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Inledning
Vänersborgs kommun ansvarar för ett flertal samhällsviktiga verksamheter som är nöd-
vändiga för att upprätthålla en trygg, säker och välfungerande kommun. Det ställer höga 
krav på ett förebyggande och förberedande arbete med krisberedskap, civilt försvar och 
säkerhetsskydd inom och utanför vårt geografiska områdesansvar.

Mål
De åtgärder och aktiviteter som kommunen planerar att genomföra under mandatperio-
den ska leda till minskade sårbarheter och bättre redundans i kommunens samhällsvikti-
ga verksamheter, en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar och bättre förberedel-
se inför höjd beredskap. 

Ansvar
Kommunfullmäktige

 Fastställer kommunens styrdokument för krisberedskap, civilt försvar och säker-
hetsskydd för mandatperioden genom plan.

 Fastställer reglemente för krisledningsnämnden för varje mandatperiod.

Kommunstyrelsen
 Ansvarig för att en övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys utförs.
 Fastställer för varje ny mandatperiod en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för he-

la kommunen enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder in-
för och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommunala bolag
 Styrningen av kommunala bolag sker genom bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunalförbund
 Styrningen av kommunalförbund sker genom förbundsordning, konsortialavtal 

och liknande överenskommelser.
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Risk- och sårbarhetsanalys
Arbetet med RSA ska innefatta den egna organisationen, berörda kommunala bolag och 
kommunalförbund samt samhällsviktiga aktörer som verkar inom kommunens geogra-
fiska område. 

Planering under mandatperioden
Kommunens RSA beskriver åtgärder som ska genomföras under mandatperioden.

Geografiska områdesansvar
Genom samverkan med aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommu-
nens geografiska område, uppnås samordning av förberedelser inför och under en sam-
hällsstörning eller höjd beredskap. Samverkan ska även ske med närliggande kommuner 
och relevanta aktörer utanför kommunens geografiska område.

Civilt försvar och säkerhetsskydd
Kommunernas uppgifter i arbetet med civilt försvar och säkerhetsskydd specificeras i 
Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020. Uppgifterna 
är ett komplement till kommunernas uppgifter avseende krisberedskap, som beskrivs i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. 


