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Förslag till plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser i Sala kommun 

Den gällande planen för hantering av extraordinära händelser är antagen av 
kommunfullmäktige 2008. Den har varit ett funktionellt styrdokument och prövades 
i praktiken under den stora skogsbranden 2014 då såväl krisledningsnämnd som 
krisledningsorganisation aktiverades. 

Det har dock varit tydligt att planen behöver revideras. Erfarenheterna från den 
stora skogsbranden 2014 är en viktig kunskapskälla för en kvalitativ revidering. 
Men det har också skett en utveckling av samhällets krisberedskap under ledning av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vilket aktualiserar revidering av 
styrdokument för kommunernas krisberedskap. 

Föreliggande förslag till "Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser" kommer, om den antas, kompletteras med instruktioner av mer praktisk 
och konkret karaktär. Instruktionerna beslutas av kommunchef och delges 
kommunstyrelsen. Avsikten med detta är att planen ska vara hållbar över tid medan 
instruktionerna snabbare kan anpassas till exempel efter omvärldsförändringar, 
organisationsförändringar eller förändrad lagstiftning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

Att anta föreliggande förslag till plan för hantering av samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för Sala kommun. 

Jenny N olhage 

Kommunchef 
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Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser i Sala kommun 
Syftet med denna plan är att tydliggöra hur Sala kommun ska ledas under samhälls
störningar och extraordinära händelser. Definitionen på en extraordinär händelse 
är, enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som krä,Jl~dsamma 
insatser av en kommun eller ett landsting./ dffitfl -,. 

_,:It -a, 
Kommunen har ett lagstadgat geografiskt områdesansvaij~~FS"2~il::544). Det 
innebär att kommunen ska samordna krishantering~Jirli'1Rrisinfa!!'.~i&tionen till 
allmänheten inom kommunens geografiska områg,r --,!' ··,_ ---

1 ~dftV 
Kommunens strävan i krishantering bör vara att föJJj,jf-&i!iiii5J~~r som r~ltommen-
deras av Myndigheten för Samhällsskydd J:>Ch Bereddkap*(MSB)fl;jessa övergripande 

·~;/.. ~ principer är: </;/;/;r10i- :I \% //fi.. /f!jf 
%0- <::1~·x, s ,I • Ansvarsprincipen ·~ .;z~'%k· <@?:f:Yi®'' *@ '·"WC:?· 1w· 

• L'kh t . . %il- ~1, - · 1 e sprmc1pen ~1'1,//Y I/, 
• Närhetsprincipen yi/1_ '"\il 'fri" 

Utöver dessa tre principer f'tsala muns kri(liafitering präglas av handlings-
kraft och samverkan. ,,,,;.flt '.Zffix_ ·-fl4~_'Pfi::""';P?/ 

dffi ;, ~ ·cqy ' 1'!!4ff·· 
si '<i i/il gg1$,>.-(c .. ~/-

HUR KRISLED~NGE~R ORGANIS\ltg\? 
Sala komm~s kfjj,~ledmq'.§',Restår dels ål'en politisk vald krisledningsnämnd, som 
utgörs av 1e'ifåmöt'erna i kifflrmunstyrelsens Iedningsutskott och dels en inriktnings-.. "~&i '"ff;}?r-,. 

och samordniiigsfunktion (ISF;Ji',[?;enna utgörs av kommunens ledningsgrupp under 
. 4f .;%#%2,. '/IF 

Iedgf~i@av kommU,lihefen, koll)J)letterad med beredskapssamordnare och 
kommt\\,~_t?r. Det~,i inte en beslu:sgrup_p med _kollektivt_bes!utsmandat, utan 
mandatet folier respel{ttve chefsfunkt10n. Forvaltnmgsorgamsat1onen leds genom 

'"%:'#ffe 7,iJ 
ordinarie ch~f~linje. ,/l 

W~y 

Krisledningsnämndens uppgifter består i att fatta normativa beslut. Krislednings
nämnden har ett särskilt reglemente som är fastställt av kommunfullmäktige. I 
reglementet framgår att krisledningsnämnden kan ta över andra nämnders 
uppgifter, för att effektivisera beslutsprocessen i ett krisläge. 

Krisledningsnämnden behöver inte vara i funktion för att förvaltningsorganisa
tionen ska övergå i krisorganisation med inriktnings- och samordningsfunktion. 

Kommunchefen utövar den yttersta strategiska ledningen. 

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 
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Inriktnings- och samordningsfunktionen ansvarar för att krisledningsarbetet 
samordnas såväl inom kommunens organisation som med övriga externa 
krisaktörer. 

