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1. Varför plan för extraordinär händelse & övriga samhällsstörningar?
1.1 Bakgrund och lagkrav
Efter stora katastrofer i Sverige och utomlands, som Stormen Gudrun och Tsunamin, fattade
Sveriges Riksdag 2005 beslut om att införa Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Denna
reglerar vilket ansvar som Sveriges kommuner och landsting har vad gäller planering och
förberedelser inför en kommande händelse/kris. Kris betyder vändpunkt, plötslig förändring,
ödesdiger rubbning och vad som uppfattas som kris kan variera väldigt mellan olika människor. I
arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället och kan hota
grundläggande funktioner. Använder man begreppet extraordinär händelse så är det något som
avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Extrem väderlek - som vi sett flera exempel på de
senaste åren - kan vara en extraordinär händelse. Det beror på hur många människor som
drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande.
Det är inte längre frågan Om något ska ske, utan snarare När det sker och då vill man vara så väl
förberedd som möjligt för att minimera konsekvenserna av händelsen.
Med bakgrund till detta så har kommunen utformat en plan för extraordinär händelse och övriga
samhällsstörningar som innehåller mål och riktlinjer. För att kunna komma igång på ett
effektivt sätt så har planen bilagorna krisledningsplan och kriskommunikationsplan som
innehåller konkreta verktyg och checklistor.
För att det ska fungera måste planen vara välkänd av förtroendevalda, chefer och andra
nyckelpersoner så de vet vad som förväntas av dem om en kris inträffar.

1.3 Övergripande målsättning utifrån risk- och sårbarhetsanalys
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen kontinuerligt arbeta med planläggning och
vidtagande av förberedande åtgärder så invånarnas behov av exempelvis värme, vatten, el, vård
och omsorg, skola, barnomsorg, räddningstjänst och information kan tillgodoses vid en
samhällsstörning i samhället. Kommunens ansvar grundas på det geografiska områdesansvaret
samt principerna om ansvar, likhet och närhet.
Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens
verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats. Kommunen
har en planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas eller minskas. Kommunen
har också en planering för hur konsekvenserna av en samhällsstörning eller en extraordinär
händelse ska hanteras.
Kommunen har en god förmåga att hantera en extraordinär händelse d.v.s. att vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas
samt att ge allmänheten (medborgare, brukare, media mm) tillräcklig och korrekt information om
händelsen.
Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet. Kommunen
har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom detta område.
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Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex.
länsstyrelsen eller andra lokala viktiga organisationer.

1.4 Geografiskt områdesansvar & principerna som styr
Geografiskt områdesansvar
Gemensamt för alla tänkbara händelser är att det inträffar i en kommun. Ansvaret för
förberedelser inför och hantering av en oönskad händelse är således den specifika kommunens.
De ska samordna arbete samt information mellan olika aktörer i krishanteringssystemet. Detta
gäller såväl vid planläggning som i den faktiska krisen.
Kommunernas krishanteringsförmåga för att upprätthålla säkerhet och uthållighet ska bygga på
den ordinarie organisationen och dess verksamheter enligt följande principer:
Ansvarsprincipen
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar
även under krissituationer och under höjd beredskap.
Likhetsprincipen
En verksamhets organisation och lokalisering skall så långt som möjligt överrensstämma i fred,
kris och under höjd beredskap.
Närhetsprincipen
Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast
berörda och ansvariga.

1.5 Revidering
Planen ska ses över och fastställas för varje ny mandatperiod av säkerhetssamordnaren och
beslutas av kommunfullmäktige. Revidering av bilagorna ska ske löpande och dessa äger
kanslichefen rätt att fatta beslut om i samarbete med säkerhetssamordnaren.
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2 Krishanteringsorganisation
2.1 Översiktskarta kommunens krishanteringsorganisation

Krisledningsnämnd
(förtroendevalda)

Operativ krisledningsgrupp
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Barn- & utbildningschef

Berörd verksamhet

Socialchef

Nyckelpersoner

Räddningschef

Samverkande
myndigheter & andra
aktörer

Kansli/Kundtjänst

Säkerhetssamordnare

Blåljus

GIS-samordnare (kartstöd)

Kanslichef

Region Jämtland Härjedalen

IT (tekniskt stöd)

(f.d. landstinget)

Integrationsservice/tolkar

Länsstyrelsen
Övriga kommuner

Entreprenörer mfl

POSOM

Försvarsmakten

(psykosocialt omhändertagande)

