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1 Inledning
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (hädanefter kallad
LEH) reglerar arbetet med krisberedskap i kommuner och landsting.
Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred eller höjd beredskap.
Uppgifterna som beskrivs i lagen delas in i följande verksamheter:


risk- och sårbarhetsanalyser



planering



geografiskt områdesansvar



utbildning och övning



rapportering



höjd beredskap

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål
och ersättning för uppgifter i LEH, nedan kallad
kommunöverenskommelsen, preciseras ytterligare statens förväntningar på
hur uppgifterna ovan ska genomföras. Där regleras även kommunernas
ersättning för dessa uppgifter.
Enligt kommunöverenskommelsen ska kommunen ha ett styrdokument för
arbetet med krisberedskap som innehåller:
* en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
* en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som
beskrivs i kommunöverenskommelsen samt hur ersättningen ska användas.
Här ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas
samt,
* en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
(Blåa rutor som den ovan innehåller mål från kommunöverenskommelsen.)
I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion.
Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i
varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.
1.1 Syfte
Syftet med detta dokument är att utifrån LEH och
kommunöverenskommelsen beskriva kommunens arbete med krisberedskap
och inriktningen för hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden samt
redovisa hur den ekonomiska ersättningen ska användas under
mandatperioden.
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1.2 Avgränsningar
I målet från kommunöverenskommelsen ingår även att kommunen ska ha en
plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver:


hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,



hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar,
samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär
händelse samt,



vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och
samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse

Detta beskrivs inte i detta dokument utan i kommunens krisledningsplan.
1.3 Förkortningar
LEH – Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den lag som reglerar
kommunens ansvar för krisberedskap.
RSA – Risk- och sårbarhetsanalys. Enligt LEH, ska varje kommun analysera
vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur
dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet
skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den myndighet som
följer upp arbetet enligt LEH.
VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Varnings- och
informationssystem som används för att varna och informera allmänheten
vid stora olyckor och allvarliga händelser.
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2 Organisation och ansvar
Det är kommunfullmäktige som fastställer mål för kommunens verksamhet.
Den verksamhet som beskrivs i detta dokument regleras dessutom i den
speciallagstiftning som beskrivs i punkt l.
Arbetet med krisberedskap är tätt förbundet med övrigt kvalitetsarbete och
ska ske som en kontinuerlig process inom samtliga samhällsviktiga
verksamheter i den kommunala organisationen. Respektive nämnd ansvarar
för arbetet inom den egna verksamheten.
Det finns en krisledningsplan som beskriver kommunens organisation vid en
samhällsstörning. Planen beskriver hur samverkan ska ske inom kommunen
och med andra aktörer samt ansvarsförhållanden mellan politisk nivå och
tjänstemannanivå. På den politiska nivån finns möjligheten att aktivera
krisledningsnämnden. Kommunens krisledningsnämnd utgörs av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta finns närmare beskrivet i nämndens
reglemente och i krisledningsplanen.
I kommunen finns en beredskapssamordnare som organisatoriskt tillhör
kommunstyrelseförvaltningen och har ansvar för att samordna arbetet med
krisberedskap inom kommunen. Beredskapssamordnaren ska verka för att
stärka kommunens förmåga att hantera svåra samhällsstörningar enligt LEH.
Beredskapssamordnaren ingår i kommunens krisledning, ser till att övningar
och utbildningar av krisledningsorganisationen genomförs, arbetar med riskoch sårbarhetsanalyser och är kontaktperson mot andra myndigheter inom
området. Högsta ansvariga tjänsteman för kommunens krisberedskap är
kommundirektören.
Kommunens krisberedskapsarbete sker i samverkan med
räddningstjänstförbundet Höga kusten – Ådalen och de kommuner som ingår
i förbundet. En krishanteringshandläggare anställd i förbundet samordnar
arbetet och stöttar kommunerna enligt avtal med medlemskommunerna.
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3 Arbete och åtgärder för att reducera/eliminera risker
och sårbarheter samt öka förmågan
I detta kapitel beskrivs det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och hur
kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i
kommunöverenskommelsen.
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett
av följande villkor:


Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort
tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.



Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna
blir så små som möjligt.

