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Policy för krisberedskap
INLEDNING
Enligt överenskommelse den 16 oktober 2018 om kommunernas krisberedskap
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dåvarande
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), framgår att kommunerna ska anta ett
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen under varje
mandatperiods första år.
Beredning
Bilaga KS 2020/173/1, missiv från beredskapssamordnare
Bilaga KS 2020/173/2, Policy för krisberedskap
Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 181

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat förslag till Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS
2020/173/2.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat förslag till Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS
2020/173/2.
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Policy för krisberedskap
INLEDNING
Enligt överenskommelse den 16 oktober 2018 om kommunernas krisberedskap
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dåvarande
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), framgår att kommunerna ska anta ett
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen under varje
mandatperiods första år.

Beredning
Bilaga KS 2020 /173 /1, missiv från beredskapssamordnare
Bilaga KS 2020/173/2, Policy för krisberedskap
Rickert Olzon, beredskapssamordnare, föredrar ärendet.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat förslag till Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS
2020/173/2.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att anta reviderat förslag till Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS
2020/173/2.
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MISSIV

Policy för krisberedskap
Enligt överenskommelse den 2018-10-16 om kommunernas krisberedskap mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) (Diarienummer MSB 2018-09779 och SKL 18/03101), framgår att
kommunerna ska anta ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskapen under varje mandatperiods första år.
Beklagligtvis har framtagandet av detta styrdokument av olika anledningar blivit
försenat, men nu föreligger bilagda förslag "Policy för krisberedskap" som utgör
detta styrdokument. Dokumentet överlämnas därför till kommunfullmäktiges för
behandling och antagande.
Syftet med dokumentet är att fullmäktige ska ange övergripande mål och
inriktningar för krisberedskapen.
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Sala den 9 oktober 2020

Rickert Olzon
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INGANGSVARDEN OCH AVGRANSNINGAR

Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under
mandatperioden samt hur kommunen ska hantera samhällsstörningar.
I överenskommelsen 2018-10-16 mellan Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om
kommunernas krisberedskap, framgår att kommunerna ska anta ett
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen. De
målbeskrivningar som används i denna policy är hämtade från Överenskommelse
om kommunernas krisberedskap (Diarienummer MSB 2018-09779 och SKL
18/03101).
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 genomför.
Detta dokument kompletteras med Inriktningar och instruktioner för krisledning,
som även utgör kommunens plan för extraordinära händelser, samt utbildningsoch övningsplan. Båda dessa dokument fastställs av kommunchefen.
Uppföljning sker inom ramen för kommunens ordinarie verksamhetsuppföljningar.

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 - LEH.)
Beredskapssamordnaren samordnar, under kommunchefen, den förberedande
krisberedskapsverksamheten inom Sala kommun.
Samtliga verksamheter ska vara involverade i förberedelserna för att kunna
hantera en samhällsstörning.
Respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att verksamheten så långt som
möjligt även kan bedrivas under en samhällsstörning. Kommunens verksamheter
ska utifrån förutsättningarna vara delaktiga och behjälpliga i kommunens
krishantering.
Krisledningsnämnden har, under en pågående samhällsstörning, möjlighet att ta
över ordinarie nämnders och styrelsers verksamheter, i syfte att effektivisera
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beslutsprocessen. Regler för detta framgår dels i lagen om extraordinära
händelser och dels av krisledningsnämndens reglemente, som fastställts av
kommunfullmäktige.
..

0

OVERGRIPANDE MAL OCH INRIKTNING

3

De övergripande nationella målen för samhällets säkerhet syftar till att värna:
•

Befolkningens liv och hälsa

•

Samhällets funktionalitet

•

Förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

3.1

Mål

Sala kommun ska ha förmåga att bedriva kommunens lagstadgade
samhällsviktiga verksamheter, så långt som möjligt även under störda
förhållanden.
Sala kommun ska ha förmåga att leda hanteringen av en extraordinär händelse
dygnet runt med uthållighet under ett antal veckor.
Sala kommun säkerställer genom sin räddningstjänst att signalen Viktigt
meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas ut inom den del av Sala tätort
som tidigare staten fastställt som larmort. (Huvudsakligen de mer centrala
delarna av staden.)

