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1. Inledning 

Enligt MSB och SKR Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap ska kommunerna anta ett 
styrdokument för att beskriva inriktning och mål för hur arbetet med krisberedskap ska 
bedrivas. Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige och gälla för innevarande 
mandatperiod. Rubriker och innehåll i denna handling är framtagna enligt föreskrifterna i 
Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2022 – 2023. 

Hjo kommun har valt att komplettera krisberedskapsmålen med mål för det lokala arbetet med 
civilt försvar, trots att detta i nuläget inte är ett krav. Krisberedskap och civilt försvar är 
områden som bygger på varandra och arbetet bör därför samordnas.  

Mål och inriktning enligt detta dokument gäller för Hjo kommun och de kommunala bolagen.  

Detta strategiska dokument står högst inom nämnda områden och styr över samtliga lägre 
stående planer, rutiner och instruktioner. Dessa är bland annat: 

 

 Reglemente för krisledningsnämnd 
 Riktlinjer för försörjningsberedskap 
 Hjo kommuns krigsorganisation 
 Risk- och sårbarbetsanalys 2023 - 2026 
 Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap 
 Åtgärdsplan för krisberedskap och civilt försvar 2023 - 2026 
 Övnings och utbildningsplan 

 

Arbetet med inriktningen och målen är baserat på resultatet av Risk- och sårbarhetsanalysen 
för samma mandatperiod samt nu gällande planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap 
för Västra Götalands län.  

Förebyggande verksamhet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor regleras i 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

 

Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret 2021- 2025, och 
om nya utökade mål för det civila försvaret; 

 

• värna civilbefolkningen, 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
• bidra till det militära försvaret förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, 
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att 

stärka försvarsviljan, 
• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället i fred, 
• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser.  

 

Baserat på dessa mål och hänsyn till kommunens förmåga här och nu har inriktning och mål 
formulerats för mandatperioden 2023 – 2026.  
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2. Mål och inriktning 

Krisberedskap 

Inriktning 

Hjo kommun och dess bolag ska med god samordningsförmåga, tillräckliga beredskapsresurser 
och i samverkan med andra sträva efter att upprätthålla lokalsamhällets funktionalitet under 
extraordinära händelser och kriser. 

Mål 

Hjo kommun och dess bolag ska under perioden uppnå följande mål inom krisberedskap: 

 

 i samordning med myndigheter och aktörer i kommunen öva krislednings- och 
krishanteringsförmågan. 

 planera och etablera en grundläggande försörjningsberedskap gällande drivmedel, 
reservkraft, livsmedel och dricksvatten. 

 delta med lämpliga befattningar i regionala och nationella samverkans- och 
informationsforum inom krisberedskapsområdet. 
 

 utbilda och informera allmänheten kontinuerligt i grundläggande krisberedskap och 
identifierade risker enligt risk- och sårbarhetsanalys.  

 

Civilt försvar 

Inriktning 

Hjo kommun och dess bolag ska sträva efter att uppfylla nationella och regionala planeringsmål 
samt anpassa den lokala krisberedskapsverksamheten till att skapa synergieffekter med Hjos 
totalförsvarsförmåga. 

Mål 

Hjo kommun och dess bolag ska under perioden uppnå följande mål inom civilt försvar: 

 

 kontinuerligt samverka och samordna med Försvarsmakten om gemensamma övningar 
och aktiviteter som kan stärka den lokala totalförsvarsförmågan. 

 delta med lämpliga befattningar i regionala och nationella samverkans- och 
informationsforum inom totalförsvarsområdet. 

 med utgångspunkt för regionala- och nationella inriktningar planera och öva 
kommunens civilförsvarsförmåga. 

 planera efter och samordna civilförsvarsarbetet med den regionala inriktningen. 

3. Styrning 

Kommunfullmäktige, genom detta dokument, anger inriktning och mål för Hjo kommun och 
dess bolag.  

Kommunstyrelsen styr förvaltningens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Detta uppnås 
genom styrdokument och regelbunden uppföljning av förvaltningens arbete.  
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Förvaltningen uppfyller inriktning och mål enligt detta dokument genom styrdokument, rutiner, 
utbildningar, övningar och kontroll av vidtagna åtgärder. Kommundirektören ansvarar för att 
samordna och leda arbetet i förvaltningen. 

De kommunala bolagen styrs av respektive styrelse. VD för Hjo Stadshus AB bör samordna 
bolagens arbete med förvaltningen Hjo kommun. 

Förvaltningen och bolagen bör anta handlingsplaner för perioden där identifierade åtgärder, 
ansvariga utförare, finansiering och slutdatum framgår. Informationen ska skyddas från obehörig 
insyn. 

Förvaltningen ska samordna sitt arbete med respektive kommunalförbund och eftersträva att 
aktiviteter och övningar genomförs i samverkan med varandra. 

4. Riskhantering 

Risk- och sårbarhetsanalysarbetet, RSA, ska ligga till grund för kommunens arbete med 
krisberedskap och civilt försvar.  

Förvaltningen tillser att analysarbetet inleds så att sista redovisningsdatum till Länsstyrelsen inte 
överskrids. Risk- och sårbarhetsanalysen ska börja gälla och antas tidigast första året för 
mandatperioden. Arbetet ska ske i samverkan med kommunalförbund och de kommunala 
bolagen. I den mån det är relevant eller tillämpbart bör även privata aktörer involveras. 

RSA ska antas i förvaltningen och resultatet redovisas kommunfullmäktige snarast därefter.  

5. Geografiska områdesansvaret 

Hjo kommun ska sträva efter att i sitt krisberedskaps- och totalförsvarsarbete informera 
kommunens invånare, näringsliv och organisationer. 

Informationen ska göras tillgänglig för att uppnå bästa effekt och nå så många inom Hjo 
kommun som möjligt.  

 
Ambition 2023 – 2026 

Hjo kommun bör delta i nationella krisberedskaps- och totalförsvarsaktiviteter som anordnas 
av statliga myndigheter. Förvaltningen ska också regelbundet hålla i utbildnings- och 
informationsträffar i syfte att informera och utbilda allmänheten i hot och risker samt 
grundläggande krisberedskap. 

Förvaltningen ska sträva efter att etablera regelbunden samverkan med den identifierade privata 
samhällsviktiga verksamheten enligt RSA.  

6. Arbetet under mandatperioden 

Under mandatperioden 2023 – 2026 ska följande planering genomföras: 

  
 Drivmedelsförsörjning för den kommunala verksamheten och reservkraft. 
 Drift och utbyggnad av reservkraft. 
 Livsmedelsförsörjning av den kommunala verksamheten. 
 Nödvattenförsörjning vid avbrott i dricksvattenproduktion. 
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Resultatet och progressionen av arbetet ska redovisas kommunstyrelsen regelbundet under 
perioden.  
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