Samhällsviktiga verksamheter som bedrivs av kommunen har identifierats
finns redovisade i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Arbetsprocesser och åtgärder nedan är listade utifrån huvudrubrikerna och
kraven i LEH och i kommunöverenskommelsen.
3.1

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)

Kommunen ska i enlighet med LEH analysera vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka
den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska:
* Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka
förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
* Ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
* Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till
allmänheten samt
* Bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället
i stort som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig
verksamhet inom kommunens geografiska område.
Arbetet ska genomföras i enlighet med föreskrifter om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser och bör när det är ger ett mervärde samordnas och
integreras med det riskanalysarbete som sker i enlighet med annan
lagstiftning.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska fastställas av kommunstyrelsen.
Under mandatperiodens första år ska kommunen revidera den övergripande
risk- och sårbarhetsanalysen och arbeta med identifiering av samhällsviktig
verksamhet. Därefter ska behov av ytterligare fördjupade analyser ses över.
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* Kommunen ska kontinuerligt arbeta för att hantera identifierade risker och
sårbarheter som framkommit i samband med exempelvis risk- och
sårbarhetsanalyser, övningar eller verkliga händelser.
* Kommunen bör även delta i regionalt samordnat arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser, när kommunens deltagande efterfrågas.
* Relevanta delar av analysen ska förankras och vara kända hos berörda
inom kommunen, kommunala bolag och förbund (beslutsfattare och
anställda) och berörda aktörer inom det geografiska området.
* Åtgärdsförslag från risk- och sårbarhetsanalysen ska integreras i berörda
verksamheters övriga planering och följas upp tillsammans med denna.
(Gröna rutor som den ovan innehåller kommunens preciseringar av mål från
kommunöverenskommelsen.)
3.2

Planering

3.2.1

Plan för hantering av extraordinära händelser (krisledningsplan)

Kommunen ska med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, fastställa en
plan som beskriver hur kommunen ska hantera samhällsstörningar och som
beskriver:
* hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,
* hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar
samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt,
* vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan
som disponeras vid en extraordinär händelse.
Planen ska ha följande bilagor:


Kriskommunikationsplan



POSOM-plan

Krisledningsplanen ska antas av kommunstyrelsen första året under
mandatperioden.
Utöver kommunens centrala krisledningsplan med bilagor ska samtliga
nämnder och bolag ta fram en krisledningsplan för den egna verksamheten.
Denna ska kunna fungera som ett komplement till den centrala
krisledningsplanen.
3.2.2

Årlig verksamhetsplanering

Utöver detta styrdokument ska kommunen för varje år ta fram en verksamhetsplan för det arbete som ska utföras inom området krisberedskap. Detta
sker i samverkan för kommunerna som ingår i Räddningstjänstförbundet
Höga kusten – Ådalen (Kramfors, Härnösand och Sollefteå) tillsammans
med den gemensamma krishanteringshandläggaren. Denna verksamhetsplan
ska beskriva mer detaljerat vad kommunen avser att genomföra under det
kommande året och ska ses som komplement till detta styrdokument.
Samtliga förvaltningar ska beakta detta program i sin verksamhetsplanering.
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Styrel

Styrel är ett projekt för planering och prioritering av samhällsviktig
verksamhet i händelse av effektbrist. En första planering gjordes 2011.
Denna planering ska revideras första året varje mandatperiod eller vid
specifika behov.
Kommunen ska delta i styrelplaneringen i samarbete med länsstyrelsen och
elbolag och lämna planeringsunderlag för kommunens geografiska område.
3.2.4

Kontinuitetsplanering

Kommunen ska under mandatperioden påbörja en
kontinuitetshanteringsprocess.
Processen ska leda fram till en planering för att säkerställa att prioriterade
samhällsviktiga verksamheter, som kommunen bedriver eller ansvarar för,
kan upprätthållas på en tolerabel nivå oberoende av vilka störningar som
drabbar verksamheten. Planering ägs av respektive verksamhet och ska
revideras vid behov.
3.2.5

Övriga planeringsåtgärder som ska genomföras under
mandatperioden,

Kommunen har tillgång till både portabel och fast reservkraft. Kommunen
ska under mandatperioden planera för hur denna ska användas.
När kommunen upphandlar eller tecknar avtal för samhällsviktig verksamhet
eller sådant som samhällsviktig verksamhet är beroende av för sin funktion
ska aspekter som berör krisberedskap och krishantering beaktas.
För att uppnå detta ska kommunen under mandatperioden:


Ta fram ett kommunövergripande styrdokument för kommunens
arbete med informationssäkerhet.



Ta fram riktlinjer för särskilda kravställningar vid upphandlingar som
berör samhällsviktiga verksamheter.



Genomföra reservkraftsplanering för samhällsviktiga verksamheter i
kommunen.

Fler åtgärdsförslag redovisas i den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalysen.
3.3 Geografiskt områdesansvar
Enligt LEH ska kommunen inom sitt geografiska område i fråga om
extraordinära händelser i fredstid verka för att:


Olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet.



De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas.



Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

För att uppnå detta ska:
* kommunen ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig
verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att
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samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och åtgärder
under en extraordinär händelse,
*kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket
representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig
verksamhet inom kommunens geografiska område bör ingå,
* kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas samt att
* kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband
med en extraordinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna
som ska hantera händelsen kan få en samstämd uppfattning om vad som
hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas.
Detta gör Härnösands kommun genom att bjuda in till nätverksträffar för
krisberedskap i Härnösand för kommunen och aktörer som bedriver
samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.


