehåll: 

1. Syfte 
2. Närvarokontroll 
3. Väder närmaste dygnet 
4. Läget i stort i samhällsstörningen 
5. Media och kommunikationsläget 
6. Externa aktörers arbete 
7. Läget i stort i kommunens arbete 
8. Identifierade svårare motsatsförhållanden och opinionsyttringar 
9. Samordning med externa aktörer 
10. Resursläget för kommunen 
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11. Behov av beslut från strategisk ledning eller politisk ledning 
12. Inriktning av kommunens fortsatta arbete 
13. Nästa stabsorientering 

SLUT 

 

Sekretariat (KM 0) 

Sekretariatet lyder direkt under stabschefen och svarar för 

mötesanteckningar, diarieföring och stödjer staben och krisledningen med 

förande av händelselogg (ar). 
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Stabsfunktion KM 1, personal, HR, juridik 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

Chef KM 1 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef för KM 1.   
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Ge riktlinjer för funktionen personaltjänst och juridik i staben 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser. 
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Dela in arbetet i akuta respektive långsiktiga åtgärder 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 2, Omvärldsbevakning, lägesbild och rapportering 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

• Svarar för säkerhetsskydd och signalskydd 

• Följer läget lokalt, regionalt och nationellt 

• Upprätthåller samlad lägesbild 

• Svarar för rapportering 

 

Chef KM 2 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef för KM 2. 
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Ge riktlinjer för funktionerna säkerhetsskydd, signalskydd, 
lägesbild och rapportering i staben 

• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser  
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Dela in arbetet i akuta respektive långsiktiga åtgärder 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 3, inriktning, samordning och verksamhetsuppföljning 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

• Genomför verksamhetsuppföljning  

• Föreslå åtgärder på kort sikt (två dygn) 

• Planlägg och genomför i samverkan med KM 9 ISF 

 

Chef KM 3 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef för KM 3.   
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Formulera förslag på åtgärder det närmsta två dygnen. 
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 4, logistik, service och stabsexpedition 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

• Svara för logistikstöd till krisledningsstaben avseende 

förplägnad, transporter, logi 

• Bemanna och driver stabsexpedition för staben 

 

Chef KM 4 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef för KM4    
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Ge riktlinjer för funktionen i staben 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser  
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Dela in arbetet i akuta respektive långsiktiga åtgärder 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 5, planering 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

• Föreslå åtgärder på lång sikt (mer än två dygn) 

• Utarbeta beslutsstödsplan och föreslå åtgärder beroende på 

händelseutvecklingen 

 

Chef KM 5 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu sambandschef i krisledningsstaben.   
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Formulera förslag på verksamheter bortom 2 dygn  
• Ge riktlinjer för funktionen i staben 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser  
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 6, ledningsstödsystem och samband 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

• Svarar för drift av ledningsstödssystem   

• Vid behov upprätta framskjuten stabsplats för del av 

krisledningsstaben (max 10pax) med samma funktionalitet som 

ordinarie stabsplats. 

Chef KM 6 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef KM6.   
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Formulera förslag på nyttjande av funktionen  
• Ge riktlinjer för funktionen i staben 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser  
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Dela in arbetet i akuta respektive långsiktiga åtgärder 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 7, kommunikation och mediekontakter 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

• Svarar för kommunikationen till allmänheten och intern 

information 

• Hanterar mediekontakter 

 

Chef KM 7 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef KM 7.   
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Formulera förslag på kommunens budskap  
• Ge riktlinjer för funktionen i staben 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser (Länsstyrelsen, 

ur företag med flera) för kommunikationsarbetet. 
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Dela in arbetet i akuta respektive långsiktiga åtgärder 
• Förbered samhällets symbolhandlingar och ritualer 
• Förbered besök från hög samhällsföreträdare 
• Förbered samlingar och tal 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 8, specialister 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen specialistkompetens 

 

Chef KM 8 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef KM 8.   
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Ge riktlinjer för funktionen i staben 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser  
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Dela in arbetet i akuta respektive långsiktiga åtgärder 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Stabsfunktion KM 9, samordning med externa aktörer 

Uppgifter 

• Utarbetar beslutsunderlag inom egen funktion 

• Planlägger och genomför samverkan med externa aktörer vid 

krisledningsstaben eller hos extern aktör 

• Stödjer KM 3 vid behov av ISF 

 

Chef KM 9 - Befattningskort 

 
Roll  
Du är nu chef KM 9  
Du rapporterar till stabschefen. 
 
