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1. MÅL och UPPGIFTER 

  

1.1 Bakgrund och avgränsningar 

Utvecklingen i samhället innebär att det ställs allt större krav och förväntningar 

på kommunerna att vara en trygg och säker plats för alla som vistas där. Det 

ställs också krav på snabbt och effektivt hantering vid en störning eller kris. 

 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för alla som bor och vistas inom 

kommunens geografiska område. All verksamhet som ryms inom begreppet 

räddningstjänst finns reglerat i lagen om skydd mot olyckor (2003:778). I övrigt 

tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser samt vad som föreskrivs i 

denna plan. 

 

Utgångspunkt för krishantering är begreppet ”extraordinär händelse i fredstid” 

som är definierat i Lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos 

kommuner och landsting. 

 

Med en extraordinär händelse avses en händelse som: 

 avviker från det normala,  

 innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner, 

 kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

 

En extraordinär händelse innebär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa, miljö 

eller annan omfattande materiell skada. Den kan beröra flera av kommunens 

verksamheter. Detta innebär behov av ledning och samordning. 

 

Kommunerna har en skyldighet att för varje ny mandatperiod fastställa en plan 

för hur den ska hantera en extraordinär händelse. Planen ska baseras på en 

risk- och sårbarhetsanalys för all kommunal verksamhet, inklusive den verk-

samhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. Kommunerna ge-

nomför sårbarhetsanalyser utifrån varje specifik verksamhet. 

 

Vid en kris, störning eller extraordinär händelse samordnas arbetet med olika 

lagstiftningar och uppdrag av säkerhetschefen, som tillika är stabschef den cen-

trala krisledningsstaben. 
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Planeringen utgår från sex huvudscenarios: 

1. Systemsammanbrott, el-, tele-, IT-, VA- eller infrastruktur. 

2. Stora olyckor, människor-, miljö eller ekonomiska värden. 

3. Naturrelaterade händelser, stormar, snö, skyfall, isstorm etc. 

4. Pandemi, eller annan livshotande epidemi. 

5. Social oro, anlagda bränder, skjutningar, mord, våldtäkter etc. 

6. Tung kriminalitet, MC relaterad brottslighet, narkotikabrott 

 

Översikt över händelser kopplade till organisationen. 

 

  
 

1.2 Grundprinciper för krishantering 

I enlighet med samhällets krisberedskap utgår Ystad-Österlenregionens kris-

beredskap från tre grundprinciper för krishantering. 

 

Ansvarsprincipen – Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhål-

landen har motsvarande ansvar vid kris. Ansvarsprincipen innebär också ett an-

svar för varje aktör att samverka med andra. 

 

Närhetsprincipen – en kris ska, så långt möjligt, hanteras där den inträffar och 

av dem som är närmast berörda och ansvariga så långt det är möjligt. 

 

Likhetsprincipen – Den organisation som hanterar krisen ska efterlikna ordina-

rie organisation så längt det är möjligt. 
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1.3 Krisledning – anpassning av ordinarie ledning 

Vid en kris kan den ordinarie ledningsorganisationen behöva anpassas och för-

stärkas för att förbättra förmågan att hantera den uppkomna krisen. Behovet 

av krisledning är beroende av den specifika händelsens karaktär och omfatt-

ning. Följande indikationer är exempel på när en ordinarie ledning inom Ystad-

Österlen regionen bör övergå till krisledning: 

 

 Ordinarie rutiner svarar inte mot situationens krav 

 Flera verksamheter berörs 

 Samordning krävs 

 Stort behov av kriskommunikation 

 Behov av samverkan med andra organisationer och myndigheter 

 

Vid aktivering av den centrala krisledningen ska ett eller flera mål formuleras av 

kommundirektören eller av denne utsedd person. 

