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Verksamhetsområde 
2. Stödjande 
process  

 
 
 
 
Process 
2.7. Kris och 
säkerhet 

Processbeskrivning 
 

Processen för kris och säkerhet består av en kedja av aktiviteter för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, 
motstå och hantera samhällsstörningar. I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom staden och 
inom kommunens geografiska område. Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller även en beskrivning av vilka hot som finns mot dessa verksamheter, 
verksamheternas sårbarheter och vilka åtgärder krävs för att öka förmågan att motstå störningar i dessa verksamheter. Exempel på åtgärder kan vara 
att öka säkerheten i den egna verksamheten för att undvika olyckor och sabotage. Andra åtgärder är att öka redundansen i verksamheten och därmed 
reducera sårbarheten samt att öka förmågan att hantera de samhällsstörningar som ändå inträffar. Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för 
det styrdokument för krisberedskap och civilt försvar som beskriver stadens arbete med krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden.  
 
Planering för kris- och krigsledning syftar till att planera för att kunna leda och styra verksamheten vid de samhällsstörningar som trots 
riskreducerande arbete ändå inträffar. I planeringen ingår att ta fram organisation för kris och krig på så väl politisk som tjänstemannanivå. 
Planeringen innehåller även arbetssätt och rutiner. En del av förberedelserna är att utbilda och öva organisationen så att planeringen blir känd hos 
chefer och medarbetare. 
 
När en samhällsstörning inträffar kan krisledningsorganisationen aktiveras. Krigsorganisationen aktiveras när Regeringen fattar beslut om höjd 
beredskap. Dessa särskilda organisationer har till uppgift att leda och samordna organisationens arbete så att konsekvenserna för verksamheten och 
samhället blir så små som möjligt. När arbetet avslutas ska det utvärderas och erfarenheterna tas bland annat till vara i det kommande risk- och 
sårbarhetsanalysen. 
 
Arbetet med kris och säkerhet sker inom alla förvaltningar och samordnas av stadsledningsförvaltningen som också ansvarar för det stadens 
övergripande arbetet. Handlingar som omfattas av försvarssekretess diarieförs i Ciceron men förvaras fysiskt i säkerhetsskåp. 
 
De aktiviter och handlingar som är kopplade till stadens krigsorganisation och höjd beredskap återfinns i process 4.1.6 Samhällsskydd och beredskap. 
 
Försäkringar 
Staden använder sig av en upphandlad försäkringsmäklare för att vart fjärde år genomföra en större upphandling av stadens försäkringsportfölj. 
Därefter sker uppdatering av försäkringsunderlag på årlig basis inför förnyandet av försäkringsbreven.  
 
 
 
Rättslig grund: 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
 
 
 



Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Förbereda för krisledning 
 

Risk- och sårbarhetsanalys Bevaras Ciceron Görs varje mandatperiod av säkerhetssamordnaren, beslut 
tas av kommunstyrelsen. Revideras årligen under 
mandatperioden av säkerhetssamordnare.  
 
Expedieras till myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap via länsstyrelsen. 

Handlingsplan Bevaras Ciceron  

Handlingar rörande övningar och 
utbildning 

Gallras efter 
mandatperioden 

G: Redovisas till länsstyrelsen varje mandatperiod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan för extraordinära händelser Bevaras Ciceron Övergripande beskrivning av hur staden förbereder 
sig för och organiserar sig vid samhällsstörningar. 
Stadsdirektören ansvarar för att planen upprättas och 
hålls uppdaterad. 
Planen fastställs varje mandatperiod av 
kommunfullmäktige. 
 

Planer, åtgärdskalendrar, checklistor 
m.m. för kommungemensamma 
delar av krishanteringen. 

Uppdateras 
fortlöpande 

G: Dessa handlingar upprättas och uppdateras fortlöpande 
av funktionsansvarig. 
Stadsdirektören ansvarar med stöd av 
säkerhetssamordnaren för att rätt dokument upprättas 
och hålls uppdaterade.  

 
Förvaltningsspecifika planer och 
detaljplanering inom ramen för 
utpekade ansvarsområden. 

Uppdateras 
fortlöpande 

G: T.ex. handlingsplaner, listor över kontaktpersoner eller 
stödpersoner. 
 
