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I ärendet föreslås ändrad beslutsnivå för den centrala krisledningsplanen, detta med anledning
av ändrad statlig styrning i frågan om vilken beslutsnivå en ”Plan för hantering av
extraordinära händelser” ska beslutas. Stadskontoret föreslår att reviderat reglemente för
krisledningsnämnd beslutas av kommunfullmäktige. Stadskontoret föreslår dessutom att
Central krisledningsplan för Malmö stad framöver beslutas av stadsdirektören, detta för att
anpassa beslutsnivå utifrån innehållet i planen samt efter den statliga styrningen av
krisberedskapen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla
från och med 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad Central krisledningsplan (KF 4
februari 2016, § 18) att sluta gälla från och med 13 januari 2020.
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
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I ärendet föreslås ändrad beslutsnivå för den centrala krisledningsplanen, detta med anledning
av ändrad statlig styrning i frågan om vilken beslutsnivå en ”Plan för hantering av extraordinära händelser” ska beslutas. Stadskontoret föreslår att reviderat reglemente för krisledningsnämnd beslutas av kommunfullmäktige. Stadskontoret föreslår dessutom att Central krisledningsplan för
Malmö stad framöver beslutas av stadsdirektören, detta för att anpassa beslutsnivå utifrån innehållet i planen samt efter den statliga styrningen av krisberedskapen.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och
med 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad Central krisledningsplan (KF 4 februari
2016, § 18) att sluta gälla från och med 13 januari 2020.
Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslutad instruktion för den centrala krisledningen
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Stadsdirektör
Avdelningschefer på stadskontoret
Ärendet

Krisberedskap på kommunal nivå finansieras delvis från staten och styrs genom lagen om
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap
(LEH). Statens prioritering utifrån ansvar enligt LEH specificeras i Överenskommelsen om kommuners krisberedskap 2019-2022 som tagits fram och undertecknats av SKL och staten, representerad
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I överenskommelse om kommuners
krisberedskap 2019-2022 ges kommunen följande i uppdrag:
Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska innehålla:
• hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.
• hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.
• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid extraordinära händelser.
Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst kommundirektören. (MSB 2018-09779, SKL
18/03101)

I lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap specificeras:
1 kap. Inledande bestämmelser - Lagens syfte
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i
sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Definition
4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid
Analys och planering
1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
Krisledningsnämnd
2 § I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Lag
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(2017:750).
Stadskontorets bedömning
Den nuvarande ”Plan för hantering av extraordinära händelser” beslutades av kommunfullmäktige i
Malmö stad 4 februari 2016 (STK-2015-972). Planen benämns som Central krisledningsplan för
Malmö stad. Planen innehåller främst beskrivning av krisledningsorganisationens struktur och
uppdrag, men även krisledningsnämndens reglemente. Kompletterande till planen finns även en
Instruktion för den centrala krisledningen (fastställd av kommunstyrelsen 25 juni 2012) som i mer detalj ger
inriktning till beredskapsfunktioner och central krisledning. När nuvarande Central krisledningsplan beslutades 2016 var inriktningen från staten, enligt överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2015-2018, att denna skulle beslutas tillsammans med kommunens styrdokument
för krisberedskap av kommunfullmäktige. Staten har nu anpassat styrningen av beslutsnivå, ett
behov som framförts från kommuner, för att bättre kunna anpassa kommunal beslutsnivå efter
innehåll i planen. Kravet från staten på beslutsnivå av ”Plan för hantering av extraordinära händelser”
är ”lägst kommundirektör”.
Stadskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande Central krisledningsplan upphör att gälla och att kommunstyrelsen beslutar att nuvarande instruktion för den
centrala krisledningsplanen upphör att gälla. Förslaget innebär också att kommunfullmäktige
antar ett reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Med anledning av statens ändrade styrning i frågan om Plan för extraordinära händelser från
inriktning att planen ska beslutas i kommunfullmäktige till inriktning ”lägst kommundirektör”
föreslås att en reviderad plan för central krisledning (Malmö stads svar på Plan för extraordinära
händelser) beslutas av stadsdirektör. Den reviderade Centrala krisledningsplanen börjar gälla den
13 januari 2020. Malmö stad har för avsikt att behålla samma struktur för krisledning som tidigare vid denna revidering. Revideringen berör framförallt ändringar med anledning av omorganisationer i staden men även ansvarsförflyttning av kommunens krisstöd från stadskontoret till
arbetsmarknads- och socialförvaltning, genom beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 (STK2019-1093, Revidering av centralt krisstöd).
Krisledningsnämndens reglemente har uppdaterats med referens till den nya kommunallagen
(2017:725).
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
Reglemente för krisledningsnämnden
Ant av kf 31/5 2006, § 130, bih 79.
Ändr 23/10 2007, § 175, bih 92, och 27/10 2016, 257, bih 132.

1§
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en
extraordinär händelse.
En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala och som innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av kommunen.

2§
Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

3§
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, bedömer när en
extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion.
Krisledningsnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, får besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

4§
Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd/nämnder.
Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den
specifika händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämndens beslut ska omedelbart tillställas berörd nämnd och – om möjligt – ska
dessförinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra sig.
Så snart förhållanden medger detta ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.

5§
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen kan alltid besluta att de uppgifter som
krisledningsnämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.
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6§
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga.
7§
För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap
och kommunallagen (1991:900) (2017:725).

____________________________________________________________________

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2020.
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1. Inledning
Kriser kan orsakas av olika typer av oönskade händelser och vara av många slag och
karaktär – vad som kommer att inträffa kan inte alltid förutses. Grunden i Malmö
stads krishantering är därför flexibilitet och proaktivitet.
En kris kräver alltid särskild hantering, ofta i form av en anpassad organisation. Den
centrala krisledningsplanen är en strategi för Malmö stads kommunövergripande
krishantering och är styrande för hur Malmö stad på central nivå organiserar, leder,
samordnar, samverkar och kommunicerar vid kris eller hot om kris.
Den centrala krisledningens huvudsakliga uppgift är att ge Malmö stads
förvaltningar, bolag och förbund stöd i form av samordning och ledning i händelse
av kris eller hot om kris som den berörda förvaltningen, bolaget eller förbundet inte
har förmåga att hantera enbart inom ramarna för sin egen krisledningsorganisation.

