
    
 
 
   Referens: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Skellefteå kommun 
  
   
Telefon:  

Postadress: 
  

Besöksadress: 
  
  

www.skelleftea.se 
  
Organisationsnummer: 212000-2643 
 

 Sida 1(
15) 

11(15) 

Skellefteå Kommuns plan för hantering av 
extraordinära händelser (krisledningsplan) 2019 

Beslutad av kommundirektören  

Innehåll 
Skellefteå Kommuns plan för hantering av extraordinära händelser (krisledningsplan) 2019 .................. 1 

Inledning...................................................................................................................................................... 2 

Syfte ............................................................................................................................................................ 2 

Mål .............................................................................................................................................................. 3 

Bilagor ......................................................................................................................................................... 3 

Allmänt ........................................................................................................................................................ 4 

Övriga förutsättningar................................................................................................................................. 4 

Riktlinjer för ledning .................................................................................................................................... 4 

Riktlinjer för genomförande ....................................................................................................................... 5 

Riktlinjer för samverkan .............................................................................................................................. 6 

Organisation för bedömningsgruppen ........................................................................................................ 6 

Funktioner i krisledningsstaben .................................................................................................................. 8 

Aktivering av bedömningsgruppen ............................................................................................................. 7 

Aktivering av krisledningsnämndens ordförande ....................................................................................... 9 

Aktivering av krisledningsstaben .............................................................................................................. 10 

Beordrad beredskap .................................................................................................................................. 11 

Krisledningsnämndens uppgifter och ansvar .............................................................................................. 9 

Bedömningsgruppen ................................................................................................................................... 6 

Uppgifter för Krisledningsorganisationen ................................................................................................. 11 

Uppgifter för krisledande chef .................................................................................................................. 11 

Uppgifter för personal i beordrad beredskap ........................................................................................... 12 

Ansvarsfördelning för funktionerna i krisledningsstaben ......................................................................... 12 

Lokaler ....................................................................................................................................................... 14 

Utrustning m.m. ........................................................................................................................................ 15 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

    

 
 
 
  

   

 

 
 

Sida 2(15) 

 
 

 

 

 

Inledning 

 

En extraordinär händelse är en allvarlig händelse som avviker från det normala 

och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner. Detta kan drabba stora delar av samhället och därmed 

många människor. 

 

Skellefteå kommuns plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för 

ledning vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.  

 

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om 

exakt vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt 

att fungera som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den 

inledande fasen men även senare under arbetets gång.  

 

Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie organisation 

och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste dock den ordinarie 

organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella krav vid en 

större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, 

samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som 

behöver finnas vid krishanteringen.  

 

Med extraordinär händelse avses en händelse som: 

- avviker från det normala,  

- innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner, och som  

- kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 

2006:544, § 4).  

 

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag men kan sägas innebära:  

- en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället 

och hotar grundläggande värden och funktioner. 

- ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. 

- en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar 

samordnade åtgärder från flera aktörer.  

- ett ökat behov av samordning. 

 

Syfte 

 

Syftet med Skellefteå Kommuns krisledningsplan är att: 
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- Klargöra kommunens krishanteringsorganisation och beskriva dess uppgifter och 

ansvar vid en samhällsstörning eller en extraordinär händelse. 

 

- Att när en kris eller extraordinär händelse inträffar ge stöd för att hantera 

händelsen flexibelt och proaktivt. 

 

Mål 

 

En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, 

övad och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser 

som spänner över flera verksamheter. 

 

- Krisledningsorganisationens ansvar är att minimera konsekvenserna av en 

samhällsstörning eller extraordinär händelse genom att upprätthålla viktiga 

samhällsfunktioner och minimera negativa konsekvenser.  

 

- Krisledningsorganisationen ska inför en befarad extraordinär händelse ha en 

beredskap så att larmning, samverkan, informationsinhämtning- och givning 

omedelbart kan påbörjas.  

 

- Krisledningsorganisationen ska inom 4 timmar efter larm ha påbörjat ledning och 

samordning, samt att uthållighet finns för att verka dygnet runt under minst en 

vecka.  