Kommunen ska bjuda in till nätverksträffar minst två gånger per
mandatperiod.

Kommunstyrelsen ansvarar för att träffar planeras och genomförs.


Kommunen ska delta i krisberedskapssamverkan regionalt och
nationellt.

Härnösands kommun ska ta initiativ till att en samlad lägesbild för
kommunens geografiska område tas fram och kommuniceras brett vid en
extraordinär händelse samt erbjuda en plattform för samverkan till de aktörer
som ska hantera händelse i kommunen.


Kommunen ska utveckla förmågan att ge en samlad lägesbild i det
geografiska området genom övning, utbildning och metodutveckling.



Kommunen ska utveckla samverkan med Räddningstjänstförbundet
Höga kusten-Ådalen och Medelpads räddningstjänstförbund kring
TiB-funktion.

Härnösands kommun ska verka för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas genom att


3.4

Kommunen ska delta på möten med det regionala
krisinformationsnätverket.
Rapportering

3.4.1

Rapportering om det kontinuerliga arbetet och hur det påverkat
krisberedskapen

Kommunen ska hålla länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som
vidtagits enligt kapitel 2 i LEH och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.
Det ska göras enligt fastställd tidsplan:


Senast 31 oktober, första året i mandatperioden ska kommunen
redovisa RSA-arbetet till länsstyrelsen.



Senast 31 december 2015 ska kommunen redovisa detta
styrdokument till länsstyrelsen.
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Årligen, senast den 15 februari med start 2016, ska kommunen
redovisa en uppföljning av kommunens krisberedskap till
länsstyrelsen. Uppföljningen består av följande delar:
o En beskrivning av vilka åtgärder som kommunen genomfört
under året för att stärka kommunens krisberedskap
o En redovisning av hur den statliga ersättningen för arbete
enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap har
använts
o En kortfattad redogörelse för eventuellt inträffade kriser
under det gångna året och huruvida krisledningsnämnden
informerats, sammankallats, samt fattat beslut.
o Rapportera status för de indikatorer som finns i listade i
MSBFS 2015:5 utifrån mål i kommunöverenskommelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för rapporteringen till länsstyrelsen.
3.4.2

Rapportering i samband med extraordinär händelse

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge länsstyrelsen
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den
förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.


Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med
berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas
nationellt för ledning och samverkan i kris.



Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om
risker och sårbarheter i kommunen och om de lokala
krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär
händelse.



Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om
läget i kommunen vid en extraordinär händelse.



Kommunens beredskapsfunktioner ska vara samordnade med övriga
relevanta aktörer avseende nätverk, teknik, och metodik för
informationsdelning för att stödja samverkan i regionen vid en
extraordinär händelse.

För att uppnå detta ska kommunen arbeta med de uppgifter som beskrivits
under kapitlet Geografiskt områdesansvar, samt genom övning och
utbildning. Rutiner och teknik för att ta in information och sammanställa
lägesbild samt att lämna lägesrapporter vid extraordinära händelser eller
samhällsstörningar framgår i den centrala krisledningsplanen.
3.5

Utbildning och övning

Kommunen ansvarar för att förtroendevalda och anställd personal får den
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter
vid extraordinära händelser i fredstid.
* Det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även
beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning, krisstöd m.m. ska
vara utbildade och övade.
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* Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en
mandatperiod (bl.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och
sårbarhetsanalysen).
* Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod.
* Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra
aktörer
* Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering,
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional och/eller
nationell nivå.
* Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller mellan
kommuner genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhållande till
regional och nationell övningsplanering.
3.5.1

Övnings- och utbildningsplan för mandatperioden

Nedanstående utbildningar och övningar genomförs i egen regi eller genom
deltagande i utbildningar och övningar som erbjuds av annan aktör.


Kommunen ska delta i minst en enklare WIS-övning varje år under
mandatperioden.



Kommunen ska delta i kontinuerliga sambandsövningar via Rakel
med länets kommuner och RCB/TiB.



En övning eller utbildning specifikt för informationsorganisationen
eller delar av den ska hållas minst två gånger per mandatperiod.



En utbildning i den för mandatperioden nya krisledningsplanen och
krisledningsorganisationen ska erbjudas berörda tjänstemän under
mandatperioden.



En utbildning eller övning ska hållas för krisledningsnämnden under
mandatperioden.



En krisledningsövning som inkluderar förvaltningar och bolag ska
hållas under mandatperioden (som enskild övning eller i samband
med en samverkansövning).



Kommunen ska delta i minst en samverkansövning under
mandatperioden.