1.1 Planens syfte och omfattning
Inledningsvis berörs planens syfte, omfattning och avgränsning. Avsnitt 2 berör
krishantering i allmänhet och vad Malmö stad som kommun har att förhålla sig till.
Avsnittet är inte att betrakta som specifikt enbart för den centrala krisledningen utan
berör kommunens krishantering i stort och förtydligar bland annat roll- och
ansvarsförhållandet mellan den centrala krisledningen och stadens förvaltningar,
bolag och förbund. Avsnitt 3 beskriver den centrala krisledningen och dess
organisation.
Det övergripande syftet med Malmö stads Centrala krisledningsplan är att säkerställa
att Malmö stad har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris.
Planen syftar vidare till att förtydliga ansvarsförhållanden inom Malmö stad vid en
kris. Med Malmö stad avses organisationen Malmö stad och inkluderar (om inte
annat anges) såväl förvaltningar, majoritetsägda bolag (benämns genomgående i
planen som bolag) som kommunalförbund (benämns genomgående i planen som
förbund).
Den Centrala krisledningsplanen för Malmö stad är ett kommuncentralt
styrdokument som reglerar Malmö stads kommunövergripande krishantering.
Krishantering är den operativa insats som i huvudsak utförs under en kris och är en
del av Malmö stads krisberedskap. För mer omfattande beskrivning av Malmö stads
krisberedskapsarbete se styrdokumentet Program för Malmö stads krisberedskap 20162019.
Den centrala krisledningsorganisationen tar i enlighet med likhetsprincipen (se
Grundprinciper i krishantering s.6) sin utgångspunkt i stadskontorets ordinarie
organisationsstruktur och beslutsvägar. Syftet med detta är att säkerställa kompetens
och underlätta omställningen från ordinarie verksamhet till krishantering.
Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och har som ordinarie uppgift att
3
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stödja kommunstyrelsen i rollen som styrande, samordnande och uppföljande organ
av den kommunala verksamheten.
Den centrala krisledningsplanen ska även tillämpas vid stadskontorets interna
krishantering och gäller även vid höjd beredskap. (Regeringen kan besluta om höjd
beredskap om Sverige är i krigsfara enligt Lag om totalförsvar och höjd beredskap
(1996:1470).)
Denna plan kompletteras med mer specifika instruktioner för den centrala
krisledningsorganisationens olika funktioner. Instruktionerna fastställs av
kommunstyrelsen. Planen är kopplad till inriktning och mål för Malmö stads
krisberedskap som framgår av styrdokumentet Program för Malmö stads krisberedskap
2016-2019.
Som komplement till och direkt underställd den Centrala krisledningsplanen finns en
särskild Kriskommunikationsplan som beskriver hur Malmö stad arbetar med
kommunikation vid oönskade händelser som föranleder kris. Denna plan fastställs
inte av politiskt organ.
I tillämpliga fall kompletteras den Centrala krisledningsplanen med särskild planering
för hantering av en viss oönskad händelse. Dessa händelser kännetecknas av att de
riskerar att innebära omfattande konsekvenser och/eller att ansvarsförhållanden och
hantering är särskilt komplexa såsom t.ex. kraftigt skyfall, smittspridning av Ebola,
otjänligt vatten eller oljepåslag. Sådan planering ska betraktas som ett komplement
till och direkt underställd den Centrala krisledningsplanen samt Malmö stads
förvaltningar, bolag och förbunds krisledningsplaner varför dessa ska beaktas vid
framtagande. Planeringen sker framför allt i form av förtydliganden av
ansvarsförhållanden och i tillämpliga fall i form av framtagande av särskilda rutiner.
Sådan planering fastställs endast i tillämpliga fall av politiskt organ.
Planen ersätter den av kommunfullmäktige, vid sammanträde den 1 december 2011,
§ 195, fastställda Plan för central krisledning i Malmö stad. Planen ska, om inte annat
anges av staten, revideras minst en gång per mandatperiod senast året efter ordinarie
val till kommunfullmäktige eller på förekommen anledning. Stadskontoret svarar för
revidering.
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1.2 Vad är en kris?
En kris ska inom ramen för Malmö stads krisberedskap förstås som ett tillstånd
orsakat av en oönskad händelse där en eller flera verksamheter i Malmö stad är
utsatta för sådana påfrestningar att dessa inte kan bedrivas med normala resurser och
organisation. En oönskad händelse är en händelse som inträffar eller uppstår och
som på något sätt utmanar och negativt påverkar det som Malmö stad värdesätter.
Detta innebär att det är fullt rimligt att det inträffar oönskade händelser som förvisso
innebär påfrestningar för en eller flera verksamheter inom Malmö stad, men om de
kan hanteras med normala resurser och organisation klassas de alltså inte som en
kris.
En kris kräver alltid särskild hantering, ofta i form av en anpassad organisation.
Kris som föranleder att den centrala krisledningen aktiveras skall utöver ovanstående
även uppfylla minst ett av följande kriterier;
-

är en kommunövergripande angelägenhet, alltså berör flera av Malmö stads
förvaltningar/bolag/förbund och har betydelse för organisationens funktionalitet
eller anseende i stort,

-

är så pass omfattande att den berörda förvaltningen/bolaget/förbundet behöver
stöd för en effektiv hantering av krisen.
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2. Krishantering i Malmö stad
Ansvaret flyttas inte vid en kris. Den som har ansvaret under normala förhållanden
har också ansvaret vid en kris. I enlighet med grundprinciperna för samhällskydd och
beredskap1 ska en kris i Malmö stad, så långt det är möjligt, hanteras av den
förvaltning, bolag eller förbund som drabbats.
Grundprinciper:
-

Ansvarsprincipen - den som har ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden har motsvarande ansvar vid kris.
Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att
samverka med andra.

-

Närhetsprincipen - en kris ska, så långt det är möjligt, hanteras där
den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

-

Likhetsprincipen - organisationen som hanterar krisen ska, så långt
det är möjligt, efterlikna ordinarie organisation.

Malmö stads centrala krisledning aktiveras i det fall en kris inte kan hanteras av den
drabbade förvaltningen, bolaget eller förbundets krisledning. Kommunstyrelsen har
enligt kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente en skyldighet att följa och
ha uppsikt över kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning,
stadskontoret, kan genom den centrala krisledningen komma att stödja den drabbade
förvaltningen.
Att den centrala krisledningen aktiveras innebär dock inte att ansvaret för hantering
av krisen övertas av den centrala krisledningen och kommunstyrelsen. Den nämnd,
bolag, förbund vars verksamhet berörs, är också den instans som har det yttersta
ansvaret för hantering av krisen.
Undantag kan dock förekomma vid extraordinär händelse2 i enlighet med Lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd
beredskap (LEH 2006:544). I det fall extraordinär händelse deklareras kan
krisledningsnämnden överta beslutanderätten från annan nämnd. Beslutanderätt får
endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika
händelsens art och omfattning (se bilaga A Reglemente för krisledningsnämnden). Den
förvaltning vars nämnds beslutanderätt övertas, ska i sådant fall fortsatt hantera
krisen utifrån krisledningsnämndens beslut.
Malmö stad har enligt LEH (2006:544) ett geografiskt områdesansvar. Det innebär
bland annat att kommunen under en extraordinär händelse ska verka för att
MSB (2014) Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap MSB708
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.
1
2
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samordning sker av krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer och se till att
informationen till allmänheten under en sådan händelse samordnas. Malmö stad ska
verka för denna samordning även vid kris och hot om kris som inte klassas som
extraordinär.
Stadsområdesnämnderna
innehar
motsvarande
geografiskt
områdesansvar i stadsområdet.
En oönskad händelse kan innebära så pass omfattande skador och påfrestningar på
samhället Malmö att Malmö stad behöver stöd för att kunna hantera händelsen på ett
tillfredsställande sätt - Malmö stads resurser räcker alltså trots förebyggande och
föreberedande insatser inte till. Länsstyrelsen i Skåne kan då stödja Malmö stad
genom samordning av berörda aktörers resurser och sammanhållning av hanteringen
av händelsen. Detta innebär inte att Länsstyrelsen tar över ansvaret för hantering av
händelsen eller har möjlighet att bestämma att andra aktörer ska agera på ett visst sätt
(bortsett från möjlighet att vid omfattande räddningsinsats ta över ansvaret för
kommunal räddningstjänst3) utan ska aktivt verka för samordning och inriktning av
hanteringen.
Staten kan genom Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och andra
sektorsmyndigheter stärka aktörer såsom en kommun genom att hjälpa dem att
fungera och agera i sina respektive roller även under händelser. Malmö stad kan på så
sätt vid en kris få tillgång till stöttning genom exempelvis expertkunskap eller
förstärkningsresurser.4

2.1 Krisledning – anpassning av ordinarie ledning
En kris innebär sådana påfrestningar att den ordinarie ledningsorganisationen
behöver anpassas och förstärkas för att förbättra förmågan att hantera den
uppkomna krisen – en krisledning aktiveras.
Behov och omfattning av krisledning är beroende av den specifika händelsens
karaktär. Följande indikationer är exempel på när en ordinarie ledning inom Malmö
stad bör övergå till krisledning:
-

ordinarie rutiner svarar inte mot situationens krav
flera verksamhetsområden berörs
samordning krävs
stort behov av kriskommunikation
behov av samverkan med andra organisationer

