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7. Motion om årligen återkommande krisberedskaps
kampanj till allmänheten – svar
Dnr 2017/209-109
Peter Johansson (M) har i en motion daterad 23 maj 2017 föreslagit en
årligen återkommande krisberedskapskampanj.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 augusti 2017 ett
förslag till svar. Där framgår att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har initierat en nationell krisberedskapsvecka som en
årlig kampanj tillsammans med kommunerna.
Första krisberedskapsveckan ägde rum 8–14 maj 2017. Vilken föll väl ut
och fick stor uppmärksamhet. Utöver den nationella satsningen vecka
19, 2017, genomförds lokalt i Västervik bl.a. kampanjer och möjlighet till
livechat på kommunens sociala medier samt inslag i lokal och region
media.
Enheten för räddningstjänst- och samhällsskydd ansvarar idag för
kommunens krisberedskap vid en extraordinär händelse och avser att
fortsätta delta i den nationella krisberedskapsveckan även framöver.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18
augusti 2017 förklara motionen om krisberedskapskampanj som
besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
18 augusti 2017 förklara motionen om krisberedskapskampanj som
besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 287
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 augusti 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, § 141 (utsänd tidigare)
Peter Johanssons (M) motion 23 maj 2017 (utsänd tidigare)
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8. Revisorerna har ordet
Revisorerna i Västerviks kommun redogör muntligen för deras uppdrag
och pågående arbete.
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Motion angående krisberedskapskampanj – svar
Peter Johansson (M) har i en motion daterad 23 maj 2017 föreslagit en årligen
återkommande krisberedskapskampanj.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har initierat en nationell
krisberedskapsvecka. Krisberedskapsveckan handlar om förstärkt beredskap och bättre
riskkommunikation. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en
samhällskris. MSB har startat krisberedskapsveckan som en årlig kampanj tillsammans med
kommunerna. Krisberedskapsveckan 2017 har fallit ut väl och fått stor uppmärksamhet.
Första Krisberedskapsveckan ägde rum 8–14 maj 2017. Den är en långsiktig och
återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller
att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och
beredskap. Kommunerna bestämmer själva sin ambitionsnivå på deltagande.
Genomförda aktiviteter lokalt utöver den nationella satsningen vecka 19, 2017
•
•
•
•
•
•

Kampanj på kommunens Instagram
Kampanj på kommunens Facebook
Kampanj på räddningstjänstens Facebook
Livechat på räddningstjänstens Facebook med Räddnings- och säkerhetschefen
Inslag i P4 Kalmar
Tidningsartiklar i Västerviksposten och Västervikstidningen

Enheten för räddningstjänst- och samhällsskydd ansvarar idag för kommunens
krisberedskap vid en extraordinär händelse och avser att fortsätta delta i den nationella
krisberedskapsveckan även framöver.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 augusti 2017
förklara motionen om krisberedskapskampanj som besvarad.

Ulf Kullin
Förvaltningschef

Joakim Jansson
Räddnings- och säkerhetschef
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Motion om en årlig återkommande krisberedskapskampanj till allmänheten
Dnr 2017/209-109
Peter Johansson (M) har i skrivelse 23 maj 2017 väckt en motion
(bilaga) om en årlig återkommande krisberedskapskampanj till
allmänheten.
I motionen framförs att alla invånare har ett eget personligt ansvar för
sin egen och sina näras säkerhet. Motionären vill att invånarna får
återkommande information om vad som behövs i hemmet för att klara
sig i 72 timmar vid en kris.
Motionären yrkar
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma och genomföra en
årlig återkommande krisberedskapskampanj till allmänheten, där
man listar det man behöver ha hemma för att klara sig i 72 timmar.
Motionen föredras i samband med besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om en årlig återkommande krisberedskapskampanj till
allmänheten remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Peter Johanssons (M) motion 23 maj 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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