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Policy för krisberedskap 

INLEDNING 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Processbeskrivning för 
uppföljning av kommunernas krisberedskap ska styrdokument antas av kommunen 
under det första kalenderåret efter ordinari e val till kommunfullmäktige och ska 

redovisas till Länssty relsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/122/1, Missiv och Förslag till Policy för kr isbe redskap. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 139. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige besluta r 
att fastställa Poli cy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS 2016/122/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Policy för krisbe redskap i enlighet med Bilaga KS 2016/122/1. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Rickert Olzon 

Bilaga KS 20 16/ 122/1 
1 (1) 

2016-07-26 

DIARIENR: 2016/ 915 
MISSIV 

lnk. 2016 ·06~ 2 6 
OlarltM 

MISSIV d,;1> lb 06 

Policy för krisberedskap 
Enligt överenskommelse den 2013-05-17 mellan Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 
kommunernas krisberedskap, framgår att kommunerna ska ta fram ett 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen. Ett sådant 
styrdokument ska kommunfullmäktige fastställa för varje mandatperiod. 

Bifogade Policy för krisberedskap överlämnas därför till kommunfullmäktiges för 

behandling och antagande. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

Att fastställa föreliggande förslag till Policy för krisb eredskap. 

Sala den 26 juli 2016 

Rickert Olzon 
beredskapssamordnare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel : 0224-74 70 00 
Fax: 0224 -188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala,se 

Rickert Olzon 

Beredskapssamordnare 
rickert,olzon@sala,se 
Direkt : 0224-74 78 9 1 
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1 INGÅNGSVÄRDEN OCH AVGRÄNSNINGAR 

Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under 
mandatperioden samt hur kommunen ska hantera samhällsstörningar. 

1 överenskommelsen 2013-05-17 mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 
kommunernas krisberedskap, framgår att kommunerna ska ta fram ett 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen. De 
målbeskrivningar som används i denna policy är hämtade från Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap (Diarienummer SKL 12/6159 och MSB 2012-
5541). 

Denna Policy för krisberedskap utgör Sala kommuns styrdokument för 
krisberedskapen enligt ovan nämnda överenskommelse. 

Kommunfullmäktige fastställer denna policy för varje mandatperiod. 

Policyn utgör även ett underlag för den uppföljning av krisberedskapen i 
kommunerna som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
tillsammans med länsstyrelsen årligen genomför. 

2 ORGANISATION OCH ANSVAR 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom ramen 
för lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. (Fortsättningsvis 
benämnd lagen om extraordinära händelser.) 

Beredskapssamordnaren samordnar, under kommunchefen, krisberedskapsverk
samheten inom Sala kommun. Respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att 
verksamheten, så långt som möjligt, även kan bedrivas under en 
samhällsstörning. 

Krisledningsnämnden har, under en pågående samhällsstörning, möjlighet att ta 
över ordinarie nämnders och styrelsers verksamheter, i syfte att effektivisera 
beslutsprocessen. Regler för detta framgår dels av lagen om extraordinära 
händelser, samt av krisledningsnämndens reglemente, som fastställts av 
kommunfullmäktige. 
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3 ARBETE OCH ATGARDER FOR ATT 
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REDUCERA/ELIMINERA RISKER OCH SÅRBARHETER 
SAMT ÖKA FÖRMÅGAN 

Kommunen bedriver ett löpande arbete med att inventera, reducera och, om 
möjligt, eliminera risker. Detta arbete utförs löpande och i nära samverkan med 
kommunens verksamheter. Under hösten första året i varje ny mandatperiod 
antar kommunstyrelsen en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen 
om extraordinära händelser. 

En fördjupad kontinuitetsplanering i kommunens verksamheter kommer att 
genomföras som en naturlig följd av denna mandatperiods Risk- och 
sårbarhetsanalys, vilken kommunstyrelsen antog den 2016-01-14. 

Årliga mål för verksamheten ska ingå i den normala verksamhetsplaneringen 

4 HUR KOMMUNEN AVSER FULLGÖRA ÅTAGANDEN 
ENLIGT KOMMUNÖVERENSKOMMELSEN 

4.1 Planering 

Sala kommun ska ha god förmåga att hantera en samhällsstörning. Kommunen 
ska ha god förmåga att ta emot larm om en samhällsstörning samt att initiera 
kvalificerad krisledning, dygnet runt. Som ett led i detta har en funktion för 
Inriktnings- och Samordningskontakt (!SK) inrättats. 1 dagligt tal kallas 
funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). 