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
MSB777
3
4
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2.2 Övergripande mål vid krishantering i Malmö stad
- minska konsekvenserna av en inträffad händelse som föranlett
samhällsstörningar och/eller kris för Malmö stad
- förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom
- säkerställa driften av den kommunala verksamheten
- upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten
- vid behov medverka i samordning och koordinering av andra aktörer
- ge alla medborgare och andra aktörer så goda förutsättningar som möjligt
att fatta egna beslut genom att sprida snabb, tillförlitlig och tydlig
information
Vid aktivering av krisledning ska ett eller flera mål formuleras som tydligt beskriver
vad
den
tillfälliga
krisledningsorganisationen
ska
åstadkomma.
Krisledningsorganisationen ska regelbundet under hanteringen beakta och reflektera
över hur krishanteringsarbetet fungerar och om det bidrar till uppsatta mål.
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3. Den centrala krisledningsorganisationen
Den centrala krisledningsorganisationen består dels av funktioner som är verksamma
i samband med att den centrala krisledningen aktiveras, dels av funktioner som är
verksamma som en del av beredskap för central krisledning.
Funktionerna i beredskap för central krisledning är kommunövergripande resurser
som är verksamma med beredskap för att kunna initiera krishantering dygnet runt.
Den centrala krisledningen aktiveras vid kris eller hot om kris i det fall en förvaltning,
bolag eller förbund behöver stöd i form av samordning och ledning från central nivå.
Den centrala krisledningen hanterar kriser i tre olika krislägen; störning, allvarlig händelse
och extraordinär händelse. Se figur nedan för en beskrivning av hur den centrala
krisledningsorganisationen är uppbyggd och i vilka skeden som de olika funktionerna
är aktiva.

Figur 1. Den centrala krisledningsorganisationen och i vilka skeden som dess funktioner är
aktiva. Figuren belyser även att den drabbade förvaltningens krisledning är fortsatt aktiv även då
den centrala krisledningen aktiveras.
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3.1 Beredskap för central krisledning
Beredskap för central krisledning består av tre funktioner; Beslutsfattare i beredskap
(BiB), Tjänsteman i beredskap (TiB) och Kommunikatör i beredskap (KiB) som har beredskap
dygnet runt för att vid behov kunna initiera krishantering. De tre
beredskapsfunktionerna arbetar i nära samverkan. Beredskap för central krisledning
är en kommunövergripande resurs, bemannad av stadskontoret, som säkerställer att
det även utanför kontorstid finns tillgängliga tjänstemän i Malmö stad som vid behov
kan initiera krishantering.
Resursen har att, vid kännedom om en händelse eller hot om händelse som kan
föranleda kris, uppmärksamma den berörda förvaltningen, bolaget eller förbundet på
händelsen. Det åligger respektive berörd förvaltning, bolag eller förbund att i sin tur
vid behov initiera krishantering i den egna organisationen. Beredskap för central
krisledning kan då komma att ge råd och stöttning. Resursen ska betraktas som ett
komplement, snarare än ett substitut, till den krisledningsorganisation som varje
förvaltning, bolag och förbund har att förbereda och säkerställa.
Samtliga förvaltningar, bolag och förbund ska ha en beredskap att kunna ta emot
larm och snabbt initiera krishantering genom att aktivera den egna
krisledningsorganisationen. Samtliga förvaltningar, bolag och förbund har att se till
att det i respektive organisation ständigt finns en tillgänglig och nåbar beslutfattare
som har mandat att fatta normativa beslut.
Trygghets- och säkerhetsenheten vid stadskontoret svarar för utbildning,
kompetensutveckling och övning av dessa beredskapsfunktioner.
Beslutsfattare i beredskap (BiB)
Funktionen Beslutsfattare i beredskap (BiB) utgörs av chefstjänsteman vid
stadskontoret med mandat att för stadkontorets räkning fatta normativa beslut samt
vid behov samordna beslut vad avser krishantering övergripande i Malmö stad.
BiBs uppgift är att, på initiativ och underlag från Tjänsteman i beredskap, bedöma
och vid behov fatta beslut om att aktivera den centrala krisledningen. Vid en
inträffad oönskad händelse eller hot om oönskad händelse som bedöms kunna få
stora skadeverkningar och konskevenser men som trots detta kan hanteras inom
ramen för ordinarie verksamhet, ska BiB hålla kommunstyrelsen informerad och
uppdaterad om händelsen.
Vid en kris som kräver central krisledning utökas BiBs uppgifter och ansvar. Vid en
störning eller allvarlig händelse är BiB den centrala krisledningens strategiska
ledningsfunktion som ansvarar för att:
-

strategiskt leda den centrala krisledningen
i krisens inledningsskede informera kommunstyrelsens ordförande
hålla kommunstyrelsen informerad och uppdaterad under krisen
åt kommunstyrelsen bereda ärenden som rör krisen
fastställa inriktningsbeslut om övergripande mål och direktiv för den centrala
krisledningens arbete
- besluta om dimensionering av centrala krisledningens stödorganisation och
eventuell samlokalisering
10
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- göra övergripande prioritering av resurser samt kostnadsfördelning inom
ramen för den centrala krisledningen
- samverka och samråda på strategisk och övergripande nivå med internt och
externt berörda aktörer
Vid en allvarlig händelse ingår BiB i krisledningsgruppen och leder såväl denna som
den centrala krisledningen i stort. Vid en allvarlig händelse beslutar BiB med
hänvisning till den specifika händelsens karaktär, vilka som ska ingå i
krisledningsgruppen. Vid extraordinär händelse övertar stadsdirektören uppgiften att
leda såväl krisledningsgrupp som den centrala krisledningen.
Tjänsteman i beredskap (TiB)
Som stöd till BiB finns en Tjänsteman i beredskap (TiB). TiBs uppgift är att vid
kännedom om en oönskad händelse som kan komma att föranleda en kris,
uppmärksamma berörda aktörer på det inträffade och vid behov initiera
krishantering. Vid bedömning av behov att aktivera den centrala krisledningen ska
TiB föredra detta för BiB. TiB är (om inte annan direktkontakt med berörd
verksamhet upprättats) externa aktörers primära ingång i Malmö stad gällande frågor
och/eller information med bäring på krishantering. TiB är kontaktfunktion för
förvaltningar, bolag och förbund vid behov av t.ex. information eller förfrågan om
stöd av den centrala krisledningen i samband med inträffad oönskad händelse som
föranlett en kris för förvaltningen, bolaget eller förbundet.
TiB har också att i så hög utsträckning som möjligt, i syfte att få en samlad lägesbild
och samordna resurser, särskilt verka för samverkan med andra såväl interna som
externa aktörer. I det fall den centrala krisledningen aktiveras tar en särskild
samverkansfunktion över uppgiften att särskilt verka för denna samverkan.
Det åligger inte TiB (ej heller BiB) att omvärldsbevaka i syfte att upptäcka en
oönskad händelse. I det fall det finns ett påtagligt hot för en oönskad händelse som
kan föranleda kris ska TiB dock löpande följa händelseutvecklingen.
Exempel på skäl för TiB att kontakta BiB för överläggning och eventuellt beslut om
aktivering av central krisledning:
-

inkommande larm (externt eller internt)
andra organisationers åtgärder (t.ex. i samband med en epidemi)
utfärdade varningar (från t.ex. SMHI eller Säpo)
upptäckt av händelse genom egen lyhördhet
naturkatastrofer eller konflikter i andra länder som bedöms påverka många
malmöbor