Frivilligorganisationer

Krisgrupp

Religiösa organisationer

Kamratstöd

Energi, telebolag mfl

2.2 När aktiveras krisledningsorganisationen?
När en akut krissituation eller extraordinär händelse uppstår är den initiala bedömningen om
kommunens krisledningsorganisation, eller delar av den, bör sammankallas mycket viktig. Detta
är alltid en bedömningsfråga, men för att ge något att utgå ifrån så kan det vara aktuellt vid
händelser som:
- avviker från det normala.
- innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner.
- kräver skyndsamma och samordnade insatser av kommunens resurser.
- skapar störningar på verksamheten som inte kan lösas på annan nivå i den
kommunala organisationen.
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- är besvärliga och kan misstänkas få ett stort medialt intresse eller i övrigt innebära att
kommunen på ett eller annat sätt behöver agera så att krisledningen kontaktas för
samråd om hur situationen ska hanteras.

2.4 Arbetsordning, besluts – och delegationsregler
Kommunfullmäktige
Utser krisledningsnämnd samt beslutar om reglemente och plan för extraordinära händelser.
Krisledningsnämnden
Kan överta andra nämnders beslutanderätt i frågor som rör den extraordinära händelsen.
Krisledningsnämndens uppgifter
 Tolka kommunens roll i krisen
 Ange inriktning för krishanteringen
 Besluta om förändringar i servicenivåer
 Besluta om omfördelning av kommunens resurser
 Vid behov begära bistånd utifrån
 Besluta om hjälp till enskild
Krisledningsnämnden
Krisledningsnämndens ordförande, eller då denna har fått förhinder vice ordförande, får fatta
beslut innan krisledningsnämnden har samlats. Likaså får de närvarande ledamöterna fatta beslut
som är så brådskande att de inte kan vänta tills alla ledamöter anlänt. Krisledningsnämndens
ordförande får fatta beslut istället för annan nämnd i den utsträckning som är brådskande och där
berörd nämnds beslut inte kan avvaktas. Ett sådant beslut måste dock snarast anmälas till berörd
facknämnd.
Krisledningsnämnden beslutar när extraordinär händelse upphör, begär att
krisledningsorganisationen avvecklas för att återgå till normal verksamhet och organisation.
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.
Krisledningsgruppen
Kommunens krisledningsgrupp som består av kommunchef, utvalda kontorschefer,
räddningschef, kanslichef och säkerhetssamordnare bildar en operativ ledningsgrupp som alltid
kommer sammankallas då en större samhällsstörning eller extraordinär händelse föreligger. Vid
behov utökas krisledningsgruppen med övrig kompetens som finns tillgänglig inom den
kommunala organisationen beroende på händelsens art och omfattning samt eventuella externa
resurser.
Krisledningsgruppen bereder, leder vid behov, samordnar händelsen samt svarar för
informationsverksamhet och dokumentering.
Krisledningsgruppens uppgifter
 Samordna och vid behov leda kommunens arbete under krisen
 Inhämta underlag för beslut
 Planera för åtgärder på längre sikt
6 (7)






Uppföljning av beslut
Dokumentera
Svara för samverkan
Information – kommunikation

2.3 Vem beslutar om aktivering?
Krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare ”bedömer när en extraordinär händelse medför
att nämnden skall träda i funktion”(3§, 2 kap 2006:544).
- Kommunchefen, eller dennes ersättare, ansvarar för att informera krisledningsnämndens
ordförande om lägesbilden för att denne ska kunna fatta beslut om extraordinär händelse
föreligger.
- Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med berörda kontorschefer och
säkerhetssamordnaren att planen ska tillämpas helt eller delvis för förvaltningsorganisationen
vid samhällsstörningar.
- Kontorscheferna kan i samråd med kanslichef rådgöra om kansliets hjälp och stöd kan
disponeras av drabbad förvaltning utan att extraordinär händelse föreligger.

3 Krisledningsplan och kriskommunikationsplan
Som styrdokument till planen har Åre kommun en krisledningsplan och en
kriskommunikationsplan som utgör ett stöd och konkret verktyg med checklistor för
organisationen när det väl inträffar en händelse. Nedan beskrivs kort vad dessa innehåller:

3.1 Krisledningsplan
Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation och med personal i sin
vanliga roll. I vissa avseenden måste man dock göra en anpassning av den ordinarie
organisationen till en ledning som bättre kan svara mot de speciella krav som ställs på kommunen
vid en större händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, information
och rapportering. Man behöver fastställa vilka lokaler, personal och hjälpmedel som ska finnas till
hands under krishanteringen.

3.2 Kriskommunikationsplan
Planen utgår från kommunens kommunikationspolicy och innehåller checklistor samt
förklaringar om hur man går till väga vid behov av kriskommunikation. Här nämns organisation
och ansvar, hur man kommunicerar och anpassar efter målgrupper, kanaler osv.
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