Till denna plan hör kompletterande instruktioner. Ändringar av dessa fastställs av 
kommunchefen och delges kommunstyrelsen. 

RUTINER FÖR HUR KRISLEDNINGEN LARMAS OCH AKTIVERAS 
Krisledningsnämnden kallas samman av dess ordförande eller om denne har 
förhinder av dess vice ordförande. 

Inriktnings- och samordningsfunktionen sammankallas av kommunchefen, av 
dennes ersättare eller av beredskapssamordnaren eller räddniqgSfhefen. 

ef)?14ff%.i fi}j/ <·,;.;& 

Det åligger dessa funktioner med mandat och ansvar för saw'!nkallande av 
krisledningsnämnd respektive inriktnings- och samordnin(s~"lftion, att informera . ·~-övriga parter i krisledningen om vidtagna åtgärder o~ or!i%~ådalfäj~ändelser som 
kan föranleda behov av sammankallande av krislesjJ{fltsorganisati~Q)k 

I 'ii)•s.r Den initiala kontaktvägen som SOS Alarm använd~,isig av vid kontakt m~;ct 
ko~_munen,_ ~enämns i_nriktnings- oc~ sa11,1ordnin$1<g;f!f(!T.s:i1;,vnken16ckså kan 
benamnas tJansteman 1 beredskap (T1B)J' ,_ Il 

·,.Il& I 
Arbetsledare/chef i kommunen som får kä -'iiii-_ !,~p;1;m såd,i,!lil)fhållande, som är 
eller kan utgöra en risk för att en sll'_mhällssilirninglf(ttl,en eim:aordinär händelse 

- '®.. w ,;~-}.{f(''.? 
utvecklas, skall meddela förhållå/t~,tt till kom""· "nens irl'fj)(tnings- och 
samordningskontakt (!SKJ4 I, - - ' 

-~ /%"; ·,,·, 
;_L_ "!0\\Y/, '/ 

U SAM '1i, - '*'7 ' -"""-- -· ,l;lh, tt~4ff3,YiWi)JJ±iJJ1!$pJf 
Samverkansorgan~~U-Sam utgöriflr_a:kt_ ning'§fif_oth samverkansfunktion (ISF) på 

;-~ '<'&2?{: * 
länsnivå underJirni!!'.a,~v länsstyreI~A,~ala kommun har tillsammans med övriga 
krisaktörer i,Välmanf!ffrtis län slutit eAtöferenskommelse om denna samverkan. A ''%11 .,,~. • V" 
Normalt r~p-Jilenteras kolll~-?en 1 U-Sam av kommunchef eller beredskapssam-
ordnare. Kommunchefen kan,tse,annan representant beroende på den aktuella Jfif '"W'M( ' "'d!?Jf,.;Y 
händelsen. 'iWJj(% 'il 

·#·~;:;- ,_ v,J 

<eff,,lit ,, 
EKONOMIJ 'I 
Kostnader s!'U::att /Införa till en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. 
Detta är nödvä"1ll:1n:fför uppföljning och utvärdering, samt för att kunna genomföra 
kostnadsfördelning mellan kommunen och staten och eventuella andra aktörer. 
Kostnader avseende räddningstjänstinsats skall också kunna särredovisas. 

AVVECKLING 
När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden övertagit från andra nämnder och styrelser skall återgå till ordinarie 
organ. Det är viktigt att avvecklingsarbetet sker på ett strukturerat sätt. 
Krisledningsnämndens arbete är att betrakta som avslutat i det ögonblick nämnden 
fattar beslut om avveckling. 
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Krisledningsorganisationens arbete är avslutat först när hela verksamheten har 
avvecklats, följts upp och utvärderats. Avvecklingsarbetet leds av en utsedd 
ansvarig. Informationens roll skall särskilt beaktas även vid avvecklingen. 

UTVÄRDERING 
Under det pågående krisledningsarbetet skall det finnas rutiner för att säkerställa 
iakttagelser och förslag till förbättringar. Kommunens utvärdering av den 
extraordinära händelsen skall påbörjas så snart som möjligt efter att normal 
verksamhet återupptagits. 

En extraordinär händelse kan medföra försämringar i den ordinarie verksamheten 
eller andra negativa konsekvenser för kommunens invånare. Utvjirderingen kan 
därför komma att utgöra underlag för eventuella rättsliga pro,s:,~f~~och måste 
därför ha en form och kvalitet som underlättar detta. 
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