TiB hanterar i första hand oönskade händelser som uppstår plötsligt. TiB har endast
att hantera det initiala skedet av en händelse. Funktionen är inte avsedd att hantera
oönskade händelser som ligger inom ramen för ordinarie verksamhet.
Vid kris som innebär aktivering av central krisledning övergår TiB till funktionen
Analys och ledningsstöd i den centrala krisledningsorganisationens stödorganisation.
TiB har även vid aktivering av central krisledning fortsatt ansvar att fullfölja de
uppgifter som åligger TiB-funktionen.
11
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Kommunikatör i beredskap (KiB)
Funktionen Kommunikatör i beredskap (KiB) utgörs av en kommunikatör som
verkar i nära samarbete med TiB och svarar för omvärldsbevakning och
mediebevakning av framför allt mediala kanaler och sociala medier.
Det åligger inte KiB att utan förekommen anledning omvärldsbevaka i syfte att
upptäcka en oönskad händelse. I det fall det föreligger ett påtagligt hot för en
oönskad händelse som kan föranleda kris ska dock KiB löpande följa
händelseutvecklingen genom omvärlds- och mediebevakning.
KiB har till uppgift att hantera frågor rörande kriskommunikation och ge stöd och
rådgivning till förvaltning, bolag eller förbund vad avser kriskommunikation. KiB ska
vid behov samordna Malmö stads kommunikationsinsatser och ska snabbt kunna
möta det primära kommunikationsbehov krisen genererar inom Malmö stad, hos
allmänheten och hos andra aktörer. KiB hanterar mediekontakter och ska vid behov
kommunicera genom att exempelvis publicera information i Malmö stads olika
digitala kanaler.
Vid kris som kräver central krisledning övergår KiB till funktionen
Kriskommunikation i den centrala krisledningens stödorganisation. KiB har även vid
aktivering av central krisledning fortsatt ansvar att fullfölja de uppgifter som åligger
KiB-funktionen.

3.2 Central krisledning
Den centrala krisledningen aktiveras i det fall en kris eller hot om kris är en
kommunövergripande angelägenhet och/eller inte kan hanteras på ett tillfredställande
sätt av den drabbade förvaltningen, bolag eller förbundets egen krisledning och/eller
när händelsen drabbar flera aktörer och således kräver samordning för att
åstadkomma bästa möjliga krishantering i Malmö stad.

3.2.1 Övergripande uppgifter
Den centrala krisledningen har till uppgift att på en kommunövergripande nivå:
- genom samordning leda arbetet med krishanteringen internt i Malmö stad
- genom samordning fatta beslut om hur resurser ska fördelas och nyttjas för att
hantera krisen
- sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information
- samverka med interna och externa aktörer
- i det fall kommunen äger händelsen leda och samordna andra berörda aktörer.
Uppgifterna ska utföras i samverkan med berörda aktörer.
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3.2.2 Krishantering i tre krislägen
Vid en oönskad händelse eller hot om händelse som kräver att central krisledning
aktiveras, görs en bedömning av händelsen utifrån tre krislägen med ökande
allvarlighetsgrad; störning, allvarlig händelse och extraordinär händelse5.
Det är omfattningen av krisen och framför allt förmågan att möta den som
bestämmer krisläge. Det konstaterade krisläget är avgörande för vilka funktioner i
organisationen som ska aktiveras (se figur 1).
- Krisläge 1: Störning – Kris som i hög utsträckning kan hanteras inom ramen
för den berörda förvaltningens krisledningsorganisation, men som kräver stöd
och/eller samordning på central nivå.
- Krisläge 2: Allvarlig händelse – Kris som inte kan hanteras inom ramen för
den berörda förvaltningens krisledningsorganisation på ett tillfredsställande
sätt. En allvarlig händelse kräver stöd och/eller samordning på central nivå.
- Krisläge 3: Extraordinär händelse – Kris som drabbar många människor
och stora delar av samhället, avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner, samt kräver skyndsamma insatser av kommunen. En
extraordinär händelse kan inte hanteras enbart inom ramen för den berörda
förvaltningens krisledningsorganisation utan kräver stöd och samordning på
central nivå.

3.2.3 Aktivering av den centrala krisledningen
Beslut om att aktivera den centrala krisledningen fattas, i samråd med berörd
förvaltning, av beslutsfattare i beredskap (BiB).
Larmning
Den centrala krisledningen larmas, efter beslut av BiB, in av Tjänsteman i beredskap
(TiB) enligt särskilda larmlistor.
Ledningslokal och teknisk utrustning
Den centrala krisledningen arbetar om lämpligt vid ordinarie arbetsplatser. Den
aktiverade krisledningsorganisationen kan vid behov samlokaliseras till en särskild
ledningslokal. Vid behov finns även tillgång till alternativ ledningslokal.
Ledningslokalerna och stadshuset är utrustade med reservkraft. Den centrala
krisledningen har tillgång till teknisk utrustning såsom fast-, mobil- och IP-telefoni,
internet, radiokommunikationssystemet RAKEL för teknisk redundans.
Dokumentation och rapportering
Varje insats där den centrala krisledningen är aktiverad ska dokumenteras. Även
händelser som hanteras enbart inom ramen för funktionen beredskap för central
krisledning dokumenteras. Dokumentation ska i första hand ske i webbaserat
dagbokssystem. Om dagbokssystemet av något skäl inte kan användas ska skriftlig
5

Extraordinära händelser regleras i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544)
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dagbok föras. Dokumentation sker vid behov även i det webbaserade
dagbokssystemet Wis för regional/nationell informationsdelning och rapportering till
Länsstyrelsen Skåne.

3.2.4 Avslut av den centrala krisledningen
Vid störning eller allvarlig händelse fattar stadsdirektören, på underlag från Beslutsfattare
i beredskap (BiB), beslut om när den centrala krisledningens verksamhet ska upphöra
och den operativa krishanteringen avslutas. I det fall stadsdirektör eller dess
ställföreträdare (i enlighet med delegationsordning) av någon anledning inte är nåbar,
har BiB mandat att fatta sådant beslut.
Vid extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när nämndens
verksamhet ska upphöra. Även kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan
besluta om detta. Ett sådant beslut innebär också att den akuta krishanteringen
utifrån krisläge Extraordinär händelse avslutas. Det bör dock beaktas att fortsatt
krishantering utifrån annat krisläge kan vara behövligt.
När beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats ska följande
beaktas:
- att avvecklingen sker successivt (framförallt funktionen kriskommunikation)
- att överlämning av personal till ordinarie tjänstgöring föregås av dialog om
behov av ledighet, information och/eller avlastande samtal
- att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta
uppföljning
- att krishanteringsinsatsen utvärderas
Utvärdering
Efter varje insats där den centrala krisledningen varit aktiverad ska insatsen
utvärderas. Trygghets- och säkerhetsenheten vid stadskontoret ansvarar för
utvärderingen och att resultatet beaktas vid kommande revidering av Central
krisledningsplan för Malmö stad.