 

- Krisledningsorganisationen ska verka för att vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa samhällsviktig verksamhet och att ordinarie verksamhet kan fortgå 

med minsta möjliga inskränkningar. 

 

- Krisledningsorganisationen ska ge invånare, medarbetare och media samordnad, 

tillräcklig och korrekt information.  

 

- Krisledningsorganisationen ska kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget 

och om vidtagna och planerade åtgärder.  

 

- Efter förmåga ta emot och lämna stöd till annan kommun.  

 

- Krisledningsorganisationen ska säkerställa att kostnader som uppkommit vid 

hantering av extraordinära händelser eller samhällsstörningar sammanställs.  

 

Bilagor  

Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av säkerhetschefen och omfattar 

bl.a. checklistor, mallar, kontakt- och larmlistor som stöd i arbetet före, under och 

efter samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala 

krisledningsstaben. Plan för kriskommunikation delegeras att fastställas av 

kommunikationschefen.  
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Allmänt  

Planeringen avser krisledningsnämndens ansvarsområde och verksamhet och 

består av denna plan och en kriskommunikationsplan. Krisledningsplanen antas av 

Kommundirektören, kriskommunikationsplanen är ett levande dokument som 

hanteras och uppdateras av Kommunikationschefen. Säkerhetschefen har 

delegation att genomföra mindre ändringar och aktualisering i krisledningsplanen, 

samt ansvar för att planen kompletteras med erforderliga dokument som 

larmlistor, checklistor, åtgärdsplaner etc., se text om bilagor.  

Ledningsplanen omfattar den operativa krisledningen och reglerar huvudsakligen 

den del av kommunorganisationen - ledningsstaben - som skall biträda 

kommundirektör och krisledningsnämnden.  

 

Övriga förutsättningar 

- Krisledningsnämnden har ett reglemente som reglerar mandat och befogenheter.  

 

- Planen utgår från att en samhällsstörning eller extraordinär händelse kräver 

anpassning och särskilda resurser och rutiner. Stabens funktioner måste alltså 

alltid anpassad efter rådande händelse. Krisledningsplanen utgör alltså en 

inriktning för hur staben kan byggas upp men en anpassning utifrån rådande 

omständigheter ska göras.  

Process för hantering av samhällsstörningar 

 

 

 

Riktlinjer för ledning  
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Förberedelser  

För att uppfylla målen:  

• Larm- och åtgärdsplaner ska vara upprättade och hållas aktuella.  

 

• Inför en befarad krissituation ska ledningsorganisationen ha två nivåer med 

beredskap för att anpassa efter rådande situation. 

 

• Befintlighet samt funktion av lokaler och utrustning ska kontrolleras och 

dokumenteras minst en gång varje år.  

 

• Staben ska kunna verka dygnet runt.   

 

• Verksamhet som måste upprätthållas ska vara definierad och kommunicerad 

med berörda förvaltningar.  

• Förvaltningarna ska ha egna krisledningsplaner, vilka skall vara 

dokumenterade, kända och tillgängliga för krisledningen.  

 

• Ledningsorganisationen ska utbildas/övas minst en gång per år, varav ett 

tillfälle per mandatperiod skall vara en övning av större omfattning  

• Metoder och kanaler för informationsinhämtning och -spridning ska 

förberedas.  

 

• WIS - webbaserat system för spridning till - och hämtning av information från 

externa krisaktörer ska kunna användas.  

 

• RAKEL - radiosystem för säker kommunikation ska kunna användas.  

 

Riktlinjer för genomförande  

• Principen ska vara att hellre aktivera ledningsorganisationen tidigt och stort, 

än tvärtom.  

 

• Krisstabens organisation ska utgå från den som anges i denna plan, men ska 

kunna anpassas för att möta aktuella behov av ledning, samverkan, stöd och 

information. 

  

• Samverkan med andra krisaktörer är viktigt och bör om möjligt ske genom 

personliga möten eller att samverkansperson adjungeras till 

ledningsorganisationen.  