Dina grundläggande uppgifter är följande: 

• Aktivera / anpassa funktionen mot bakgrund av den pågående 
händelsen 

• Ge riktlinjer för funktionen i staben 
• Bedöm behovet av externa förstärkningsresurser  
• Ta fram vid behov manuella rutiner för störda förhållanden 

(webben fungerar inte, internet ligger nere, el-, tele och IT-
avbrott) 

• Tänk långsiktigt redan från början 
• Dela in arbetet i akuta respektive långsiktiga åtgärder 
• Samverka på din nivå med andra samhällsaktörer 
• Förbered efterarbete när händelsen är avvecklad 
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Vägledningar för typhändelser i Marks kommun  
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VÄGLEDNING DAMMBROTT 

Händelse (exempel) 

• Större damm brister eller överspolas 

• Översvämning nedströms 

• Driftstopp i kraftproduktionen 
 

Exempel på dammar 

• Viskan: Rydal, Stämmemad, Kinnaström, Kinna, Kungsfors, 
Skene 

• Slottsån: Haby 
• Häggån: Fritsla; Kinnahult 

 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och näringsliv: 

• Skador på vägar, gator, byggnader, VA-nät. Oframkomlighet 
• Elavbrott 
• Svårigheter (omvägar) för blåljusaktörer, hemtjänsten, 

skolskjutsar, hemtjänst mfl  
• Störningar i leveranstransporter etc 
•  

Tänkbart skadeutfall 

• Skador på byggnader 
• Skador på VA-nät och elnät 
• Personskador 

 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt 
• Vid personskador och allvarliga samhällsstörningar: nationellt 

mediaintresse 
• Opinionsyttringar i sociala medier 
• Motsättningar 
 

Påverkan på Marks kommun 

• Påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet och 
service 

• Opinionsyttringar 
• Stöd till allmänhet och kommuninvånare 
• Eventuellt behov av förstärkningsresurser för 

dricksvattendistribution 
 

Ledningsbehov och kommunikationsbehov 

• Kommunal krisledningsnämnd 
• Koncerngemensam krisledning med stab 
• Andra berörda aktörer och samverkansbehov: Vattenfall, 

Trafikverket Region Väst, SÄRFs ledning, Polisen Region Väst, 
Lokalradio SR P4, Försvarsmakten Skövde Länsstyrelsen. 
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VÄGLEDNING STÖRRE IT-EL-TELEAVBROTT 

Händelse (exempel) 

Tillgången på el, tele och it avbryts i (stor del av) kommunen. Risk för 
långvarighet. Orsak inledningsvis okänd, svårt få prognoser. 
Vintertid: snabbt konsekvenser. 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och näringsliv 

• 112 kan inte nås. Automatlarm i byggnader utlöses 
• Räddningstjänsten svårt att larma enheter 
• Avbrott i lokalradion SR P4 och TV. 
• Betalningssystem tex Bankomat fungerar inte 
• Järnvägssystemen fungerar inte. Inga tågförbindelser 
• Vårdcentraler och apotek begränsar sin verksamhet 
• Äldreboenden och hemsjukvården starkt påverkad  
• Butiker stänger ner 
• Kyl- eller värmesystem fungerar inte 

 

Tänkbart skadeutfall 

• Skador på byggnader 
• Personskador efter timmar eller något dygn (utrustning för 

hemsjukvård fungerar inte) 
•  

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt 
• Stort och akut kommunikationsbehov. Behov av manuella 

reservrutiner 

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Kommunen kan inte nås på telefon eller internet. Kommunens 
webbplats fungerar inte 

• Vintertid: nedkylda lokaler efter något dygn. Äldreboenden 
påverkas 

• Stöd till allmänhet och kommuninvånare blir svårarbetat 
• Eventuellt behov av förstärkningsresurser för distribution av 

information 
 

Ledningsbehov  

• Eventuellt: Kommunal krisledningsnämnd vid långvariga 
störningar. 