3.2.5 Organisering vid Störning och Allvarlig händelse
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens övergripande uppgift är att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter genom politiskt beslutsfattande. Uppgiften förändras
inte vid hanteringen av en kris i form av störning eller allvarlig händelse utan följer
ordinarie beslutsvägar. Kommunstyrelsen ska hållas informerad och uppdaterad av
beslutsfattare i beredskap (BiB).
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Krisledningsgruppen
Vid allvarlig händelse är krisledningsgruppen den centrala krisledningens strategiska
funktion som ansvarar för att:
-

strategiskt leda den centrala krisledningen
i krisens inledningsskede informera kommunstyrelsens ordförande
hålla kommunstyrelsen informerad och uppdaterad under krisen
åt kommunstyrelsen bereda ärenden som rör krisen
fastställa inriktningsbeslut om övergripande mål och direktiv för den
centrala krisledningens arbete
besluta
om
dimensionering
av
centrala
krisledningens
stödorganisation och eventuell samlokalisering
göra övergripande prioritering av resurser samt kostnadsfördelning
inom ramen för den centrala krisledningen
samverka och samråda på strategisk och övergripande nivå med
internt och externt berörda aktörer

Vid allvarlig händelse leder BiB krisledningsgruppen samt den centrala krisledningen
i stort. Krisledningsgruppen består huvudsakligen av avdelningschefer i
stadskontorets ordinarie ledningsgrupp. Vid en allvarlig händelse beslutar BiB med
hänvisning till den specifika händelsens karaktär, vilka som ska ingå i
krisledningsgruppen. BiB kan/bör vid behov till krisledningsgruppen adjungera
representanter från såväl andra förvaltningar, bolag och förbund som externa
aktörer.
Stödorganisationen
Stödorganisationen är den centrala krisledningens operativa funktion vars omfattning
anpassas efter behov. Stödorganisationen består av fyra funktioner med olika
uppgifter i krishanteringsarbetet. Ansvar för de olika funktionerna ligger på
avdelning eller enhet vid stadskontoret som ansvarar för dessa uppgifter i
stadskontorets ordinarie verksamhet, samt på av stadsområdesförvaltningarna
gemensamt utsedd ledning för centralt krisstöd.
-

Kommunikationsavdelningen – ansvarar för funktion

Kriskommunikation.
-

Trygghets- och säkerhetsenheten – ansvarar för funktion Analys

och ledningsstöd.
-

Administrativa enheten – ansvarar för funktion Administrativt
stöd till den centrala krisledningen.
Ledning centralt krisstöd – ansvarar för funktion Samordning

centralt krisstöd.

Stödorganisationens uppgift är att verkställa beslut. Den ska också förse den centrala
krisledningens strategiska funktion med lägesbild, analys och andra beslutsunderlag.
Trygghets- och säkerhetsenheten vid stadskontoret svarar för utbildning och övning
av stödorganisationen.
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Funktion Kriskommunikation - Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen vid stadskontoret ansvarar för att analysera och
planera för att möta det informations- och kommunikationsbehov krisen genererar
inom kommunen, hos allmänheten och hos andra parter. Avdelningen sammanställer
och distribuerar information, ger underlag för svar på allmänhetens frågor, hanterar
mediekontakter, publicerar information på Malmö stads hemsida och på intranätet
samt genomför andra kommunikationsinsatser. Kommunikationsavdelningen
ansvarar även för att samordna kommunikationsinsatserna med andra för krisen
relevanta aktörer. Vid behov ska funktionen kriskommunikation även stödja
funktionen Samordning centralt krisstöd i upprättandet av informations- och stödcentra
för allmänheten.
För kriskommunikationsarbetet kan kommunikationsavdelningen förstärkas med
t.ex.
kommunikatörer
från
andra
verksamheter
i
Malmö
stad.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att på förhand knyta till sig lämplig
personal och ta initiativ till att utbilda och öva denna.
Funktion Analys och ledningsstöd - Trygghets- och säkerhetsenheten
Trygghets- och säkerhetseneheten vid stadskontoret ansvarar för att ta fram och
löpande uppdatera lägesbild kring den inträffade händelsen. Lägesbilden innefattar
analys, medieanalys (som produceras av kommunikationsavdelningen),
sammanfattning av utförd omvärldsbevakning, uppgifter om vilka resurser som
bedöms krävas etc. Enheten arbetar också med att förbereda och följa upp beslut
som fattas av den centrala krisledningens strategiska funktion, planerar för alternativa
lösningar och alternativ händelseutveckling (omfall), kontaktar vid behov specialister
samt samverkar med andra berörda interna och externa parter. Enheten följer också i
tillämpliga fall den regionala, nationella och/eller den internationella utvecklingen
samt ansvarar för rapportering av Malmö stads åtgärder till länsstyrelsen i Skåne län.
Enheten svarar för att det vid aktivering av central krisledning finns en särskild
samverkansfunktion som har att särskilt verka för samverkan med andra såväl Malmö
stad-interna som externa aktörer som är berörda av händelsen.
Samverkansfunktionen ska vid behov och om så efterfrågas exempelvis kunna ingå i
andra aktörers krisledningsorganisation.
För analysarbetet kan trygghets- och säkerhetsenheten förstärkas med t.ex. personal
från andra verksamheter i Malmö stad. Enheten ansvarar för att på förhand knyta till
sig lämplig personal och utbilda och öva denna.
Funktion Administrativt stöd - Administrativa enheten
Administrativa enheten vid stadskontoret har till uppgift att stödja den centrala
krisledningen med olika typer av generella uppgifter som kan komma att krävas vid
krishantering. Funktionen sköter bl.a. sekreterartjänster och övrig administration
(protokoll, diarium, kontaktlistor), ekonomihantering (inköp), personalfrågor (ringa
in personal, upprätta tjänstgöringslistor, hantera ersättningsfrågor, planera för
avlastande samtal för personal i centrala krisledningen samt annan service (lokaler,
IT, mat, logi, transporter och samband).
Vissa av dessa uppgifter ligger utanför den administrativa enhetens ordinarie
verksamhet, varför funktionen administrativt stöd kan behöva förstärkas med
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personal från andra verksamheter i Malmö stad. Enheten ansvarar för att på förhand
knyta till sig lämplig personal och ta initiativ till att utbilda och öva denna.
Funktion Samordning centralt krisstöd - Ledning centralt krisstöd
Krisstödsarbetet syftar till att möta behov av psykosocialt stöd hos medborgare som
blivit direkt eller indirekt drabbade av en inträffad händelse som kan anses medföra
samhällstörning. Respektive stadsområdesnämnd ansvarar för att, i enlighet med
stadsområdets geografiska områdesansvar6 och ansvar för den sociala tryggheten för
den som vistas7 i stadsområdet, tillgodose medborgarens behov av stöd vid kris. I
enlighet med ansvars- och närhetsprincipen ligger ansvaret för krisstöd på det
stadsområde som berörs av den specifika krisen.
Funktionen Samordning centralt krisstöd aktiveras först i det fall en enskild
stadsområdesförvaltnings resurser inte motsvarar omfattningen på behovet av
krisstöd och/eller samordning mellan stadsdelarna är nödvändig. Ansvaret för
samordning av centralt krisstöd ligger på av stadsområdena utsedd ledning centralt
krisstöd vars uppgift är att samordna det centrala krisstödet utifrån de
krisstödsresurser som finns i Malmö stads stadsområdesförvaltningar.
Samordning centralt krisstöd svarar även för att ett centralt, mobilt informationsoch stödcentra upprättas vid behov (i samverkan med kommunikationsavdelningen).
Ett centralt informations- och stödcentra ger drabbade och anhöriga råd och stöd
och tillgodoser även drabbade människors grundläggande behov under en kris i form
av t.ex. mat, logi och transporter.
Det åligger varje enskilt stadsområde i Malmö stad att på förhand knyta till sig
lämplig krisstödspersonal och ta initiativ till att utbilda och öva denna. Personal som
erhållit krisstödsutbildning av Malmö stad ska vid en kris som kräver samordning av
centralt krisstöd bidra med sin kompetens även till andra stadsområden än där denne
är verksam. På detta sätt kan Malmö stads samlade krisstödskompetens användas
optimalt.
Stabsledning
Vid aktivering av central krisledning leds den centrala krisledningens operativa
krishanteringarbetet av en stabsledning. BiB utser och dimensionerar stabsledningen
med hänvisning till den specifika händelsens karaktär. Stabsledningen har att hålla
samman stödorganisationens arbete. Stabsledningen förser BiB alternativt
krisledningsgruppen med beslutsunderlag.
Trygghets- och säkerhetsenheten vid stadskontoret svarar för utbildning och övning
av personer som kan komma att utgöra funktionen stabsledning.