 

1.4 Övergripande mål för krishanteringen 

 Ystad-Österlenregionens övergripande mål för krishantering är att: 

 

 minska konsekvenserna av inträffade händelser för de som bor, arbetar 

eller vistas inom regionen 

 säkerställa driften av den kommunala verksamheten och förhindra eller 

begränsa skador på människor, miljö och egendom 

 upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten 

 vid behov medverka i samordning och koordinering med andra aktörer 

 ge alla som bor, arbetar eller vistas i regionen liksom andra organisat-

ioner och myndigheter så goda förutsättningar som möjligt att fatta 

egna beslut genom att sprida snabb, korrekt och tydlig information. 

 

1.5 Lagstiftning 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap är kommunerna 

skyldiga att förbereda sig på, och ha en plan för hur dessa händelser ska hante-

ras. Kommunen eller kommunerna ansvarar för ett eget geografiskt område. 

Detta innebär att kommunerna inom sitt geografiska område ska verka för att  

olika aktörer i kommunerna samverkar och samordnar planerings- och förbe-

redelsearbetet. Det innebär också att kommunerna under en extraordinär hän-

delse ska verka för att samordning sker av krishanteringsåtgärder som vidtas av 

olika aktörer. Kommunerna ska se till att informationen till allmänheten sam- 
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ordnas. Kommunerna är skyldig att utbilda och öva de personer som ingår i 

krisledningsorganisationen. 

 

Kommunernas ansvar vid en extraordinär händelse är särskilt uttalat och regle-

rat i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544). Kommunerna måste 

även ha en beredskap för att kunna hantera mindre omfattande kriser som inte 

klassas som extraordinära. Detta regleras inte utifrån någon särskild lagstiftning 

utan ska hanteras inom ramen för kommunallagen(1991:900) 

 

Inom Ystad-Österlen regionen har hittills ingen inträffad händelse bedömts 

vara extraordinär i lagens mening. Dock har situationer uppstått som inneburit 

stor påfrestning för ordinarie organisation och/eller drabbat flera förvaltningar 

samtidigt. Dessa kriser har kännetecknats av ett stort medietryck och behov av 

snabb och samordnad kommunikation, samordning av krisstödsarbete och 

stort behov av samverkan med andra aktörer.  Hanteringen av oljekatastrofen 

2003 är det tydligaste exemplet men även de många anlagda bränderna inom 

området är bra exempel. 

 

1.6  Ansvarsförhållandet mellan den centrala krisledningen och verksamheterna 

Ansvaret för verksamheteten i förvaltning/bolag flyttas inte vid en kris. Den 

som har ansvaret under normala förhållanden har också ansvaret vid en kris. I 

enlighet med ansvars- och närhetsprincipen ska en kris inom Ystad – Öster-

lenregionen hanteras av den förvaltning/bolag som drabbats så långt det är 

möjligt. 

 

Varje förvaltning/bolag ska upprätta en egen operativ ledningsplan för att 

kunna tillgodose en effektiv krishantering. Den operativa ledningsplanen ska 

revideras i början av varje mandatperiod, fastställas av respektive 

nämnd/styrelse. Den ska utgå från den centrala krisledningsplanen. 

 

Ystad-Österlenregionens centrala krisledning aktiveras i de fall en kris inte kan 

hanteras av den drabbade förvaltningen/bolaget på ett tillfredsställande sätt. 

 

Respektive Kommunstyrelse har enligt kommunallagen en skyldighet att följa 

och ha uppsikt över kommunens samtliga verksamheter. Drabbad förvalt-

ning/bolag kan genom den centrala krisledningen få stöd. 
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Att den centrala krisledningen aktiveras innebär inte att ansvaret för hante-

ringen av krisen övertas av den centrala krisledningen eller krisledningsnämnd-

en. Undantag kan dock förekomma enligt Lag om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd bered-

skap (2006:544). I det fall en extraordinär händelse deklareras kan krisled-

ningsnämnden överta beslutanderätten från annan nämnd. Beslutanderätten 

får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

specifika händelsens art och omfattning. (Se respektive Reglemente för krisled-

ningsnämnden). Berörd förvaltning/bolag ska i sådant fall hantera krisen utifrån 

krisledningsnämndens beslut. Den operativa ledningen kan ske av den centrala 

krisledningsstaben om kommundirektören så beslutar. Den nämnd vars för-

valtning berörs, är den nämnd som har det yttersta ansvaret för krisen under 

förutsättning att inte krisledningsnämnden träder i funktion och övertar led-

ningen.  