• Koncerngemensam krisledning med stab 
 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

Vattenfall. Lokalradion SR P4, SÄRFs ledning, Polisen Region Väst, 
Region Västra Götaland, Näringsidkare, Branschorganisationer, 
Länsstyrelsen. 
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VÄGLEDNING ÖVERSVÄMMNING 

Händelse (exempel) 

Översvämningar i vattendrag och ev. i sjöar. 

Exempel: Viskan i området Björketorp-Horred, Häggån i 
Kinnaområdet. Slottsån i Berghem. Surtan i Hyssna och Sätila. 

 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Skador på vägar. Järnväg i Horredsområdet 

• Svårigheter (omvägar) för blåljusaktörer, hemtjänsten, skolskjutsar, 
arbetspendling  

• Störningar i leveranstransporter 

• Skador på VA-nät och elnät 

 

Tänkbart skadeutfall 

• Skador på byggnader. Dammbrott eller överspolning. 

• Skador på VA-nät och elnät 

• Personskador 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt 

• Opinionsyttringar i sociala medier.  

• Omfattande kommunikationsbehov bla riskbild, prognoser  

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet och service 

• Stöd till allmänhet och kommuninvånare 

• Ev behov av förstärkningsresurser för dricksvattendistribution 

Ledningsbehov  

• Eventuellt: Kommunal krisledningsnämnd 

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Trafikverket Region Väst. SÄRFs ledning. Polisen Region Väst. 
Lokalradio SR P4. Försvarsmakten Skövde. Näringsidkare. 
Länsstyrelsen. 
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VÄGLEDNING SKRED 

Händelse (exempel) 

Skred eller ras i skredkänsliga områden. 

Exempel: Viskan i området Björketorp-Horred, Kinna. Häggån i 
Kinnaområdet. Surtan i Sätila. 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Skador på vägar, tex rv 41 Björketorp, Sundholmen. Järnvägen i 
Horredsområdet 

• Svårigheter (omvägar) för blåljusaktörer, hemtjänsten, skolskjutsar, 
arbetspendling  

• Störningar i leveranstransporter 

• Skador på VA-nät och elnät 

 

Tänkbart skadeutfall 

• Skador på byggnader 

• Skador på VA-nät och elnät 

• Personskador 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt 

• Opinionsyttringar i sociala medier.  

• Omfattande kommunikationsbehov, bla kring riskbilden, 
omledningsvägar  

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet och service, 
tex hemtjänsten 

• Opinionsyttringar mot kommunen 

• Ev behov av förstärkningsresurser för dricksvattendistribution 

Ledningsbehov  

• Eventuellt: Kommunal krisledningsnämnd 

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Trafikverket Region Väst. SÄRFs ledning. Polisen Region Väst. 
Lokalradio SR P4. Näringsidkare. Länsstyrelsen. Statens Geotekniska 
Institut i Gbg, S G I. 
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VÄGLEDNING EXTREM VÄRME OCH TORKA  

Händelse (exempel) 

Långvarig extrem värme. Torka. Varningar från SMHI.  

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Dricksvattenbrist.  

• Bevattningsförbud.  

• Problem för lantbruk, djurhålllning, fodertillgång   

• Problem för livsmedelshygien 

• Folkhälsoproblem, bland annat i äldreboenden och utsatta grupper.  

Tänkbart skadeutfall 

• Personskador. Sjukdomar, äldre och barn, utsatta grupper. 