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och under höjd beredskap (2006:544)
7 Socialtjänstlag (2001:453)
6
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3.2.6 Förstärkt organisation vid Extraordinär händelse
Vid extraordinär händelse gäller i stort samma förutsättningar som vid störning och
allvarlig händelse, men organisationen för central krisledning förstärks ytterligare och
förändras delvis. Nedan beskrivs på vilket sätt den centrala krisledningen förstärks
och förändras vid extraordinär händelse (se även figur 1 för en jämförelse). En
extraordinär händelse kräver skyndsamma insatser av kommunen vilket exempelvis
kan innefatta behov av snabba politiska beslut vad gäller t.ex. omfördelning av
resurser mellan nämnder.
Krisledningsnämnden
Krisledningsnämnden8 är kommunens ledande politiska organ gällande beslut som
avser krishanteringen om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.
(Befogenheterna beskrivs mer ingående i bilaga A, Reglemente för krisledningsnämnden.)
Krisledningsnämndens ordförande bedömer huruvida situationen är sådan att en
extraordinär händelse föreligger och att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Om så beslutas åligger det krisledningsnämnden att formulera mål för den initiala
hanteringen av krisen. Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta å nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.
Exempel på typ av oönskade händelser som kan föranleda en extraordinär händelse:
- naturkatastrofer
- epidemier
- upplopp
- terrorism/sabotage
- svåra störningar i infrastrukturen
- långvarigt el- eller fjärrvärmeavbrott
Krisledningsnämnden har det yttersta ansvaret för krishanteringen vid en
extraordinär händelse och får vid behov överta berörda nämnders beslutsfattande
som rör krisen.
Krisledningsnämnden består av:
- kommunstyrelsens ordförande
- kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
- kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
jämte ersättare
Krisledningsgruppen
Vid en extraordinär händelse leder stadsdirektören krisledningsgruppen och den
centrala krisledningens strategiska arbete med krishanteringen. Krisledningsgruppen
förser krisledningsnämnden med beslutsunderlag. I övrigt har krisledningsgruppen
samma uppgifter som vid allvarlig händelse. Vid en extraordinär händelse beslutar
stadsdirektören med hänvisning till den specifika händelsens karaktär, vilka som ska
ingå i krisledningsgruppen. Stadsdirektören kan/bör vid behov till
krisledningsgruppen adjungera representanter från såväl andra förvaltningar, bolag
8 Enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och under höjd beredskap (2006:544) skall det i kommunen finnas en krisledningsnämnd
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och förbund som externa aktörer. Beslutsfattare i beredskap (BiB) ingår vid en
extraordinär händelse i krisledningsgruppen. I det fall stadsdirektör eller dess
ställföreträdare (i enlighet med delegationsordning) av någon anledning inte är nåbar,
har BiB att leda krisledningsgruppen.
Stödorganisationen
Vid en extraordinär händelse intensifieras stödorganisationens arbete och mycket
höga krav ställs på snabbt och säkert utförande av respektive funktions ansvar och
uppgifter.
Vid en extraordinär händelse förstärks stödorganisationen med personella resurser
ur den krets som på förhand knutits till respektive funktion, utbildats och övats. I
övrigt har stödorganisationen samma uppgifter som vid störning och allvarlig
händelse.
Stabsledning
Vid en extraordinär händelse förstärks stabsledningen med personella resurser ur den
krets som på förhand knutits till funktionen, utbildats och övats. I övrigt har
stabsledningen samma uppgifter som vid störning och allvarlig händelse.
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Bilaga A. Reglemente för krisledningsnämnden
1§
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen
drabbas av en extraordinär händelse.
En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala och
som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
2§
Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.
3§
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden,
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion.
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, får
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till
nämnden.
4§
Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd/nämnder.
Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn
till den specifika händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämndens beslut skall omedelbart tillställas berörd nämnd och - om
möjligt - skall dessförinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds
ordförande tillfälle att yttra sig.
Så snart förhållanden medger detta skall krisledningsnämnden besluta att de
uppgifter som nämnden övertagit skall återgå till ordinarie nämnd.
5§
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen kan alltid besluta att de uppgifter som
krisledningsnämnden övertagit skall återgå till ordinarie nämnd.
6§
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns
nödvändiga.
7§
För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och under höjd beredskap och kommunallagen (1991:900).
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1 Malmö stads centrala krisledningsorganisation
Den 1 december 2011, bihang 115, fastställde kommunfullmäktige Plan för central krisledning i
Malmö stad (Dnr KS-KOM-2011-00428). Planen för central krisledning är en strategi för
Malmö stads kommunövergripande krishantering och är styrande för hur Malmö stad på
central nivå organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid kris eller hot
om kris. Planen omfattar även stadskontorets interna krishantering och gäller även vid höjd
beredskap.
Den centrala krisledningens huvudsakliga uppgift är att ge Malmö stads förvaltningar, bolag
och förbund stöd i händelse av kris eller hot om kris som den berörda
förvaltningen/bolaget/förbundet inte har förmåga att hantera enbart inom ramarna för sin
egen krisledningsorganisation.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade att fastställa planen uppdrogs åt
kommunstyrelsen att anta instruktioner för den centrala krisledningsorganisationen. Detta
dokument utgör instruktion för den centrala krisledningsorganisationen.
Den centrala krisledningsorganisationen består dels av funktioner som är verksamma i
samband med att den centrala krisledningen aktiveras, dels av funktioner som är verksamma
som en del av beredskap för central krisledning. Funktionerna i beredskap för central
krisledning; Beslutsfattare i beredskap (BiB), Tjänsteman i beredskap (TiB) och Kommunikatör i
beredskap (KiB) är kommunövergripande resurser som är verksamma och inriktade mot
krishantering dygnet runt. Den centrala krisledningen aktiveras i det fall en förvaltning
behöver stöd från central nivå. Den centrala krisledningen hanterar kriser i tre olika
krislägen; störning, allvarlig händelse och extraordinär händelse. Se figur 1 för en beskrivning
av hur den centrala krisledningsorganisationen är uppbyggd och i vilka skeden som de olika
funktionerna är aktiva.
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Figur 1. Den centrala krisledningsorganisationen och i vilka skeden som dess funktioner är aktiva.
Den centrala krisledningsorganisationens olika funktioner har olika ansvar, roller och
uppgifter. Dessa funktioner är analys och ledning, kommunikation, administrativt stöd och
centralt krisstöd. Stödorganisationen är uppbyggd efter ansvarsprincipen och har sin bas ur
avdelningar vid stadskontoret som till vardags arbetar med motsvarande frågor, d.v.s.
avdelningen för trygghet och säkerhet, kommunikationsavdelningen och administrativa
avdelningen. För centralt krisstöd är det individ och familjeorganisationen i stadsdelarna som
ansvarar för denna.
Denna instruktion beskriver vilka uppgifter funktionerna ska arbeta med. Kopplat till
instruktionen kommer det att finnas för varje funktion konkreta verktyg i form av
checklistor och mallar för enskilda befattningar, dessa är ”levande” dokument och förändras
kontinuerligt efterhand som det genomförs olika typer av övningar och händelser, därför
redovisas inte dessa i denna instruktion.