 

För att skapa förutsättningar att utöva områdesansvar ska det finnas ett lo-

kal/regionalt krishanteringsråd med samverkande parter. I vårt område är 

detta ANTON gruppen. Gruppen består av de fyra kommundirektörerna, lokal-

polisområdeschefen, räddningschefen, säkerhetschefen samt representanter 

för lasarettet i Ystad, sjukhuset i Simrishamn, Region Skåne, Försvarsmakten 

samt Länsstyrelsen. 

 

1.7               Mål för normativ ledning - krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnds ordförande ska vara anträffbar på telefon. Nämnden ska 

kunna påbörja sitt arbete inom 8 timmar efter larm från krisledningsnämndens 

ordförande, eller dennes ersättare. 

 

1.8 Mål för strategisk ledning - centrala krisledningsstaben 

Områdets centrala krisledningsstab ska vid en extraordinär händelse, dygnet 

runt kunna påbörja stabsarbete med minst 25 % bemanning inom 4 timmar  

efter larm från säkerhetschefen. Staben ska senast inom 8 timmar efter larm ha 

full kapacitet och ledningsförmåga.  

Larmning, beredning samt hantering av händelsen ska kunna påbörjas omedel-

bart efter det att någon kommundirektör ¹ och/eller säkerhetschefen nåtts av 

larmande myndigheter. 
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1.8.1 Den centrala krisledningsstabens uppgifter: 

 

Krisledningsstaben är en beredningsresurs till aktuell eller aktuella kommundi-

rektörer, och ska ha kompetens att: 

 

 Leda arbetet med krishanteringen 

 Bedöma den akut uppkomna situationen. 

 Göra en bedömning av omedelbara och långsiktiga konsekvenser av händel-

sen. 

 Analysera insatsbehov och prioritera åtgärder. 

 Larma den operativa ledningen efter behov. 

 Skapa samordnade resurser för alla ledningsnivåer. 

 Fatta Beslut I Stort (BIS), fördela ansvar, lednings- och arbetsuppgifter. 

 Fatta beslut om hur resurser ska fördelas och nyttjas för att hantera krisen 

 Följa upp och dokumentera händelsen. 

 Genomföra nödvändig omfallsplanering (alternativa händelseutvecklingar). 

 Samverka med berörda myndigheter och företag. 

 På olika medier förmedla snabb, kvalitetssäkrad och samordnad informat-

ion till allmänhet, drabbade, anhöriga och anställda. 

 Lämna beslutsunderlag till aktuell kommundirektör. 
 

1.9 Mål Operativ ledning 

 

 Den operativa ledningen ska kunna påbörjas inom 6 timmar och ska kunna 

 utföras med full ledningsförmåga inom 8 timmar efter larm. 

 

 

  

 

¹) Med kommundirektör avses även kommunchef i dokumentet 
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2 Delegation, Ledningsorganisation samt bemanning 

 

2.1 Krisledningsnämnden, normativ ledning, delegation 

Kommunfullmäktige delegerar i reglemente till aktuell krisledningsnämnd, att 

bära det yttersta och övergripande ansvaret, för ledningen av kommunen vid 

en extraordinär händelse. Detta innebär att krisledningsnämnden kan besluta 

om att överta samtliga eller vissa nämnders beslutsbefogenheter och verksam-

hetsansvar.  

 Krisledningsnämnden ska ägna sig åt normativ ledning enligt sidan 14 i detta  

                        dokument. 

 

2.2 Centrala krisledningsstaben, strategisk ledning, hantering och delegation 

Den centrala krisledningsorganisationen består av olika funktioner. Dessa blir 

verksamma när den centrala krisledningen aktiveras. Den består också av 

funktioner som ingår i beredskapen för central krisledning. Dessa funktioner är 

områdesövergripande resurser som är verksamma och inriktade mot krishante-

ring dygnet runt. Den centrala krisledningen aktiveras i det fall en, eller flera, 

kommundirektörer/kommunchefer bedömer det vara nödvändigt. 