• Djursjukdomar 

• Skogsbränder 

• Skred och rasrisk pga. torka 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt 

• Opinionsyttringar i sociala medier.  

• Omfattande kommunikationsbehov, bl a rådgivning, riskinformation 

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet och service 

• Opinionsyttringar mot kommunen 

• Behov av stöd till allmänhet och kommuninvånare 

• Ev behov av förstärkningsresurser för vattenprovtagning, 
reservvattenförsörjning  

Ledningsbehov  

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Lokalradio SR P4. Livsmedelsverket. Jordbruksverket. LRF.  Byalag. 
Länsstyrelsen.  VG-regionen. Näringsidkare.  
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VÄGLEDNING EXTREMA VINTERSITUATIONER MED 
OMFATTANDE TRAFIKPROBLEM 

Händelse (exempel) 

Extrema snömängder och/eller kyla, isbildning. Varningar från SMHI.  

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Framkomlighetsproblem på vägar och gator. Störningar för 
blåljusaktörer, hemtjänsten, varudistribution.    

• Begränsade upplagsplatser för snö  

• Stark kyla som kan ge folkhälsoproblem, bland annat i äldreboenden 
och utsatta grupper.  

• Elbrist/ elavbrott pga höga effektuttag eller skador på ledningsnät 

Tänkbart skadeutfall 

• Personskador. Köldskador. Olyckor.  

• Skador på byggnader m a a stora snölaster  

• Bränder pga alternativa uppvärmningar  

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort lokalt intresse och behov 

• Opinionsyttringar i sociala medier.  

• Behov av rådgivning och budskap till allmänheten. 

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet och service 

• Opinionsyttringar mot kommunen 

• Stöd till allmänhet och kommuninvånare 

Ledningsbehov  

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Trafikverket Region Väst. Lokalradio SR P4. VG-regionen. Vattenfall 
Eldistribution. Byalag. Länsstyrelsen.  Näringsidkare.  
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VÄGLEDNING STÖRRE DRICKSVATTENSTÖRNING 

Händelse (exempel) 

Otjänligt dricksvatten med inledningsvis oklar orsak 

Dricksvattenavbrott 

Olycka vid dricksvattentäkt  

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Stopp i leverans av dricksvatten till bla vårdcentraler, äldreboenden, 
skolor 

• Skador på dricksvattentäkter.  

• Livsmedelshantering försvåras 

Tänkbart skadeutfall 

• Akuta personskador. Sjukdomar. 

• Fisk- eller djurdöd 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Lokalt stort.  

• Opinionsyttringar i sociala medier.  

• Omfattande kommunikationsbehov 

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Reducerad dricksvattenförsörjning, ev. under mycket lång tid 
(veckor) 

• Störningar i kommunal service och verksamhet 

• Opinionsyttringar mot kommunen 

• Ev behov av förstärkningsresurser för dricksvattendistribution 

Ledningsbehov  

• Eventuellt: Kommunal krisledningsnämnd 

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Livsmedelsverket. Lokalradio SR P4. Näringsidkare. VG-regionen. 
Länsstyrelsen. SÄRF. VAKA (via Borås Stad Servicekontoret) 
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VÄGLEDNING STÖRRE OLYCKA VÄG, JÄRNVÄG, FLYG  

Händelse (exempel) 

Olycka väg med stort skadeutfall, tex på större led rv 41, lv 156 

Olycka järnväg med stort skadeutfall 

Flygolycka, tex relaterat till Landvetter flygplats  

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Framkomlighetsproblem under längre tid 

• Järnväg: längre avbrott (dygn, veckor) för t ex arbetspendling, 
elevresor 

• Evakuering av personer i visst område 

Tänkbart skadeutfall 

• Personskador med stor påverkan på lokalsamhället 

• Miljöskador  

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort lokalt, regionalt, nationellt  