2 Instruktion för funktionerna i beredskap för central
krisledning
2.1 Beslutsfattare i beredskap (BiB)
Funktionen Beslutsfattare i beredskap (BiB) utgörs av tjänstman vid stadskontoret med
mandat att fatta strategiska beslut vad avser krishantering * . BiB utgör tillsammans med
Tjänsteman i beredskap (TiB) och Kommunikatör i beredskap (KiB) beredskap för central
krisledning.
*

med undantag för extraordinär händelse där stadsdirektören är högst beslutande tjänsteman.
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BiB är verksam och inriktad mot krishantering dygnet runt. BiB är en kommunövergripande
resurs som säkerställer att det även utanför kontorstid finns en tillgänglig tjänsteman med
mandat att fatta strategiska beslut om hur händelser med bäring på krishantering ska
hanteras i kommunen.
2.1.1 Beredskapstjänstgöring
Beslutsfattare i beredskap (BiB) utgörs av chefstjänstemän som ingår i stadskontorets
ordinarie ledningsgrupp. BiB tjänstgör en vecka i taget enligt ett rullande schema och är
under sin tjänstgöringsvecka skyldig att vara tillgänglig dygnet runt, kunna börja arbeta inom
5 minuter samt kunna inställa sig på arbetsplatsen inom 2 timmar efter larm.
BiB lyder under stadsdirektören. Stadsdirektören utser bemanningen av funktionen. De som
ingår i funktionen ska ha god kännedom om kommunens organisation, om samhällets
struktur för krishantering och ha kompetens att leda den centrala krisledningsorganisationen.
Bemanningen ska vara fastställd senast 4 månader före pågående beredskap.
Beredskapsveckorna fördelas så att en tjänsteman maximalt tjänstgör under en storhelg per
år. Som storhelger räknas jul, nyår, påsk och midsommar.
Avdelningen för trygghet och säkerhet svarar för kompetensutveckling och övning av BiB.
2.1.2 Uppgift
BiB:s uppgift är att bedöma och fatta beslut om hur mindre och större händelser i
kommunen ska hanteras. Till stöd för BiB finns en Tjänsteman i beredskap (TiB) och en
kommunikatör i beredskap (KIB). Under pågående beredskap informeras BiB löpande av
TiB om större inträffade händelser som påverkar Malmö eller händelser som kan föranleda
beslut om krishantering av BiB.
Om BiB anser att behov föreligger ska denne fatta beslut om att aktivera den centrala
krisledningen.
BiB kan också uppdra åt TiB att följa upp eller närmare undersöka fenomen eller händelser
som denne får kännedom om.
Exempel på skäl för TiB att kontakta BiB för beslut om krishantering:
• inkommande larm, externt eller internt
• andra organisationers åtgärder (t.ex. i samband med en epidemi)
• utfärdade varningar (från t.ex. SMHI eller Säpo)
• upptäckt av händelse genom egen omvärldsbevakning
• naturkatastrofer eller konflikter i andra länder som bedöms påverka många
malmöbor
Exempel på åtgärder BiB kan vidta när en händelse inträffat:
- Beslut att inte vidta några åtgärder.
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-

-

-

-

Kontakta TiB för avstämning (om detta inte redan skett). TiB kan ex. uppdras att
följa händelsen och upprätta initial lägesbild.
Kontakta olika aktörer som berörs av händelsen (ex. berörda förvaltningar,
länsstyrelsen, annan kommun). Sådana kontakter kan tas av BiB eller delegeras till
TiB.
Beslut om åtgärder till stöd för berörda förvaltningar/bolag/förbund t.ex. inlarmning
av personal, förmedla kontakt med kommunexterna aktörer såsom polis,
räddningstjänst, sjukvård, media, fastighetsägare etc. Detta kan delegeras till TiB.
Kontakta stadsdirektören. (Stadsdirektören bör hållas kontinuerligt uppdaterad om
beslut).
Upprätta kontakt med och informera kommunstyrelsen om händelsen.
Besluta att aktivera den centrala krisledningen vid bedömd störning eller allvarlig
händelse. BiB ska informera stadsdirektören om beslutet. Inlarmning genomförs av
TiB enligt beslut av BiB.
Beslut om att kontakta krisledningsnämndens ordförande för bedömning om
extraordinär händelse i lagens mening föreligger. Detta sker företrädesvis efter
samråd med stadsdirektören, men BiB har dock mandat att själv ta denna kontakt.
Om extraordinär händelse deklareras ska BiB aktivera den centrala krisledningen.
BiB ska informera stadsdirektören om beslutet som därmed övertar mandatet att
fatta strategiska beslut rörande den extraordinära händelsen.

Beslut och åtgärder vid händelser ska dokumenteras.
Vid en kris som kräver central krisledning utökas BiBs uppgifter och ansvar.
Vid en störning är BiB den centrala krisledningens strategiska funktion som ansvarar för att:
leda den centrala krisledningen
åt kommunstyrelsen bereda ärenden som rör krisen
fastställa inriktningsbeslut om övergripande mål och direktiv för den centrala
krisledningsorganisationens arbete
bestämma dimensionering av stödorganisationen
göra övergripande prioritering av resurser samt kostnadsfördelning
samverka och samråda övergripande med internt och externt berörda aktörer
Vid en allvarlig händelse och extraordinär händelse ingår BiB i krisledningsgruppen som då
svarar för ovanstående uppgifter.
2.1.3 Samråd
När BiB kontaktats av TiB enligt ovan eller agerat på eget initiativ (omvärldsbevakning,
inkommande larm etc.) kan, om behov finns, kontakt tas med annan medlem i BiBfunktionen för samråd om behov av insats.
2.1.4 Överlämning
BiB, TiB och KiB går vanligtvis av/på sina pass kl. 11.00 måndagar. Då sker en gemensam
överlämning mellan de avgående och pågående tjänstemännen där avgående berättar vad
som hänt under den gångna veckan och särskilt informerar om händelser som fortfarande
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pågår och om händelser man fått indikationer på ev. kommer att inträffa. Avlösningen leds
av avgående TiB enligt fastställd dagordning.
2.1.5 Avbrytande av beredskap
Om en tjänsteman på grund av sjukdom eller av annat skäl (t.ex. hög belastning p.g.a. av
händelse) tvingas avbryta beredskapstjänstgöringen ska hon/han i första hand själv skaffa
ersättare. Om tjänstemannen inte lyckas med detta ska anmälan göras till stadsdirektören
som vid behov beordrar annan tjänsteman i funktionen att ta över beredskapen.
2.1.6 Återställande – beaktande av behov av avlastning
De tjänstemän som ingår i funktionen ska ständigt ta i beaktande och vara
uppmärksammade på eventuellt behov av avlastning i samband med egen eller kollegas
beredskapstjänstgöring. Avdelningen för trygghet och säkerhet svarar för avlastning vid
behov.
2.1.7 Hjälpmedel
Personsökare
Ipad motsvarande
Larmlistorna
System för uppkoppling till kommunens intranät och interna system
Elektroniskt dagbokssystem
2.1.8 Kompetensutveckling och övning
Avdelningen för trygghet och säkerhet svarar för kompetensutveckling och övning av BiB.
2.2 Instruktion för tjänsteman i beredskap (TiB)
Funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) utgörs av tjänsteman vid stadskontoret och utgör
operativt stöd till beslutsfattare i beredskap (BiB). TiB utgör tillsammans med BiB och
kommunikatör i beredskap (KiB) beredskap för central krisledning. TiB är verksam och inriktad
mot krishantering dygnet runt.
TiB är en kommunövergripande resurs som säkerställer att det även utanför kontorstid finns
en tillgänglig tjänsteman som vid behov kan initiera krishantering.
Tjänsteman i beredskap är tillgänglig dygnet runt och nås på telefonnummer 040-34 99 00
eller via SOS Alarm 112.
2.2.1 Beredskapstjänstgöring
TiB tjänstgör under en vecka i taget enligt ett rullande schema och skall under sin
beredskapsvecka vara tillgänglig dygnet runt, kunna börja arbeta inom 5 minuter samt kunna
inställa sig på arbetsplatsen inom 1 timme efter larm.
TiB lyder under trygghets- och säkerhetsdirektören på stadskontoret som även utser
bemanningen av funktionen. De som ingår i funktionen ska tillhöra stadskontoret och ha
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god kännedom om kommunens organisation, om samhällets strukturer för krishantering och
ha kompetens att leda stödorganisationens arbete. Bemanningen ska vara fastställd senast 4
månader före pågående beredskap.
Beredskapsveckorna fördelas så att en tjänsteman maximalt tjänstgör under en storhelg per
år. Som storhelger räknas jul, nyår, påsk och midsommar.
TiB får beredskapsersättning enligt särskilt avtal.
2.2.2 Uppgift
TiB har till uppgift att löpande följa händelseutvecklingen i kommunen och i omvärlden. När
en händelse inträffar som kan föranleda krishantering i kommunen har TiB till uppgift att ta
fram beslutsunderlag till Beslutsfattare i beredskap (BiB) * och att informera Kommunikatör i
beredskap (KiB) för att säkerställa att eventuellt behov av kriskommunikation beaktas. Vid
smärre händelser som inte bedöms föranleda att central krisledning aktiveras har TiB mandat
att besluta om åtgärder.
TiB är också externa aktörers ingång i kommunen gällande alla frågor med bäring på
krishantering och kontaktperson för övriga förvaltningar, bolag och förbund som behöver
stöd eller information när en händelse som påverkar dem inträffar.
Exempel på skäl för TiB att agera:
inkommande larm (externt eller internt)
andra organisationers åtgärder (t.ex. i samband med en epidemi)
utfärdade varningar (från t.ex. SMHI eller Säpo)
upptäckt av händelse genom egen omvärldsbevakning
naturkatastrofer eller konflikter i andra länder som bedöms påverka många
malmöbor
Under pågående beredskap informerar TiB löpande BiB och KiB om större inträffade
händelser som påverkar Malmö eller händelser som kan föranleda att BiB beslutar om
krishanteringsåtgärder. BiB kan också uppdra åt TiB att följa upp eller närmare undersöka
fenomen eller händelser som denne får kännedom om. Beslut och åtgärder vid händelser
dokumenteras.
Vid kris som kräver central krisledning ingår TiB i funktionen Analys och ledningsstöd i den
centrala krisledningsorganisationen som då svarar för TiBs uppgifter.
TiB har initialt i ett krisläge ansvar för att samordna stödfunktionerna efterhand som dessa
påbörjar sitt arbete och till dessa ansvarig avdelningschef för respektive funktion kan ta över
ledningen.
2.2.3 Samråd
När TiB har tagit emot ett larm enligt ovan eller agerat på eget initiativ (omvärldsbevakning)
kan, om det finns behov, kontakt tas med annan medlem i funktionen för TiB för samråd
om behov av insats.
*