Den centrala krisledningen hanterar kriser i tre olika krislägen: störning, allvar-

lig händelse och extraordinär händelse.  

 

Krishantering i tre krislägen 

Vid en kris eller hot om kris som kräver att central krisledning aktiveras gör sä-

kerhetschefen en bedömning av krisen utifrån tre krislägen med ökande allvar-

lighetsgrad; störning, allvarlig händelse och extraordinär händelse. Det be-

dömda krisläget är avgörande för vilka funktioner i organisationen som ska ak-

tiveras  

Krisläge 1: Störning – Kris som i hög utsträckning kan hanteras inom ramen för 

berörd förvaltning eller bolags egen krisledningsorganisation, men som kräver 

stöd och/eller samordning på central nivå.  

Krisläge 2: Allvarlig händelse – Kris som inte kan hanteras på ett tillfredsstäl-

lande sätt inom ramen för berörd förvaltning eller bolags krisledningsorganisat-

ion på. En allvarlig händelse kräver stöd och/eller samordning på central nivå.  

Krisläge 3: Extraordinär händelse – Kris som drabbar många människor och 

stora delar av samhället. Händelsen avviker från det normala, innebär en allvar-

lig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-

funktioner, samt kräver skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär 

händelse kan inte hanteras inom ramen för berörd förvaltning eller bolags egen 

krisledningsorganisation och kräver stöd och/eller samordning på central nivå.  
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Aktivering av den centrala krisledningen 

Beslut om att aktivera den centrala krisledningen fattas i samråd mellan kom-

mundirektörer och säkerhetschefen.  

I samband med beslutet protokollförs delegationer och bemyndiganden för 

den centrala krisledningen utifrån händelsens art. 

Säkerhetschefen har mandat att fatta övergripande beslut om inte kommundi-

rektören går att nå. Information om vidtagna åtgärder ska protokollföras och 

snarast delges kommundirektören. 

 

Larmning  

Den centrala krisledningen larmas av säkerhetschefen enligt särskilda larmlis-

tor.  

 

Ledningslokal  

Den centrala krisledningen kan välja mellan följande ledningslokaler  

Ystad: Nya Rådhuset alternativt AUGUST i Hedeskoga 

Tomelilla: Svea Hund alternativt AUGUST i Hedeskoga 

Simrishamn: Stadshusets lilla sal. Brandstationen alternativt AUGUST i He-

deskoga 

Sjöbo:  

 

Dokumentation  

Varje insats där den centrala krisledningen är aktiverad ska dokumenteras. 

Dokumentation ska ske på ett transparent sätt. Dokumentationen ska i sam-

band med avslut av insatsen diarieföras av Informationsenheten i berörd-(a) 

kommuns-(ernas) diariesystem. 

 

Avslutning av den centrala krisledningen  

I samråd med säkerhetschefen beslutar kommundirektören när den centrala 

krisledningen ska upphöra och den akuta krishanteringen ska avslutas. 

 

Vid extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när nämndens 

verksamhet ska upphöra. Även kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan 

fatta detta beslut. Ett sådant beslut innebär också att den centrala krishante- 

ring utifrån krisläge Extraordinär händelse ska avslutas. Det bör dock beaktas 

att fortsatt krishantering utifrån krisläge 1 eller 2 kan vara behövligt.  
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När beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats ska föl-

jande beaktas: 

• Avvecklingen sker successivt (framförallt funktionen kriskommunikation)  

• Överlämning av personal till ordinarie tjänstgöring föregås av dialog om be-

hov av ledighet, information och/eller stödsamtal 

• Händelsens dagbok avslutas och diarieförs av informationsenheten i respek -  

    tive kommuns diariesystem. 

• Krishanteringsinsatsen utvärderas av Säkerhetschefen i samråd med aktuell  

    kommundirektör. 