• Omfattande kommunikationsbehov 

Påverkan på Marks kommun 

• Stöd till allmänhet och kommuninvånare 

• Omplanering av skolskjutsar 

Ledningsbehov  

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Lokalradio SR P4. Räddningstjänsten SÄRF. Länsstyrelsen.  VG-
regionen. Näringsidkare.  
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VÄGLEDNING STÖRRE BRAND/ SKOGSBRAND 

Händelse (exempel) 

Större brand med personskador eller i industri eller 
samhällsanläggning  

Större skogsbrand med spridning under längre tid  

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Större vägavspärrningar under längre tid 

• Samhällsviktiga anläggningar förstörs 

• Produktionsstopp i industrier, näringsliv pga skadad anläggning 

• Störningar i leveranstransporter 

• Evakuering av personer i visst område 

Tänkbart skadeutfall 

• Personskador. Skador på byggnader 

• Miljöskador 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt 

• Omfattande kommunikationsbehov.  

• Viktigt meddelande till allmänheten, VMA 

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet och service, 
tex hemtjänsten 

• Påverkan på anställda i kommunen 

• Samordningsbehov  

Ledningsbehov  

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• SÄRFs ledning. Polisen Region Väst. Lokalradio SR P4. 
Näringsidkare. Länsstyrelsen. Trafikverket Region Väst. 
Skogsbranschen. Ägare av drabbad egendom. Byalag. Anhöriga. 
Skolan. 
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VÄGLEDNING STÖRRE BORTFALL AV KOMMUNAL 
FUNKTIONALITET 

 

Händelse (exempel) 

• Brand i byggnad 

• Hot mot verksamhet och behov av stängning eller evakuering  

 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Äldreboende kan inte användas av olika skäl, tex brand i byggnad 

• Skolbyggnader är inte tillgängliga 

• Kommunhusen Kinna är inte tillgängliga 

• Kommunens web eller telefonväxel fungerar ej 

Tänkbart skadeutfall 

• Förstörda byggnader. 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort behov. Bla prognoser och konsekvenser för kommuninvånare 
och brukare. 

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Kommunen kan inte nås 

• Akut behov av ersättningslokaler 

• Påverkan på servicenivåer. 

Ledningsbehov  

• Eventuellt: Kommunal krisledningsnämnd 

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

Polisen. Räddningstjänsten SÄRF. Leverantörer, avtalsparter externt. 
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VÄGLEDNING TYPHÄNDELSE GROVT VÅLD ELLER HOT 

Händelse (exempel) 

Skjutning, sprängningar, grovt våld (motsv) på t ex allmän plats 

Pågående dödligt våld 

Olaga hot eller grovt olaga hot mot kommunens politiker eller 
tjänstemän 

 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Politiska eller administrativa funktioner kan tillfälligt inte fullgöras 

• Avspärrningar, begränsad framkomlighet i berörd ort 

Tänkbart skadeutfall 

• Personskador, ev storskaliga skadeutfall 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt 

• Opinionsyttringar i sociala medier.  

• Avvägningar mellan offentlighet och sekretess  

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Påverkan på demokratiska funktioner  

• Påverkan på förvaltningars arbete 

Ledningsbehov  

• Eventuellt: Kommunal krisledningsnämnd 

• Koncerngemensam krisledning med stab 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

Polisen Region Väst. Säkerhetspolisen. Länsstyrelsen. Sjukvården VG-
regionen. 
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VÄGLEDNING TYPHÄNDELSE KÄRNTEKNISK OLYCKA 
RINGHALS 

Händelse  

Höjd beredskap eller haverilarm Ringhals kärnkraftverk. 

Krav att aktivera mottagningsorganisation för evakuerande.  

Krav från Länsstyrelsen i Halland att kommunen höjer egen beredskap 
för mottagning 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Extremt stor påverkan genom tillströmning av evakuerande. 

• Extremt stor påverkan på statliga och kommunala vägnätet. 

• Omställning till mottagningsanläggning Kunskapens Hus och Kaskad 
Badhus och avbryta ordinarie verksamhet i dessa anläggningar  

Tänkbart skadeutfall 

• Personskador pga strålning. 

