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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 händelseri 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 kräver skyndsamma
insatser av en kommun eller ett landsting.

Kommunen har ett lagstadgat geografiskt områdesansvai' [SFS 2006:544). Det
innebär att kommunen ska samordna krishanteringen och krisinformationen till
allmänheten inom kommunens geografiska område.

Kommunens strävan i krishantering bör vara att följa de principer som rekommen-
deras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSE). Dessa övergripande
principer är:

- Ansvarsprincipen
o Likhetsprincipen
o Närhetsprincipen

Utöver dessa tre principer ska Sala kommuns krishantering präglas av handlings-
kraft och samverkan.

HUR KRISLEDNINGEN ÄR ORGANISERAD
Sala kommuns krisledning bestär dels av en politisk vald krisledningsnämnd, som
utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsens ledningsutskott och dels en inriktnings-
och samordningsfunktion (ISP). Denna utgörs av kommunens ledningsgrupp under
ledning av kommunchefen, kompletterad med beredskapssamordnare och
kommunikatör. Detta är inte en beslutsgrupp med kollektivt beslutsmandat, utan
mandatet följer respektive chefsfunktion. Förvaltningsorganisationen leds genom
ordinarie chefslinje.

Krislednixigsnämndeixs uppgifter består i att fatta normativa beslut. Krislednings-
nämnden har ett särskilt reglemente som är fastställt av kommunfullmäktige. l
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.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Rickert Olznn
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 7D DD Beredskapssamordnare
Box 304 Fax: IJ224—13850 rickert.olzon@sala.se
?'33 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 ?S 91

www.sala.se



å_ SALA zolsoåfl
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

lnriktnings- 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.

RUTINERFÖR HUR KRISLEDNINGENLARMASOCHAKTIVERAS
Krisledningsnämnden kallas samman av dess ordförande eller om denne har
förhinder av dess vice ordförande.

lnriktnings- och sainordningsfunktionen sammankallas av kommunchefen, av

dennes ersättare eller av beredskapssamordnaren eller räddningschefen.

Det åligger dessa funktioner med mandat och ansvar för sammankallande av
krisledningsnämnd respektive inriktnings- och samordningsfunktion, att informera
övriga parteri krisledningen om vidtagna åtgärder och om sådana händelser som
kan föranleda behov av sammankallande av krisledningsorganisationen.

Den initiala kontaktvägen som SOS Alarm använder sig av vid kontakt med
kommunen, benämns inriktnings- och samordningskontakt (ISK), vilken också kan
benämnas tjänsteman i beredskap [TiB).

Arbetsledare/chefi kommunen som får kännedom om sådant förhållande, som är
eller kan utgöra en risk för att en samhällsstörning eller en extraordinär händelse
utvecklas, skall meddela förhållandet till kommunens inriktnings- och
samordningskontakt (ISK).

U-SAM
Samverkansorganet U-Sam utgör inriktnings- och samverkansfunktion [ISP] på
länsnivå under ledning av länsstyrelsen. Sala kommun har tillsammans med övriga
krisaktörer i Västmanlands län slutit en överenskommelse om denna samverkan.
Normalt representeras kommunen i U-Sam av kommunchef eller beredskapssam-
ordnare. Kommunchefen kan utse annan representant beroende på den aktuella
händelsen.

EKONOMI
Kostnader som är att hänföra till en extraordinär händelse ska redovisas särskilt.
Detta är nödvändigt för Lippföljning och Litvärdering, 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 Lippgifter 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.



gå SALA Wifi:
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Krisledningsorganisationens arbete är avslutat först när hela verksamheten har
avvecklats, följts upp och utvärderats. Avvecklingsarbetet leds av en utsedd
ansvarig. lnformationens 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
verksamhetåterupptagits.

En extraordinär händelse kan medföra försämringar i den ordinarie verksamheten
eller andra negativa konsekvenser för kommunens invånare. Utvärderingen kan
därför komma att utgöra underlag för eventuella rättsliga processer och måste
därför ha en form ochkvalitet somunderlättar detta.
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