 

Utvärdering  

Efter varje insats där den centrala krisledningen varit aktiverad ska insatsen ut-

värderas. Säkerhetschefen ansvarar för utvärderingen och att resultaten beak-

tas vid kommande revidering av plan för central krisledning.  

 

Loggning av händelser är inte tillräckligt. Därför ska den centrala krisledningen 

under pågående händelse säkerställa att det finns rutiner för att dokumentera 

olika iakttagelser, med ständiga anpassningar men också att det finns en 

dokumentation som underlag för utvärdering.  

 

Säkerhetschefen är ansvarig för den totala utvärderingen.  En extraordinär 

händelse ofta innebär ofta försämringar i den kommunala servicen, eller andra 

negativa konsekvenser för kommunens medborgare. Därför kan utvärderingen 

komma att ligga till grund för efterföljande rättsliga processer. Utvärderingen 

måste därför ha en form och kvalitet som underlättar detta. 

 

Därför ska: 

 Allt material i form av dokument, anteckningar, kartor samt redovisningar 

samlas in. 

 Personal intervjuas och detta ska dokumenteras skriftligt.  

 Synpunkter inhämtas från samverkande myndigheters och organisationer 

om det arbete som har genomförts 

 En analys genomföras av krisledningshanteringen med stöd av loggar, in-

samlade dokument, kartor, anteckningar mm 

 Förslag till förändringar i organisation, planer och uppgifter tas fram. 

 En ekonomisk utvärdering av händelsen och de beslutade åtgärderna ge-

nomföras. 
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Utvärdering med slutsatser och förslag till förändringar ska föredras för kom-

munstyrelsen för godkännande. 

 

2.3 Bemanning 

  

Normativ ledning, Krisledningsnämnden:  

Respektive Kommunstyrelses arbetsutskott eller särskilt utsedda personer. 

 

 Strategisk ledning, Centrala krisledningsstaben: 

Personalen utgörs av speciellt utvalda funktionsspecialister från samtliga  

kommuner. I samverkan med säkerhetschefen utser kommundirektören aktuell 

personal och upprättar en aktuell larmlista. 

 

 Operativ ledning 

 Förvaltningar, och kommunala bolag leder sina verksamheter på  

samma sätt under en kris, som före. Ledningsplats och organisation, fastställs 

av respektive nämnd/bolag och redovisas för säkerhetschefen senast 2015-10-

31. 

 

2.4 Information 

 Den centrala krisledningsstaben övertar informationsansvaret kring händelsen  

efter beslut av kommundirektören. 

Krisinformatör, utses och den av den centrala krisledningen särskilt framtagen 

informationsplan träder i kraft. 

Det är säkerhetschefen eller dennes ersättare i den centrala krisledningen som 

därmed har det övergripande ansvaret för samordningen av olika typer inform-

ation. 

 

2.5 Kriskommunikation 

Den centrala krisledningen ansvarar för att analysera och planera för att möta 

det informationsbehov krisen genererar i kommunen, hos allmänheten och hos 

andra parter. Den centrala krisledningen skapar och distribuerar information, 

hanterar mediekontakter, svarar på allmänhetens frågor, publicerar informat-

ion på kommunens hemsida, på intranätet samt på sociala medier. 

Den centrala krisledningen ansvarar även för att samordna informationsinsat-

ser med andra aktörer i krisen. Vid behov ska funktionen kriskommunikation 

även stödja krisstödet när det gäller information till allmänheten och upprät-

tande av stödcenter för allmänheten. Informatörer från övriga kommuner i  
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samarbetet, kommunikatörer vid olika verksamheter m.fl. kan förstärka den 

centrala krisledningen i arbetet med kriskommunikation. 

Den centrala krisledningen ansvarar för att på förhand knyta till sig lämplig per-

sonal och ta initiativ till att utbilda och öva dessa. 

Den centrala krisledningen har det lokala geografiska ansvaret för information-

en. 