 

• I de fall krisledningsnämnden delegerar uppgifter avseende beslutsfattande till 

en eller flera tjänstepersoner ska ledningsorganisationen stödja denne/dessa 

inom ramen för denna plan.  
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• Krisledningsorganisationen ska kunna verka dygnet runt. För att säkerställa en 

bra långsiktig hantering är det viktigt med uthållighet, varje funktion ska 

därför ha ersättare. 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för samverkan 

• Kommunen ska sträva efter samordning och samverkan inom 

kommunkoncernen. 

 

• Samverkan med externa ska ske enligt beslutad överenskommelsen 

gällande samverkan före under, och efter samhällsstörningar i 

Västerbottens län. 

 

• Samverkan med andra krisaktörer bör om möjligt ske genom personliga 

möten eller att samverkansperson adjungeras till staben.  

 

 

Bedömningsgruppen 

Syfte 

▪ Att ta fram en första gemensam lägesbild och ta beslut om fortsatta 

åtgärder vid potentiella samhällsstörningar.  

 

▪ Att i ett tidigt skede bedöma ifall det är nödvändigt att aktivera 

krisledningsorganisationen.  

 

▪ Att säkerställa sammanhållen information till allmänhet, media och 

medarbetare. 

 

Mandat 

• besluta om central samordning 

• besluta om att kalla in krisledningsnämnden 

• besluta om initial bedömning och åtgärder 

• genomföra åtgärder inom ramen för 100 000 sek  

 

Checklista för bedömningsgruppens sammanträde 

 

Redovisning av läget: 

• Hänt (Fakta: Händelsen nu, konsekvenser nu, media/opinion nu, vidtagna 

åtgärder, resurser nu. Antaganden: Händelsen framåt, konsekvenser framåt, 
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media/opinion framåt, åtgärder framåt, resursbehov, målgrupper och aktörer 

framåt, utveckling, oklarheter, tidsfaktorn) 

• Målbild 

• Vilka (ytterligare) resurser har vi och vilka behöver tillföras (experter, 

ekonomi, material etc) 

• Beslut om händelsens omfattning, benämning (motivering) 

o Extraordinär händelse 

o Samhällsstörning 

o Särskild händelse 

• Bedömning 

• Central samordning (om ja i vilken omfattning, om nej, vem ansvarar för 

händelsen?) 

• Inom vilken lagstiftning rör vi oss och behöver vi göra avsteg?  

• Hanteras sekretessfrågor? 

• Förvaltningssamordning med stöd av bedömningsgruppen? 

• Kommunikationsinsats (externt och internt samordnat budskap)? [kort om 

händelsen, huvudbudskap] 

• Ytterligare informationsinhämtning? 

• Samverkan med andra aktörer (Vilka interna/externa?)? 

• Omfallsplanering? 

• Behov av beslut (kostnader, resurser etc)? 

 

Beslut om åtgärder: 

• Beslut om fortsatt hantering 

- Åtgärder på kort/lång sikt. 

- Informationsmeddelande / plan 

- Resurser 

- Samverkan 

- Uppföljning, återkoppling 

 

Sammanfattning 

- Läget 

- Bedömning 

- Beslut 

- Deltagande 

 

Grundbemanning för bedömningsgruppen 

Grundbemanning för bedömningsgruppen 

- Säkerhetschef 

- RCB (vid behov) 

- Kommunikatör 

- Berörd verksamhet 

- Adjungerad (vid behov) 

 

Aktivering av bedömningsgruppen 
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Bedömningsgruppen kan aktiveras av: 

• Säkerhetschef 

• Räddningschef i beredskap 

• Kommunikationschef 

• Förvaltningschef 

• Kommundirektören 

Aktivering sker genom telefonsamtal, genom automatisk uppringning eller på 

annat lämpligt sätt.  

Bedömningsgruppen samlas i sammanträdesrummet för kommunstyrelsens 

arbetsutskott eller annat lämpligt rum. Om inte fysiskt möte är möjligt kan digitalt 

möte eller telefon användas men hänsyn ska tas till sekretess. 

 

Bedömningsgruppens möten ska alltid dokumenteras. 