4.1.1 PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER (KRISLEDNINGSPLAN) 

Kommunfullmäktige antog den 30 maj 2016 Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser i Sala kommun. Vid samma 
tillfälle antogs även ett reviderat reglemente för krisledningsnämnden. 

4.1.2 STYREL 

Styret är ett nationellt arbete som syftar till att styra eldistributionen till 
samhällsviktiga verksamheter under en situation med effektbrist. Sala kommun 
deltar i detta arbete, som till del är sekretesskyddat. 
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4.2 Geografiskt områdesansvar 

Policy för krisberedskap 
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Kommunen har ett ansvar för att hanteringen av en samhällsstörning sker 
samordnat inom kommunens geografiska område. Även den information som 
avser samhällsstörningen ska samordnas. 

För att underlätta detta inrättas ett krishanteringsråd där kommunen är 
sammankallande, där olika verksamheter som bidrar till krishanteringen ges 
möjlighet att delta. Krishanteringsrådet bör träffas 1 - 2 gånger årligen. Syftet är 
främst att dela planeringsförutsättningar för att förbättra förmågan att 
gemensamt hantera en samhällsstörning, samt att förbättra möjligheterna att 
vidmakthålla funktionen vid samhällsviktiga verksamheter. 

På länsnivå deltar kommunen i motsvarande samverkansorgan, främst U-Sam, 
som har regelbundna möten med kommunerna i länet, länsstyrelsen, polisen, 
landstinget, m 11. 

Sala kommun samverkar även med grannkommuner och länsstyrelser utanför 
Västmanlands län, i syfte att uppnå bästa möjliga krishanteringsförmåga. Ett 
exempel på detta är planeringssamverkan avseende översvämningar i Dalälven. 

4.3 Utbildning och övning 

Kommunens krisledning ska vara väl utbildad och övad för sin uppgift. 

Krisledningsnämnden ska utbildas och övas minst en gång per mandatperiod. 
Uppstartsövning för krisledningsnämnden bör ske minst två gånger per 
mandatperiod. 

Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) som är tjänstemannaledningen, 
ska utbildas och övas minst vart annat år. Ledningsfunktionerna i denna ska 
genomgå utbildning i stabsmetodik. 

De personer som upprätthåller funktionen som inriktnings- och samordnings
kontakt (!SK) dvs tjänsteman i beredskap (TiB) ska årligen utbildas och övas för 
sin uppgift. 

4.4 Rapportering 
Sala kommun har förmåga att rapportera till staten, samt dela information med 
andra kris aktörer via såväl RAKEL som via WIS. 

RAKEL är det radiosystem som staten via MSB anvisar för blåljusorganisationer 
och krishanteringsaktörer. 

WIS är ett webbaserat skyddat informationssystem för krishantering, som MSB 
administrerar. 
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4.5 Höjd beredskap 

Policy för krisberedskap 
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För att säkerställa en grundläggande förmåga för höjd beredskap och krig, ska 
krisledningen i kommunen, såväl den förtroendevalda ledningen som 
tjänstemannaledningen, erhålla relevant grundläggande utbildning om 
kommunens uppgifter under höjd beredskap och krig. 

Sala kommun säkerställer genom sin räddningstjänst att signalen Viktigt 
meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas ut inom den del av Sala tätort 
som tidigare fastställts som larmort av staten. (Huvudsakligen de mer centrala 
delarna av staden.) 

4.6 Hur den statliga ersättningen ska användas 

Kommunen erhåller årligen en statlig ersättning för arbetet med krisberedskap. 1 
huvudsak grundas ersättning på invånarantal. Ersättningen kopplas till de 
uppgifter som kommunen har enligt överenskommelsen sluten den 17 maj 2013 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 

Större delen av ersättningen är avsedd för och används till kommunens 
beredskapssamordnare och för verksamheten med planering, risk- och 
sårbarhetsanalys, samt utbildning och övning. 

En särskild del av ersättningen är avsedd för att stimulera samverkan med andra 
aktörer, i syfte att förbättra förmågan till planeringssamverkan och samverkan 
vid en samhällsstörning. Sala kommun använder denna ersättning till samverkan 
inom ramen för U-Sam, krissamverkan inom ramen för kommunens geografiska 
områdesansvar (krishanteringsrådet), samt för samverkan med andra 
kommuner och länsstyrelser utanför Västmanlands län. 

Kommunerna får också ett reducerat pris på RAKEL-abonnemang, inom ramen 
för krisberedskapsersättningen. 
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