 

2.6 Krisstöd 

Krisstödet syftar till att möta behovet av stöd hos medborgare som blivit direkt 

eller indirekt drabbade av en inträffad händelse. Kommunfullmäktige ansvarar 

för att tillgodose medborgarens behov av stöd vid kris. Enligt ansvars- och när-

hetsprincipen är den kommun som berörs av den specifika krisen, ansvarig för 

krisstödet. 

Samordning av ett centralt krisstöd aktiveras först när kommunens egna resur-

ser inte motsvarar behovet av krisstöd. 

Samordning av centralt krisstöd är ett ansvar för de av kommunerna särskilt ut-

sedda krisstödsansvariga. Deras uppgift är att samordna det centrala krisstödet 

utifrån de krisstödsresurser som finns i de olika kommunerna. Vid behov utser 

säkerhetschefen i den centrala krisledningen vem som ansvarar för samord-

ningen mellan de olika kommunerna.  

Samordnarna för centralt krisstöd ansvarar även för att ett centralt mobilt in-

formations- och stödcentra upprättas vid behov (i samverkan med den centrala 

krisledningen). Ett centralt informations- och stödcentra ska kunna ge drab-

bade och anhöriga råd och stöd och ska också tillgodose drabbade människors 

grundläggande behov under en kris i form av t.ex. mat, logi och transporter. 

Det åligger varje kommun att på förhand knyta till sig lämplig krisstödspersonal 

och ta initiativ till att utbilda och öva denna- 

Krisstödsresurser larmas ut av säkerhetschefen eller räddningsledare. Om 

räddningsledare larmar en resurs ska säkerhetschefen snarast informeras. 
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3 Larmning 
 

Krisledningsnämnd:  
 Larmas av kommunstyrelsens ordförande eller ersättare, alternativt 
 kommundirektören. 
 

Centrala krisledningsstaben:  
 Larmas dagtid av säkerhetschefen. Övrig tid larmas säkerhetschefen via  

SOS/Räddningsledare/TIB på länsstyrelsen. Efter samråd och beslut av kom-
mundirektören larmar säkerhetschefen den centrala krisledningen, eller delar 
av den. När staben larmas ska samtliga kommundirektörer informeras. Detta är 
säkerhetschefens ansvar. 
 
Förvaltningsledningar och bolagsledningar:  
Larmas dagtid av respektive kommundirektör och/eller säkerhetschefen dagtid. 
Övrig tid larmas de av respektive kommundirektör efter samråd med säker-
hetschefen. 

 
Säkerhetschefen:  
Larmas av SOS Alarm, Räddningsledare eller av polisinsatschef. Kan även lar-
mas av TiB vid länsstyrelsen eller TiB vid central myndighet. 

 

4 Roller och arbetsorganisation 

 

Normativ ledning 

 

  

 

Krisledningsnämnden är kommunstyrelsens normativa ledning. Den normativa 

ledningen beslutar i frågor av principiell natur. Man fastställer inriktning och 

sätter ramarna för den strategiska ledningen. Exempel på beslut är verksam-

het/ärenden som får stora ekonomiska konsekvenser eller som innebär att vik-

tiga samhällsfunktioner störs. Det kan också handla om att den kommunala 

servicen väsentligt reduceras, angelägna miljövärden hotas/spolieras eller att 

betydande intressen påverkas. 

Den normativa ledningen har inga strategiska eller operativa uppgifter. 

 

Strategisk ledning 

 

 

 

Tolka och besluta organisationens roll 

Besluta om verkställighet av normativa beslut och insatsens ram. Skapa förut-

sättningar för den operativa ledningen, samt att genomföra samverkan. 

Ansvarig för all information rörande händelsen, krisen. 
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Kommundirektören är den strategiska ledningen. Kommundirektören beslutar 

om verkställighet av de normativa besluten, fastställer tidsplaner, resursfördel-

ning och geografiska avgränsningar. Den strategiska ledningen ansvarar också 

för omvärldsbevakning, information, samverkan med andra organisationer 

samt beslut om omfallsplanering. 