 

 

Funktioner i krisledningsstaben  

Krisledningsstaben leds av kommundirektören som är krisledande chef. Staben 

består av följande funktioner:  

- Stabschef  

- Kommunikation  

- Personal/HR 

- Logistik (Internservice)  

- Dokumentation 

- Stödfunktioner 

- Expertfunktioner (Adjungeras vid behov) 

- Lägesbild och analysfunktion 

Expertfunktioner (exempelvis) 

- Jurist 

- Ekonomichef 

- Räddningschef 

- GIS 

- Fastighet 

- It 

- Miljö 

- Personal 

- Kommunhälsan 

- MAS 

- POSOM 

- Versamheter (företrädare) 

- Bolag 
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- Externa aktörer 

Funktionernas bemanning fastställs av kommundirektören och framgår av särskilt 

dokument, se bilaga.  

Krisledningsorganisationen måste alltid anpassas efter rådande situation. 

Kommundirektören beslutar efter i samråd med säkerhetschefen hur staben ska 

organiseras för att hantera den specifika händelsen.  

 

 

Aktivering av krisledningsnämndens ordförande  

Följande tjänstepersoner har som uppgift att larma krisledningsnämndens 

ordförande (vid förhinder; vice ordförande) vid befarad - eller vid inträffad 

extraordinär händelse. 

• Kommundirektör 

• Räddningschef 

• Räddningschef i beredskap  

• Kommunikationschef 

• Säkerhetschef 

• Förvaltningschef 

Om någon annan än kommundirektören aktiverat krisledningsnämnden ska 

kommundirektören informeras. 

Aktivering sker genom telefonsamtal, genom automatisk uppringning eller på̊ 

annat lämpligt sätt.  

 

Krisledningsnämndens uppgifter och ansvar 

Krisledningsnämndens uppgift är att svara för den samlade politiska ledningen vid 

en extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för 

krishanteringen. Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av 

nämndens reglemente. Den ska kunna besluta inom alla verksamhetsområden som 

berörs av händelsen. Möjligheten ska dock användas restriktivt och 

beslutanderätten återgå till ordinarie nämnd så snart som möjligt. Med 

övertagande följer också ansvaret för personal, ekonomi, arbetsmiljö etc. i 

samband med hantering av krisen. 

Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska 

betraktas som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per 

automatik att Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i 

det enskilda fallet som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en 

extraordinär händelse är beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla 

den informerad om händelsen.  
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Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande 

beslut. De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. 

Krisledningsnämnden kan ta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 

nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.   

Nämnden får från av Skellefteå kommun helt eller delvis ägda företag samt från 

externa utförare avropa resurser som behövs med anledning av den extraordinära 

händelsen i enlighet med vad som föreskrivs i ägardirektiv, entreprenadavtal och 

andra överenskommelser.  

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 

Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extra ordinära 

händelsen, händelsens förlopp samt nämndens beslut. 

Nämnden beslutar om att dessa verksamheter ska upphöra. Även fullmäktige eller 

styrelsen kan fatta ett sådant beslut. 

När krisledningsnämnden är aktiv så kan den t ex:  

• Tolka och fastställa kommunens roll. 

• Besluta ifall en extraordinär händelse föreligger. 

• Tolka och fastställa kommunens roll. 

• Ange inriktning för krishanteringen.  

• Utse vid behov operativ ledning. 

• Besluta, i samråd med bolagsledning, om inriktning och omfattning av 

 verksamhet som ska upprätthållas i de kommunala bolagen.  

• Begära bistånd från annan kommun.  

• Begära stöd av Försvarsmakten (mot kostnadstäckning).  

• Besluta om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild.  

• Utfärda viktigt meddelande till allmänheten, VMA – 

informationsmeddelande.  

• Företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna, genom kontakt och 

samverkan med externa intressenter och media. 

• Besluta huruvida nämnden ska överta verksamhetsområden från andra 

nämnder, exv. vid behov av: 

- förändringar i servicenivåer  

- omfördelning av kommunens resurser  

- ingrepp i annans rätt; exv. ianspråktagande av utrustning eller egendom, 

avspärrning, utrymning (detta förutsätter övertagande av 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom räddningstjänsten)  

 

Aktivering av krisledningsstaben 

Utöver Krisledningsnämndens ordförande (vid förhinder; vice ordförande) kan 

följande tjänstepersoner inkalla och aktivera staben:  
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- Kommundirektören 

- Förvaltningschefer 

- Kommunikationschefen 

- Säkerhetschefen 

- Räddningschefen 

- Räddningschef i beredskap 

Aktivering sker genom telefonsamtal, genom automatisk uppringning eller på 

annat lämpligt sätt.  