3.2

Inriktningar

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) utgör tjänstemannaledningen och
kompletteras vid behov med representanter för de viktigaste samverkande
externa krisaktörerna, utifrån den aktuella situationen. ISF ska utbildas och övas
minst vart annat år och ska även genomgå utbildning i stabsmetodik.
Kommunen har en funktion som inriktnings- och samordningskontakt (ISK) dvs
tjänsteperson i beredskap (TiB). Dessa ska årligen utbildas och övas för sin
uppgift.
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Kommunens samhällsviktiga verksamheter ska lägga särskild vikt vid
kontinuitetsplanering, så att nödvändiga resurser, såväl materiel som personal,
kan tryggas för verksamhetens behov.
Sala kommun har förmåga att rapportera till staten, samt dela information med
andra krisaktörer via såväl RAKEL1 som via WIS 2 • Ambitionen är även att i relativ
närtid ha tillgång till kryptoskyddade system, som staten tillhandahåller.
Sala kommun ska ha förmåga att samordna olika lokala krisaktörers information
vid en extraordinär händelse.

4

STYRNINGEN AV KRISBEREDSKAPSARBETET

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för krisberedskapen och för det civila
försvaret i kommunen.
Övriga nämnder är ansvariga inom sina nämnders ansvarsområden.
Krisledningsnämnden kan träda i funktion under en extraordinär händelse och
kan då ta över andra nämnders mandat och uppgifter. Det är inte självklart att
krisledningsnämnden ska träda i funktion vid en sådan kris, utan det är den
aktuella situationen som avgör om behovet finns.
Den politiska nivån utgör kommunens normativa ledning, och beslutar i frågor av
principiell och övergripande natur och fastställer inriktning och sätter ramarna
för den strategiska ledningen.
Kommunchefen har som ledande tjänsteperson i kommunen ansvar för att leda
krisledningsarbetet i kommunen, såväl före som under och efter en kris.
Kommunchefen utgör den högsta strategiska ledningen i kommunen och beslutar
om verkställighet av normativa beslut, fastställer tidplaner, resursfördelning och
geografiska avgränsningar.
Cheferna för kommunens olika kontor utövar den operativa ledningen för
respektive verksamhetsområde, enligt kommunens ordinarie linjeansvar.
Se organisationsskiss på sidan 13.

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

1

WIS är ett webbaserat skyddat informationssystem för krishantering, som MSB
tillhandahåller och administrerar.
2
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ARBETE OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT
REDUCERA/ELIMINERA RISKER OCH
SARBARHETER SAMT OKA
KRISHANTERI NGSFÖRMÅGAN
0

••

Kommunen ska bedriva ett fortlöpande arbete med att inventera, reducera och,
om möjligt, eliminera risker. Detta arbete utförs löpande och involverar alla
kommunens verksamheter. Under hösten första året i varje ny mandatperiod
antar kommunstyrelsen en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen
om extraordinära händelser och delger länsstyrelsen. Analysen ska ligga till
grund för kommunens beredskapsplanering och syftar till att stärka förmågan till
krishantering och stärka förmågan att hantera samhällsviktiga verksamheter.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska omfatta såväl det geografiska områdesansvaret
samt kommunens egna verksamheter, inklusive kommunens majoritetsägda
bolag.
Det är beredskapssamordnaren, under kommunchefen, som leder risk- och
sårbarhetsanalysarbetet. Arbetet är i grunden en fortlöpande process, som
utmynnar i den rapport som ska lämnas till länsstyrelsen vart fjärde år. Arbetet
ska involvera flertalet verksamheter och i synnerhet de verksamheter som
bedriver samhällsviktig verksamhet.
Erfarenheter från inträffade större samhällsstörningar ska vägas in i risk- och
sår bar hetsanalysen.