Berörd kommundirektörer har hjälp av den centrala krisledningen som leds av 

säkerhetschefen eller dennes ersättare.  

 

Operativ ledning 

 

 

 

 

Den ordinarie förvaltnings- och bolagsledningen ska leda verksamheten så 

långt som uppgifter och resurser medger. Den operativa ledningen har ett full-

ständigt ledningsansvar inom sitt ordinarie verksamhetsområde, tills den stra-

tegiska ledningen beslutar något annat. 

 

5 Samverkan/Samarbete 

 

En kris, eller, en extraordinär händelse i kommunen kännetecknas av att många 

olika aktörer blandas in och blir beroende av varandra, i många fall berörs verk-

samheter som normalt inte är insatta i den kommunala verksamheten. Sam-

verkan, samarbete och samordning blir avgörande pusselbitar för den totala ef-

fekten av insatserna. Därför ska kontakter tas med viktiga framtida samver-

kanspartners redan innan en kris eller extraordinär händelse. 

Exempel på myndigheter, organisationer och företag är: 

 Länsstyrelsen, Region Skåne och grannkommunerna. 

 Polisen, Försvarsmakten, Vägverket, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap,(MSB), SJ, Trafikverket, Kustbevakningen och Länsveterinär (in-

går i Länsstyrelsen). 

 Migrationsverket. 

 Sjöfartsverket. 

 SMHI och DMI. 

 Svenska kyrkan och andra trossamfund. 

 Teleoperatörer, Kraftföretag, El-distributörer. 

 Försvarsmaktens frivilligorganisationer, Röda Korset. 

Genomföra ledning och samordning av de insatta enheterna inom respektive 

verksamhet. Vara beredda att ta över ledningen inom ett geografiskt område. 
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 Radio, TV, press, annan media. 

 Lokala företag inom olika sektorer. 

 

6 Uthållighet 

 

Personalplaneringen (stabsarbetsplaner-gäller all ledning) ska utgå från arbete i 

två skift under kortare tid, 1-2 dygn, samt i tre skift vid insatser som är längre 

än 2 dygn. Tre skift förutsätter personalförstärkning. 

 

7 Ekonomi 

 

Samtliga kostnader vid en extraordinär händelse, eller störning, ska redovisas 

separat. Anslagsanvisning ges av berörda kommundirektörer.  Särskild loggning 

av alla kostnader genomförs under hela krisen. Eftersom det är normalt att 

kostnadsersättningar fördelas mellan stat och kommun, ska en särskild utvär-

dering och uppföljning ske efter en extraordinär händelse. I en krissituation kan 

det bli nödvändigt att ta snabba beslut som får mycket stora ekonomiska kon-

sekvenser. Sådana ekonomiska beslut får enbart fattas av berörd kommundi-

rektör, efter samverkan med aktuell kommunstyrelseordförande.  

Samtliga beställningar (bortsett från de som har ringa värde) dokumenteras 

och loggas löpande. Av dokumentationen ska det framgå vad, när, varför, från 

vem, av vem och till vilket värde. I de fall som andra myndigheter tar på sig 

kostnadsansvar bör detta tydligt dokumenteras 

Under en extraordinär händelse fattar berörd kommundirektör alla ekono-

miska beslut på delegation av Krisledningsnämnden, inom den ram krisled-

ningsnämnden beslutad om. 

 

8 Utbildning, övning samt uppdatering av planer 

 

Krisledningsnämnden och den strategiska och operativa ledningen ska ge-

nomgå särskild lednings- och stabsutbildning. Dessutom ska organisationerna 

genomföra minst en övning årligen med olika scenarier. 

Säkerhetschefen är ansvarig för planering av utbildnings- och övningsverksam-

heten. 
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9 Operativa ledningsplaner 

 

Säkerhetschefen är också ansvarig för att centrala planer är uppdaterade. För-

valtningschefer och Vd i de kommunala bolagen, är ansvariga för att verksam-

heterna har aktuella person och adressuppgifter. De är också ansvariga för att 

det upprättas en ledningsplan för en störning eller en extraordinär händelse. 