 

Uppgifter för Krisledningsorganisationen 

• Leda arbetet med krishantering genom samordning internt och externt inom 

Skellefteå Kommuns geografiska område (geografiskt områdesansvar) 

• Svarar för beredskap inför en befarad extraordinär händelse 

• Skapar besluts- och informationsunderlag samt delger och följer upp beslut 

• Genomför föredragningar för krisledningsnämnden, kommundirektören och 

samverkansaktörer 

• Svarar för samverkan med - och information till andra aktörer  

• Informerar - och kommunicerar med media och allmänheten  

• Dokumenterar information, åtgärder, beslut m.m.  

• Övrig service för krisledningsnämnden  

• Fördelning och prioritering av resurser  

 

 

Beordrad beredskap  

Inför en befarad extraordinär händelse beordrar kommundirektören personal i 

beredskap.  

Liten beredskap: Stabschef och/eller vakthavande tjänsteperson och en 

kommunikatör.  

Stor beredskap: Stabschef, vakthavande tjänsteperson, en administratör (för 

dokumentation), en kundtjänsthandläggare, en kommunikatör. 

Personal i beredskap ska dokumentera händelseutveckling och sina vidtagna 

aktiviteter.  

 

Uppgifter för krisledande chef 

Kommundirektören ansvarar för kontakten med krisledningsnämnden, bedömer behov 

av och föreslår föredragningar. Kommundirektören beslutar också om målbild och 

inriktningen för stabens arbete.  
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Uppgifter för personal i beordrad beredskap  

• Vara omedelbart anträffbar på telefon eller Rakel. 

• Kunna inställa sig för arbete inom en timme. 

• Beredd på att kunna arbeta under en längre period. 

 

Ansvarsfördelning för funktionerna i 
krisledningsstaben 

 

Stabschef 

 

Har ansvar för krishanteringen och arbetet i krisledningsstaben vid Skellefteå 

kommun. Stabschefen är ansvarig för att krisledning utförs samt för att leda 

arbetet före, under och utvärderingen efter en kris.  

• Leder, samordnar och planerar arbetet i krisledningsstaben. 

• Ansvarar för stabsmöten och lägesgenomgångar  

• Svarar för att kommundirektörens - eller krisledningsnämndens beslut når 

sina mottagare.  

• Bedömer behov av- och föreslår samverkan  

• Bedömer behov av- och föreslår expertfunktioner till staben. 

• Svarar för samverkanskonferenser och lägesrapporter och information till 

länsstyrelsen och andra samverkansaktörer.  

• Har rätt att ta i anspråk personal ur förvaltningsorganisationen för 

tjänstgöring i krisledningsstaben. 

• Läser och signerar loggen och tagna beslut regelbundet. 

• Bedömer behovet av omfördelning och avlösning i den egna funktionen. 

• Ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet när krisen är över. 

• Ansvarar för WIS-publicering (dokumentation). 

 

Dokumentation 

Funktionen ansvarar för att ta anteckningar vid alla möten samt att föra logg över 

åtgärder och beslut. 

• Dokumenterar och loggför händelser i kronologisk ordning (dagbok). 

• Ser till att samtliga funktioner i Krisledningsstaben har tillgång till 

händelseloggen 

• Sammanställer material 

• Samlar in all dokumentation som upprättats under krisledningsarbetet och 

säkerställer att detta diarieförs. 

 

 

Kommunikation  

Funktionen ansvarar för att formulera och strukturera meddelanden, prioritera 

intressegrupper, välja kommunikationskanaler samt att intern och extern 

kommunikation samordnas och distribueras. Kommunikationsansvarig leder och 
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övervakar arbetet med mediarespons, mediakontakt, web- och pressinformation, 

m.m. Kommunikationsansvarig utser även talespersoner i olika frågor under 

krishanteringen. 

• Avdelar nödvändig personal för att lösa uppgiften. Personalplaneringen kan 

komma att omfatta beredskap i hemmet och övertid.  