6

GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR

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 har ett lokalt krishanteringsråd inrättats 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.
Vidare så syftar rådet till att skapa goda kontakter och personkännedom vilket
ger goda förutsättningar för god samverkan under samhällsstörningar.
På länsnivå deltar kommunen i motsvarande samverkansorgan, främst U-Sam,
som har regelbundna möten med kommunerna i länet, länsstyrelsen, polisen,
Region Västmanland, med flera.
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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.

7

FÖRBEREDELSER OCH PLANERING

Samtliga kommunens kontor ska vara involverade i förberedelserna för att kunna
hantera en samhällsstörning. Respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att
verksamheten så långt som möjligt även kan bedrivas under en samhällsstörning
(kontinuitetshantering). Kommunens verksamheter ska utifrån förutsättningarna
vara delaktiga och behjälpliga i kommunens krishantering.
Även kommunens majoritetsägda bolag ska involveras i arbetet.
Kommunens strävan i krishantering bör vara att följa de principer som
rekommenderas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Dessa
övergripande principer är:
•

Ansvarsprincipen

•

Likhetsprincipen

•

Närhetsprincipen

Utöver dessa tre principer ska Sala kommuns krishantering präglas av handlingskraft och samverkan.
Sala kommun ska ha en aktuell planering för att hantera extraordinära händelser.
Denna plan benämns Inriktningar och instruktioner för krisledning och fastställes
av kommunchefen.
Sala kommun ska vidare ha en aktuell utbildnings- och övningsplan. Denna plan
fastställs av kommunchefen.
Respektive verksamhet i kommunen ska ha en kontinuitetsplanering som ger
goda förutsättningar att bedriva samhällsviktig verksamhet under
samhällsstörningar. Särskilt angeläget är det för verksamheter som är vitala för
liv och hälsa.

7.1

Larmning och initiering av krishantering

Sala kommun ska ha god förmåga att hantera en samhällsstörning. Kommunen
ska även 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 (ISK) inrättats. I dagligt tal kallas
funktionen tjänsteperson i beredskap (TiB). Denna funktion har varit i drift sedan
sommaren 2016.
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Sala kommun har avtal med SOS Alarm som stöd för att kunna larma och initiera
krisledningen.

7.2

Höjd beredskap

Kommunens verksamheter ska kunna bedriva de viktigaste verksamheterna även
under höjd beredskap och krig.
För att säkerställa en grundläggande förmåga för höjd beredskap och krig, ska
krisledningen i kommunen, såväl den förtroendevalda ledningen som
tjänstemannaledningen, erhålla relevant utbildning om kommunens uppgifter
under höjd beredskap och krig.
Kommunen ska ha en krigsorganisation med krigsplacerad personal och
säkerhetsskydd.
I övrigt behandlas inte frågor kring höjd beredskap i detta dokument.
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8

SALA KOMMUNS
KRI SLEDN I NGSO RGAN ISATION

·Kommunfullmäktige

Normativ nivå

Krisledningsnämnd

------------

- - - - - - - - - Kommunchef

I
I
I
I
I
I
I
I

Strategisk nivå
Ledningsgrupp/lSF

----Operativ nivå

-•

------~-------------,
ISK-TiB

U-Sam
Regional ISf

ISF-Stöd
Krisledningsstab
Koordinator/stabschef

-------------•

Kl Personal
K2 Säkerhet/underrättelser
K3 Genomförande, lägesbi Id
K4 Logistik
KS Planering, omfall
KG Samband
K7 Kommunikation
K8 Ekonomi/juridik
K9Samverkan

Kommunens ordinarie verksamheter

Tillkommande verksamheter
Externa aktörer

Kris kommunikation
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SALA KOMMUN
Telefon: 0224-74 70 00

I E-post kommun .info@sala .se I
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