Respektive förvaltningschef ansvarar för att rätt 
dokument upprättas och hålls uppdaterade. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
krisledningsnämnden 

Bevaras Ciceron Krisledningsnämnden ska sammanträda och öva minst 
en gång varje mandatperiod (§ 13 nämndens 
reglemente). 

 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast 
följande fullmäktigesammanträde (§ 5 nämndens 
reglemente).  

Dokumentera  och  
utvärdera krisledning 
 

Stabsarbetsplan Bevaras Ciceron  

Lägesbilder, dokumentation Bevaras Ciceron T.ex. kartor, fotografier på whiteboards, skärmdumpar 
från IT-system. En lägesbild innehåller vad som har 
hänt, konsekvenser för verksamheten, åtgärder, 
resurser och samordningsbehov 
 Korrespondens av vikt Bevaras Ciceron  T.ex. viktigt meddelande till allmänheten (VMA), 

information till allmänheten, myndighetsmeddelande. 

Korrespondens av mindre vikt Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook T.ex. kallelse till möte, korrespondens. Se KS 278/12. 

Mötesanteckningar Bevaras Ciceron  Anteckningar vid stabsorientering 
(krisledningsorganisationens möten) 

Beslut som påverkar samhället eller 
egen verksamhet 

Bevaras Ciceron Till exempel beslut om eldningsförbud och upphävande av 
eldningsförbud, stängning av verksamheter.  
 

 Utvärdering Bevaras Ciceron I de fall krisledningsorganisationen är aktiverad ska 
krisarbete utvärderas.  



Hantera anmälan till och 
från polis 
 

Utgående polisanmälan Bevaras Ciceron  

Incident- och skaderapportering Gallras 
efter 
avslutat 
ärende 

Filserver Avser fysiska skador på egendom. För personskada 
se ”Hantera arbetsskadeanmälan och tillbud” i 
process 2.3.1. 
 

Underrättelse om polisanmälan Bevaras Ciceron Bekräftelse från polisen om att anmälan kommit och 
börjat handläggas. 
 

Fråga om skadeståndskrav från 
polisen 

Bevaras Ciceron  

Inkommande polisanmälan Bevaras Ciceron  

Dom Bevaras Ciceron I 

Hantera brandskydd och 
skalskydd 

Larmlistor Uppdateras 
löpande 

Papper/Digitalt För brandlarm och inbrottslarm. 
 

Månadskontroller 2 år G:/Papper Förvaras hos respektive verksamhet.  

Kvartalsprov av brandlarm 2 år G:/Papper Kvartalsprov utförs varje kvartal.  

Revisionsbesiktning av brandlarm 2 år  G:/Papper Revisionsbesiktning sker en gång per år.  



Hantera avhysning från 
mark 

 

Ansökan om interimistiskt beslut 
till kronofogdemyndigheten 

Bevaras Ciceron Avser olovlig bosättning. 
 

Interimistiskt beslut från 
kronofogdemyndigheten 

Bevaras Ciceron Avser olovlig bosättning. 
 

Ansökan om tillstånd hos 
myndighet 

Ansökan om tillstånd för 
kamerabevakning 

Bevaras  Ciceron  

Hantering av 
skadeståndsärende 
 

Skadeståndskrav/anmälan om 
skada från en skadelidande 

Bevaras Ciceron  

Korrespondens Bevaras Ciceron  

Anmälan till försäkringsbolag Bevaras Ciceron  

Besked om skadeståndsbedömning 
till den skadelidande 

Bevaras Ciceron  

 Besked från försäkringbolag Bevaras Ciceron  



 Regresskrav Bevaras Ciceron  

Försäkringshantering 
 

Fullmakter för upphandling Bevaras Ciceron/Papper Försäkringsmäklaren behöver vissa påskrivna 
fullmakter för att kunna genomföra upphandlingar av 
försäkringar för Mölndals stads räkning. 

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron Ett politiskt beslut om att genomföra upphandling av 
föreslagna försäkringsgivare. 

Försäkringsbrev Bevaras Ciceron Samtliga försäkringsbrev för respektive år bevaras i 
Ciceron. 

 