• Trafikolyckor pga omfattande fordonstrafik 

• Miljöskador 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt, nationellt, 
internationellt 

• Mycket omfattande kommunikationsbehov under lång tid 

• Viktigt meddelande till allmänheten, VMA 

• Mottagning av och service till mediarepresentanter som kommer till 
kommunen 

Påverkan på Marks kommun 

• Extremt stort behov av omställning av förvaltningar och 
verksamheter för att starta och hantera uppdraget med 
mottagningsstationen mm 

• Mycket stort samordningsbehov  

Ledningsbehov  
• Krisledningsnämnd 

• Koncerngemensam krisledning med stab 

• Långvarigt ledningsarbete, veckor + 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Länsstyrelsen Halland. Länsstyrelsen Västra Götaland. SÄRFs 
ledning. Polisen Region Väst. Lokalradio SR P4. Näringsidkare. 
Trafikverket Region Väst.  

• Mottagning av samverkanspersoner från andra aktörer till 
kommunens ledning 
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LARMNIVÅ HÖJD BEREDSKAP 

Larmnivån förmedlas till kommunen av Länsstyrelsen i Halland. 

ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNENS LEDNING 

▪ TiB/mottagare av larm, kontaktar säkerhetschef, 
kommundirektör och kommunikationschef 

▪ Informera KS (kommunalråden) 

▪ Sammankalla koncernledning och informera om läget 

▪ Aktivera kommunens organisation för att etablera 
mottagningsplatsen K Hus 

▪ Informera samtliga förvaltningar mm i kommunen om 
läget 

▪ Följ läget löpande med länsstyrelsen i Halland samt i media 

▪ Aktivera stab till krisledningschefen fullt ut 

▪ Kontakta och diskutera läget och fortsatta åtgärder med 

o VB Polisregion Väst  

o TiB Trafikverket Region Väst 

o VB Västra Militärregionen i Skövde 

o Regional TiB på VG-regionen 

▪ Kommundirektören samråder med kommunalråden om 
kommunledningens fortsatta arbete och beredskap 

LARMNIVÅ HAVERILARM 

ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNENS LEDNING 

▪ TiB kontaktar säkerhetschef, kommundirektör och 
kommunikationschef 

▪ Aktivera Krisledningsnämnden och koncernledning  

▪ Aktivera kommunens organisation för att etablera 
mottagningsplatsen K Hus 

▪ Informera samtliga förvaltningar mm i kommunen om 
läget 

▪ Följ läget löpande med Länsstyrelsen i Halland samt i media 

▪ Ta emot samverkanspersoner för ledningsarbete från  

o VB Polisregion Väst 

o TiB Trafikverket Region Väst 

o VB Västra Militärregionen i Skövde 

o Regional TiB på VG-regionen samt lokal TiB på SÄS i 
Borås 

o RCB i SÄRF 
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▪ Aktivera stab till krisledningschefen fullt ut. 

▪ Löpande ledningsarbete och samverkan med Länsstyrelserna i 
Halland och Västra Götaland 

▪ Följ all information i media löpande 
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VÄGLEDNING STORSKALIG EVAKUERING OCH MOTTAGNING 
(ej relaterat till Ringhals) 

 

Händelse  

Behov av utrymning av människor kan uppstå vid t ex  

• Brand i byggnader, avfallsanläggning, skogsbrand som hotar 
bebyggelse eller orter 

• Översvämningar 

• Skred 

• Giftiga utsläpp 

 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

Begränsade möjligheter till transporter, leveranser, service och 
framkomst. 

Omledningsbehov 

Produktionsstopp 

 

Tänkbart skadeutfall 

Personskador 

Trafikolyckor 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

Lokalt och regionalt stort mediaintresse. 

Stort kommunikationsbehov som berör kommunen och andra aktörer 

Påverkan på Marks kommun 

Behov av att förvaltningar medverkar i evakuering och mottagning av 
personer 

Ledningsbehov 

Aktivera krisledningsorganisation. 

