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Information till Kommunstyrelse, Bygg- och Miljönämnd och Krisledningsnämnd 
 
 
Funktionsområdet för kris- och beredskapssamordning delegeras till 
Räddningschefen 
 
 
Sammanfattning 
Ansvaret för kris- och beredskapssamordning är underställt kommunstyrelsens ansvar 
genom kommunchefen.  
 
Kommunchefen har beslutat att delegera uppdraget funktionsansvar avseende kris- och 
beredskapssamordning till räddningschefen. 
Räddningschefen har ansvar för att samordna, planera och följa upp området och rapportera 
direkt till kommunchef och kommunstyrelse. Räddningschefen får också det ekonomiska 
ansvaret och den uppföljning som det kräver.  
 
Motivet för uppdragsförändringen är att bredda kompetensen och minska sårbarheten i 
uppdraget där räddningschefen vid behov kan med hjälp av sin ordinarie verksamhet stötta 
delar av detta uppdrag, och tvärt om.  Uppdraget ligger i många fall nära räddningstjänstens 
och flera andra kommuner har valt att ha detta uppdrag hos räddningstjänsten, inom 
kommun eller genom räddningstjänstförbund. Räddningstjänsten sköter i dag redan vissa 
bitar riktade mot kris- och beredskapsarbetet så som skötsel av VMA, RAKEL och annan 
teknisk utrustning. 

 
Funktionen kris- och bredskapssamordnare, 50 %, underställs räddningschefen och kan på 
så sätt bli mer effektiv, tjänsten placering blir på brandstationen i Herrljunga. Arbetsgivare 
för tjänsten i sin helhet är fortsatt fastighetschef på tekniska förvaltningen där övriga 50 % 
av den samordnade heltidstjänsten är placerad. 
 
Ansvaret för kris- och beredskapssamordning kvarstår under kommunstyrelsens ansvar.  
 
Bakgrund 
Tjänsten som kris- och beredskapssamordnare är vakant, varför det är ett bra tillfälle att se 
över tjänstens placering och funktion. 
Fastighetschef och Räddningschef har gemensamt uppdraget att rekrytera motsvarande 
funktion. 
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Ekonomisk bedömning 
Förändringen skall ligga inom de redan fastställda ekonomiska ramar för uppdraget.  

 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Medför inga miljökonsekvenser. 

 
Samverkan 
Kommunchef bereder ärendet genom ordinarie CSG. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Förbättrad gemensam samhällsnytta. 
 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 
 
 
 
Bilaga: Uppdragsbeskrivning för kris- och beredskapssamordnare 
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Bilaga: Uppdragsbeskrivning Kris och Beredskapssamordnare  
 
 
I Herrljunga kommun arbetar samtliga medarbetare utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
Vision 2020. 
 
VISIONS-Målen för Herrljunga år 2020 är en kommun 
 
• DÄR DET ÄR "GOTT ATT LEVA". 
• SOM TAGIT FLERA STEG NÄRMARE EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR KOMMUN. 
• MED EN TYDLIG OCH VÄLKOMNANDE VI-KÄNSLA I KOMMUNEN. 
• MED ETT DYNAMISKT OCH LOKALT FÖRANKRAT NÄRINGSLIV. 

För att skapa möjlighet att förverkliga de fyra visionspunkterna krävs dessutom: 
 

• EN VÄLSKÖTT KOMMUNAL EKONOMI 
• ARBETA I ENLIGHET MED DET PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET 

Övergripande mål 
HERRLJUNGA KOMMUN HAR ÅR 2020 10 000 INVÅNARE.  

 
********************************************************************** 
 
 
Uppdrag för Kris- och beredskapssamordnare 
 
Överenskommelsen är i överensstämmelse med avtal mellan Sveriges kommuner och 
landsting med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och omfattar ansvar för och 
arbete med; 
 
• Risk och sårbarhetshantering 
• Planering 
• Geografiskt områdesansvar 
• Utbildning och övning 
• Rapportering 
• Planering och verkställighet inför och vid höjd beredskap 

 
Kris- och bredskapssamordnaren arbetar 50 % av heltid med ansvar för kris- och 
beredskapssamordning i kommunen.  
 
Arbetsgivare för Kris- och bredskapssamordnaren är tekniska förvaltningen med tillsvidare 
placering på tekniska förvaltningen, 50 %, och på räddningstjänsten, 50 %.  
Funktionsansvaret för kris- och beredskapssamordning är underställt kommunstyrelsens 
ansvar genom kommunchefen. Funktionsansvaret är av kommunchefen delegerat till 
räddningschefen. 
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Kris- och bredskapssamordnartjänsten är en strategisk och operativ resurs med ansvar för 
budget, utveckling, samordning, utvärdering, rapportering och kontroll inom 
funktionsansvaret. 
 
Överenskommelsens syfte är att tydliggöra uppdraget. 
 
 
Funktionsansvaret omfattar huvudsakligen 
 
Kris- och beredskapssamordnaren 
 
• Styrning, ledning och samordning av nämnders och förvaltningars kris- och 

beredskapsarbete 
• Metodutveckling av kommunens övergripande kris- och beredskapsarbete 
• Upprätta och revidera planer och styrdokument under första året för varje ny 

mandatperiod och i övrigt vid behov såsom revideringar av plan för extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Förebyggande kris- och beredskapsarbete 
• Risk- och sårbarhetsanalyser 
• Medverkan i krisledningsgruppen 
• Utbilda och öva i krishantering 
• Kontaktperson till länsstyrelsen med därtill hörande beredskap med tillgång till Rakel 

mm.mm. 
• Samverkan med externa aktörer, regionala/lokala nätverk, kommunala bolag 
• Ingå i POSOM 
• Ingå i Stabsgrupp 
• Övriga säkerhetsfrågor utöver ovan angivna kopplade till kris- och 

beredskapsplanering 
 
I uppdraget ingår även  
• Säkerhetsskyddsfrågor samt säkerhetsklassning av befattningar och säkerhet avseende 

personal och förtroendevalda 
• Ansvara för och handlägga säkerhetsskyddsärenden under säkerhetsskyddschefens 

ansvar 
• Ansvar för arbetsgruppen för riskhantering, tillika kommunstyrelsens förvaltnings 

representant i arbetsgruppen för riskhanteringsplanering 
• Brandskyddskontrollant i kommunhuset tillsammans med övriga två 

brandskyddskontrollanter 
 
De tre parterna är överens om uppdragsbeskrivningens innehåll. 
 
_________________ __________________________ _________________  
      
Räddningschef  Kris- och beredskapssamordnare  Kommunchef 
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