I övrigt sker utbildning och övning fortlöpande efter behov. Den årliga
planeringen beskrivs närmare i årsvisa verksamhetsplaner och utformas
utifrån de behov som uppstår, exempelvis i samband med identifierade
brister i RSA, erfarenheter från övningar eller verkliga händelser.
Utöver ovanstående bör kommunen delta i övningar, utbildningar och
seminarier som erbjuds av länsstyrelsen.
3.6

Förberedelser för verksamhet under höjd beredskap

Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under
höjd beredskap. De förberedelser som avses är att kommunens ska:
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* säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls samt
* säkerställa att krisledningen upprätthåller grundläggande kunskaper om
kommunens uppgifter vid höjd beredskap
3.6.1

Ansvar och plan för underhåll av VMA-anläggningar

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) äger materialen till
VMA-anläggningarna, medan kommunen är användare och ansvarar för
drift, underhåll och service av ljudsändarna inom kommunens geografiska
område samt för att säkerställa att utrustningen kan användas.
Räddningstjänsten har fått i uppdrag av kommunen att utföra uppgifterna
nedan.


En årlig kontroll på varje anläggning ska göras för att undersöka att
de fungerar som de ska.



Vart 4:e år ska tryckkärlen genomgå en in- och utvändig besiktning,
tills de ersatts med elektriska anläggningar.



Bevakning av ljudsändarnas status görs på räddningstjänsten via
datautrustning som MSB tillhandahåller. Om någon ljudsändare
indikerar att något är fel ska det undersökas och åtgärdas.



Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december ska
test av ljudanläggningarna genomföras. Dessa tester utförs från varje
heltidsstation inom kommunens geografiska område.

Arbetet ska dokumenteras, redovisas och faktureras till kommunen årligen.
3.6.2

Hur grundläggande kunskap ska upprätthållas om uppgifterna i höjd
beredskap

Kommunen följer länsstyrelsens rekommendationer beträffande höjd
beredskap.
I den centrala krisledningsplanen framgår vilka krav som ställs på
kommunen i samband med höjd beredskap enligt LEH och hur en sådan
händelse ska hanteras av kommunen. Grundläggande kunskaper om
kommunens uppgifter vid höjd beredskap upprätthålls genom återkommande
genomgångar av krisledningsplanen i enlighet med utbildnings- och
övningsplanen i kapitel 3.5.
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4 Hur den statliga ersättningen ska användas
Grundbelopp
Grundbeloppet ska bekosta en funktion med erforderlig kompetens för
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet.
Verksamhetsersättning
Verksamhetsersättningen ska bekosta arbetstid för genomförande av
planering, risk- och sårbarhetsanalyser, övning m.m. enligt årsvisa
verksamhetsplaner.
Ersättning för utomhusvarning
Ersättning ska användas för att finansiera kostnader för drift och underhåll
av utrustning för utomhusvarning, VMA, samt för att genomföra kvartalsvisa
tester av utrustningen.
Samverkansersättning
Kommunen får en årlig ersättning för att stimulera samverkan med andra
aktörer. Ersättningen ska användas för att uppnå följande mål:
Geografiskt områdesansvar
Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i
samverkan med kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska
området.
Utbildning och övning
Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller mellan
kommuner genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhållande till
regional och nationell övningsplanering.
Rapportering
Kommunernas beredskapsfunktioner är samordnade med övriga relevanta
aktörer avseende nätverk, teknik, och metodik för informationsdelning för att
stödja samverkan i regionen vid en extraordinär händelse.
4.1 Budget och redovisning
Härnösands kommun får för närvarande drygt 650 000 kronor i statlig
ersättning årligen för det arbete som beskrivs i detta dokument. Av dessa
medel går ca 75 % till lönekostnader för en halvtidstjänst som
beredskapssamordnare (grundbelopp) och köp av tjänsten
krishanteringshandläggare från Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen.
Krishanteringshandläggaren är gemensam för de tre kommunerna inom
räddningstjänstförbundet; Härnösand, Kramfors och Sollefteå och arbetar
med flera av de områden som ska täckas av verksamhetsersättningen och
samverkansersättningen.
Samverkansersättningen är cirka 8 procent av totalbeloppet och används för
samverkansmöten både i länet och vid det fördjupade samarbete som sker
inom räddningstjänstförbundet.
Ersättningen för utomhusvarning, för närvarande 1100 kronor per
ljudsändare och år, betalas till räddningstjänsten som ersättning för de
uppgifter som beskrivs i kapitel 3.6.1.
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Resterande delar av bidraget samt kommunens egna budgeterade medel
används för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, planering,
samverkansövningar samt egna övningar och utbildningar.
Krisberedskap har en egen budget som följs upp i kommunens ordinarie
bokslutsarbete.