Ev. krisledningsnämnd beroende på omfattning 

 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

SÄRF, Polisen Västra regionen, Sjukvården VGR/SÄS, Västtrafik, 
Trafikverket, Försvarsmakten MRV stab i Skövde, Radio P4 
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VÄGLEDNING HÖJD BEREDSKAP 

Händelse  

Händelseförloppet föregås av ökande säkerhetspolitiska spänningar i 
närområdet under drygt nio månader. 

Motståndaren genomför ett begränsat väpnat angrepp med 
fjärrstridsmedel mot militära mål och civil infrastruktur. Angreppet 
följs upp med landstigning och luftlandsättning mot begränsade 
områden från vilka angriparen med kvalificerade vapensystem kan 
dominera närområdet.  
 

Angreppet inleds med en våg av fjärrstridsmedel (kryssningsrobotar 
kombinerade med ballistiska robotar) och sabotagegrupper. 
Cyberattacker sker mot viktiga funktioner 

Ett mindre antal insatser görs mot civil infrastruktur av särskild 
betydelse (el, tele och väg/järnväg). El- och telenät i Mellansverige 
och vissa regioner är utslagna för minst några dagar och förflyttningar 
på väg och järnväg försvåras allvarligt. Fortsatta angrepp försvårar 
berörda aktörers försök till reparationer.  

Ett svenskt område av stor strategisk/operativ betydelse besätts av 
fallskärmstrupp och andra markstridsenheter. Efter de första 
attackerna beslutar regeringen om högsta beredskap och om 
mobilisering.  

Ett ultimatum utfärdas av angriparen, med innebörden att Sverige inte 
kommer att tillfogas ytterligare skada och angriparen kommer att dra 
sig tillbaka, på villkor att Sverige avbryter samarbete med tredje part 
och i stället samarbetar med angriparen. Total förfluten tid från 
angreppets inledning till när ultimatumet löper ut är tre dygn.  

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

Den stora omfattningen av angreppet i kombination med 
överraskningen skapar stora utmaningar i att värna civilbefolkningen. 
Behov uppstår av att evakuera befolkning från ett stort antal platser 
samtidigt. Omfattande spontanevakuering från områden som direkt 
berörts av angreppen innebär samtidigt behov av att kunna hantera 
snabbt uppkomna icke planerade strömmar och ansamlingar av 
människor som lämnat sina ordinarie bosättningsorter. Trots fläckvis 
förstörd infrastruktur och att olika delar av landet är avskurna från 
varandra finns det ett behov av att kunna upprätthålla nödvändig 
försörjning i form av bl.a. el, värme, livsmedel, drivmedel, sjukvård 
och kommunikationer. 

Hela samhället påverkas av händelserna. Den geografiska isoleringen 
kan bli mer framträdande, då det finns främmande trupp i territoriet. 
Angreppet blir mycket krävande för såväl det civila som det militära 
försvaret, samt för ledning på central, regional och lokal nivå.  
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Tänkbart skadeutfall 

• Som följd av att delar av elförsörjningskedjan drabbas påverkas 
också ett stort antal andra sektorer, redan vid el-störning i liten 
omfattning.  

• Påverkan på transportsektorn blir stor, delvis till följd av att 
elförsörjningen områdesvis slås ut, delvis som följd av direkta 
attacker vid viktiga angöringspunkter och andra noder såsom 
hamnområden, särskilt i närheten av strategiskt viktiga 
områden.  

• Flera operatörer, transportföretag, åkerier etc. minskar 
omfattningen av sin verksamhet, delvis på grund av 
svårigheterna att komma fram men även med anledning av 
riskläget, vilket medför att lastförflyttning försvåras även där 
framkomlighet på vägar finns.  

• En följd av att attacken är fragmenterad är att delar av 
transporter inom delar av samhället på sina ställen fungerar 
lokalt och regionalt.  