Planen ska hållas aktuell, bygga på den här övergripande planen och snarast 

sändas in digitalt till säkerhetschefen. Denna operativa ledningsplan ska redovi-

sas senast 2015-10-31  

I planerna ska även verksamheternas krav på reservkraft för att lösa kärnverk-

samheten, finnas med. Kraven ska prioriteras. 
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Bilaga 1  Förkortningar och förklaringar 

 

Extraordinär händelse 

 

En händelse som avviker från det normala, inne-

bär en allvarlig störning eller överhängande risk 

för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunkt-

ioner och kräver skyndsamma insatser av kom-

munen. 

 

KLN Kommunens Krisledningsnämnd 

 

Kris 

 

En händelse som drabbar många människor och 

stora delar av samhället och hotar grundläggande 

värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som 

inte kan hanteras med normala resurser och or-

ganisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga 

och vardagliga, och att lösa krisen kräver sam-

ordnade åtgärder från flera aktörer. 

 

Krisberedskap 

 

Förmågan att genom utbildning, övning och 

andra åtgärder samt genom den organisation och 

de strukturer som skapas före, under och efter en 

kris förebygga, motstå och hantera krissituation-

er. 

 

Krishantering 

 

Förmåga att kunna hantera en kris som inträffar. 

Bygger både på krisledningsförmåga och på ope-

rativ förmåga. (Strategisk och Operativ nivå) 

 

Krisledningsförmåga 

 

Förmågan inom ett verksamhetsområde vid all-

varliga störningar leda den egna verksamheten, 

fatta beslut inom eget verksamhetsområde, 

sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information 

och vid behov kunna medverka i samordning och 

koordinering med andra aktörer och deras åtgär-

der.  

 

Lägesbild Lägesbild är en sammanställning av uppgifter för 

att få en bild över vad som har hänt, händer eller 
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kommer att hända. 

  

Lägesuppfattning Lägesuppfattning är en bedömning av hur det 

som inträffat påverkar aktörens sammanhang.  

Lägesuppfattningar bygger således på en  

lägesbild. Både lägesbild och lägesuppfattning är 

kopplade till beslutsprocesser och behövs som 

underlag för att kunna avgöra om agerande krävs 

på något sätt och i så fall hur. 

  

MSB 

 

Operativ förmåga 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

Förmågan att inom ett verksamhetsområde snar-

ast påbörja åtgärder för att hantera eller med-

verka i hanteringen av konsekvenserna av inträf-

fade händelser, genomföra de åtgärder som 

krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekter-

na av det inträffade. 

 

Samordning Samordning avser aktivitet som innebär att se till 

att den verksamhet som bedrivs av olika sam-

hällsorgan genomförs med utgångspunkt i ge-

mensamma planeringsförutsättningar och att 

själva genomförandet ska präglas av samma mål 

mellan olika samhällsorgan. 

 

Samverkan Samverkan avser den dialog som sker mellan 

självständiga och sidoordnade samhällsaktörer 

för att samordnat uppnå gemensamma mål. 

Samverkan genomförs, i huvudsak, av den cen-

trala krisledningsstaben. 

 

Sektorsansvarig myndighet En myndighet på central nivå som av regeringen 

har utsetts till att ha ett särskilt ansvar inom sitt 

område, ex. Jordbruksverket och Socialstyrelsen. 
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Krisledningsstab/ 

Central krisledning 

 

 

Med stab avses den organisation för krisledning 

som helt eller delvis står till kommundirektörens 

förfogande. Staben leds av en säkerhetschef och 

har till uppgift att ta fram beslutsunderlag och  

stödja kommundirektören i krisledningsarbetet. 

 

TiB 

 

Tjänsteman i Beredskap, finns vid bl.a. Länssty-

relsen och Region Skåne. 

 

VB Vakthavande Beslutsfattare 

 

Zoonos Vissa smittsamma djursjukdomar (epizootier) kan 

i vissa fall spridas mellan djur och människa, 

dessa sjukdomar kallas zoonoser. 

 

 


