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Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023 
 

Sammanfattning  

Österåkers kommun har en skyldighet enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022  

att ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Strategin innehåller 

övergripande mål,  inriktning och styrning för arbetet med Österåkers krisberedskap. 

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

anta strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023.  

 

Bakgrund 

Österåkers kommun ska enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska innehålla: 

 övergripande mål, syfte och inriktning för arbetet med Österåkers krisberedskap 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund 

 beskrivning av kommunens process för risk- och sårbarhetsanalys 

 beskrivning av kommunens ambitioner i arbetet med det geografiska områdesansvaret 

 kommunens planering avseende krisberedskap inom olika områden som tas fram eller 

uppdateras under mandatperioden. 
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Målsättning och syfte med Österåker kommuns strategi för krisberedskap är att skapa övergripande 

och långsiktig strategisk styrning och inriktning av kommunens arbete med krisberedskap. Strategin 

säkerställer kommunens förmåga att analysera risker, förebygga och förhindra samt hantera allvarliga 

och extraordinära händelser som inträffar i det geografiska området eller inträffar på annan plats, 

men ändå berör kommunen.  

Genom övergripande och långsiktig strategisk styrning och inriktning av kommunens arbete med 

krisberedskap säkerställs upprätthållande av ordinarie verksamhet så länge som möjligt och 

upprätthållande av samhällsviktig verksamhet under en samhällsstörning.  

Österåkers kommun 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. Kommunfullmäktige antog kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys på sitt sammanträde den 16 september 2019. Analysen ska göras en gång 
per mandatperiod. Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering 
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut om den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen säkerställs att 
förvaltningarna, bolag och kommunalförbund aktivt deltar i arbetet. Målet med risk- och 
sårbarhetsanalysen och krisberedskapsarbetet är att det ska ligga till grund för förebyggande åtgärder, 
planering, utbildningar och övningar i syfte att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och 
minska oönskade händelsers skadliga inverkan på människors liv, hälsa, egendom och miljö. 
 
Inriktning av kommuns arbete med krisberedskap under 2021 - 2023 är: 

 uppfyllnad av krav enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

 lösa de uppgifter som framgår i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 – 

2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) 

 vidta identifierade åtgärdsbehov i kommunfullmäktiges antagna risk- och sårbarhetsanalys 

under 2021 - 2023 

 

Förvaltningens slutsatser 

 
Strategin uppfyller de krav som åläggs kommunen enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och  Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019 – 2022. 
 
Strategin bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 
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