• Säkrar kontinuerlig internkommunikation av faktaunderlag, framför allt med 

krisledningsstaben och inom kommunikationsavdelningen.  

• Skapar plattform för kommunikation(webbsida, blogg, sociala medier, film)  

• Formulerar och samordnar budskap, riktade internt och externt.  

• Upprättar kundtjänst(upplysningscentral), där allmänhetens frågor som berör 

den aktuella situationen kan besvaras  

• Stödjer vid behov förvaltningar som utsätts för stort mediatryck  

• Förbereder och samordnar informationsgivning med räddningsledare, 

länsstyrelse, landsting, polis mfl. externa  

• Förbereder informationslämning på främmande språk, bl.a. med tolkar  

• Dokumenterar eget arbete  

• Ansvarar för WIS-redaktörskap  

För fullständig uppgiftslista hänvisas till kriskommunikationsplan.  

 

 

Personal/HR 

Funktionen har till uppgift att säkerställa rätt kompetens och uthållig bemanning 

av väsentliga funktioner i Krisledningen. 

 

Funktionen ansvarar för: 

• Övergripande ansvar för personalfrågor, t.ex. att kontakten med anställda och 

direkt berörda närstående samordnas och hanteras på ett tillfredsställande sätt.  

• Ansvaret omfattar också att samarbeta med och skaffa de interna och externa 

personalresurser som behövs för att hantera krisen, t.ex. support för personal, 

företagshälsovård, kontakter med annan personal på olycksplatsen, psykosocialt 

stöd, hälso- och sjukvård, information till anhöriga, etc.   

• Säkerställer att arbetsrättsliga frågor hanteras korrekt 

 

 

Logistik/Internservice 

Logistik/Internservice ser till att krisledningsstaben kan arbeta obehindrat och 

långsiktigt. 

Ansvarar för bland annat lokaler, utrustning, teknikstöd, förtäring, lås och larm, 

behörigheter mm. 

 

Funktionen: 

• Svarar för den tekniska utrustningen och sambandssystem 

• Svarar för mat, dryck mm 

• Ställer iordning lokaler och arbetsplatser 

• Säkerställer transporter (transport av personal och varor) 

• Ansvarar för skyltning 
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Expertfunktioner 

Funktionen adjungeras vid behov till Krisledningsstaben. Ansvarar för att bistå 

staben med sitt expertkunnande 

 

 

 

Stödfunktioner 

Funktionen stöttar där det finns behov. 

 

POSOM  

Beredskap för psykisk och social omsorg vid större olyckor och katastrofer består 

av POSOM. Organisationen består av en ledningsgrupp med ett tio-tal 

tjänstepersoner ur kommunen, polisen och Svenska kyrkan samt ett hundratal 

frivilliga stödpersoner från olika orter i kommunen.  

Uppgifter:  

• ge praktisk hjälp samt stöd till människor som är drabbade av händelsen  

• samla information och ge information till enskilda som är drabbade  

• samverka med av händelsen berörda organisationer/aktörer  

• upprättar vid behov krisstödcentrum  

POSOM-gruppen kan aktiveras via SOS Alarm av; polisens insatschef, 

räddningsledare, räddningschef.  

 

Lokaler 

Stadshuset  

Sammanträdesrum för krisledningsnämnden: KSAU-rummet.  

Liljan och Tulpanen ska nyttjas av staben, likaså KSAU-rummet om det inte är 

upptaget av krisledningsnämnden.  

Inriktningen är dock att stabens och krisledningsnämndens behov av lokal går före 

annan verksamhet.  

Campusområdet  

Arenan eller Forumsalen för större presskonferens. Mindre lokaler för media i E-

huset  

Reservlokaler  
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• HEMLIGT 

 

 

Utrustning m.m.  

• Stadshuset: Avbrottsfri reservkraft för telefonväxel och datornät samt 

 reservkraft för nämndens och stabens lokaler  

• RAKEL-radio  

• Komradioutrustning (UK): Räddningstjänstens - och tekniska kontorets nät  

• TV och radio med upptagningsutrustning   

• Utrustning för lägesuppföljning; kartor, tablåer m.  

• Datorutrustning  

• Internet, intranät, e-post, WIS  

 

 