• Sektorerna information och kommunikation samt elektroniska 
kommunikationer påverkas av att angriparen i inledningsskedet 
har siktat in sig på tele- och ledningssystem. 
Kommunikationssystemens respektive robusthet och möjligheter 
att återuppbygga får betydelse för hur länge effekterna varar 
efter attackerna.  

• Energi- och vattenförsörjning påverkas direkt i de kommuner 
som påverkas av angrepp. 

•  Det faktum att elektriciteten bitvis är utslagen får stora 
konsekvenser även för annan kommunalteknisk försörjning.  

• Hälso- och sjukvårdssektorn belastas lokalt och momentant på 
de platser där angreppen är mest omfattande.  

• Möjligheter till omsorg påverkas av förhöjda risker i vissa 
områden samt möjlighet till kommunikation.  

• Sabotagen riktade mot rikets ledning får direkta konsekvenser 
för beslutsfattandet men även offentlig förvaltning, ledning och 
stöd i stort.  

• Räddningstjänsten blir belastad i angripna områden.   

• I sektorn skydd och säkerhet påverkas ett flertal myndigheter, 
inte minst polisen (och förstås Försvarsmakten).  

• Uteblivna samhällsfunktioner, t.ex. inom hälso- och sjukvård 
samt omsorg samt skydd och säkerhet skapar osäkerheter och 
riskerar att öka på skräck samt minska moralen hos 
allmänheten. Bedömt medieintresse och 
kommunikationsbehov 
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• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt, nationellt, 
internationellt 

• Mycket omfattande kommunikationsbehov under lång tid 

 

Påverkan på Marks kommun 

• Extremt stort behov av omställning av förvaltningar och 
verksamheter för att övergå till krigsorganisation 

• Extremt stort behov av en fungerande ledning under störda 
förhållanden 

• Mycket stort samordningsbehov  

Ledningsbehov  

• Kommunstyrelse 

• Koncerngemensam ledning med stab 

• Långvarigt ledningsarbete, veckor +++ 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

• Försvarsmakten 

• Länsstyrelsen Västra Götaland. SÄRFs ledning. Polisen Region Väst. 
Lokalradio SR P4. Näringsidkare. Trafikverket Region Väst.  

• Mottagning av samverkanspersoner från andra aktörer till 
kommunens ledning 

INTAGANDE AV HÖGSTA BEREDSKAP 

Beslutet att inta högsta beredskap kungörs via radion och 
televisionen. Om det råder högsta beredskap i hela landet, kan 
regeringen besluta att detta ska tillkännages även genom 
beredskapslarm. 

INNEBÖRD 

Vid högsta beredskap (beredskapslarm) ska kommunen övergå till 
krigsorganisation. 

 

▪ Informera KS (kommunalråden) 

▪ Sammankalla koncernledning och informera om läget 

▪ Beordra övergång till krigsorganisation 

▪ Följ läget löpande  

▪ Anmäl vidtagna åtgärder till Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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VÄGLEDNING TYPHÄNDELSE PANDEMI 

Händelse (exempel) 

Pandemiutbrott 

Tänkbara konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och 
näringsliv 

• Svårigheter att upprätthålla verksamheten, minskad kapacitet 

Tänkbart skadeutfall 

• Betydande personalfrånvaro inom alla verksamhetsområden 

Bedömt mediaintresse och kommunikationsbehov 

• Stort eller mycket stort: lokalt, regionalt, nationellt 

• Opinionsyttringar i sociala medier 

Påverkan på Marks kommuns organisation 

• Svårighet att upprätthålla funktioner 

• Påverkan på förvaltningars arbete 

• Prioritera verksamhet 

• Uthållighet i funktioner 

Ledningsbehov  

• Kommunal krisledningsnämnd 

• Koncerngemensam krisledning med stab 

• Personalförsörjning 

Berörda andra aktörer och samverkansbehov 

Polisen Region Väst. Säkerhetspolisen. Länsstyrelsen. Sjukvården VG-
regionen. Övriga kommuner i 7H 

 