I det fall BiB inte skulle vara nåbar kontaktas stadsdirektören . Skulle stadsdirektören inte nås kontaktas annan medlem i som ingår i BiBfunktionen. Som sista åtgärd fattar TiB självständigt beslut om insats.
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2.2.4 Överlämning
BiB, TiB och KiB går vanligtvis av/på sina pass kl. 11.00 måndagar. Då sker en gemensam
överlämning mellan de avgående och pågående tjänstemännen där avgående berättar vad
som hänt under den gångna veckan och särskilt informerar om händelser som fortfarande
pågår och om händelser man fått indikationer på ev. kommer att inträffa. Avlösningen leds
av avgående TiB enligt fastställd dagordning.
2.2.5 Avbrytande av beredskap
Om en tjänsteman på grund av sjukdom eller av annat skäl (t.ex. hög belastning p.g.a. av
händelse) tvingas avbryta beredskapstjänstgöringen ska hon/han i första hand själv skaffa
ersättare. Om tjänstemannen inte lyckas med detta ska anmälan göras till trygghets- och
säkerhetsdirektören på stadskontoret som vid behov beordrar annan tjänsteman i funktionen
att ta över beredskapen.
2.2.6 Återställande – beaktande av behov av avlastning
De tjänstemän som ingår i funktionen ska ständigt ta i beaktande och vara
uppmärksammade på eventuellt behov av avlastning i samband med egen eller kollegas
beredskapstjänstgöring. Avdelningen för trygghet och säkerhet svarar för avlastning vid
behov.
2.2.7 Hjälpmedel
Telefon
Ipad eller motsvarande
Larmlistorna och utringningssystem
System för uppkoppling till kommunens intranät och interna system
Elektroniskt dagbokssystem
2.2.8 Kompetensutveckling och övning
Avdelningen för trygghet och säkerhet svarar för kompetensutveckling och övning av TiB.

2.3 Instruktion för Kommunikatör i beredskap (KiB)
Funktionen Kommunikatör i beredskap (KiB) utgörs av tjänsteman vid stadskontoret och
utgör operativt stöd till tjänsteman i beredskap (TiB) och beslutsfattare i beredskap (BiB).
KiB utgör tillsammans med BiB och TiB beredskap för central krisledning. KiB är verksam och
inriktad mot krishantering dygnet runt.
KiB är en kommunövergripande resurs som säkerställer att det även utanför kontorstid finns
en tillgänglig tjänsteman som kan hantera kriskommunikation. Det initiala agerandet från
KiB ska föregås av samråd med TiB.
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2.3.1 Beredskapstjänstgöring
KiB tjänstgör under en vecka i taget enligt ett rullande schema och ska under sin
beredskapsvecka vara tillgänglig dygnet runt, kunna börja arbeta inom 5 minuter samt kunna
inställa sig på arbetsplatsen inom 1 timme efter larm.
KiB lyder under trygghets- och säkerhetsdirektören på stadskontoret som även utser
bemanningen av funktionen. De som ingår i funktionen ska tillhöra stadskontoret och ha
god kännedom om kommunens organisation och såväl intern som extern kommunikation.
Bemanningen ska vara fastställd senast 4 månader före pågående beredskap.
Beredskapsveckorna fördelas så att en tjänsteman maximalt tjänstgör under en storhelg per
år. Som storhelger räknas jul, nyår, påsk och midsommar.
KiB får beredskapsersättning enligt särskilt avtal.
2.3.2 Uppgift
KiB har till uppgift att hantera frågor rörande kriskommunikation vid specifik händelse med
bäring på krishantering. KiB ska vid sådan händelse även vara behjälplig
förvaltning/bolag/förbund som behöver stöd och rådgivning vad avser kriskommunikation.
KiB ska vid behov samordna Malmö stads kommunikationsinsatser för att snabbt kunna
möta upp det primära informationsbehov krisen genererar inom kommunen, hos
allmänheten och hos andra parter.
KiB samverkar med TiB och ansvarar för bevakning av framför allt mediala kanaler. KiB ska
uppmärksamma TiB på händelser som kan föranleda behov av kriskommunikation.
KiB hanterar mediekontakter och ska vid behov publicera information i Malmö stads olika
digitala kanaler.
Vid kris som kräver central krisledning uppgår KiB i funktionen Kriskommunikation i den
centrala krisledningens stödorganisation.
2.3.3 Samråd
När KiB har tagit emot ett larm från TiB eller uppmärksammat en händelse kan, om behov
finns, kontakt tas med annan medlem i KiB-funktionen för samråd om behov av insats.
2.3.4 Överlämning
BiB, TiB och KiB går vanligtvis av/på sina pass kl 11.00 måndagar. Då sker en gemensam
överlämning mellan de avgående och pågående tjänstemännen där avgående berättar vad
som hänt under den gångna veckan och särskilt informerar om händelser som fortfarande
pågår och om händelser man fått indikationer på ev. kommer att inträffa. Avlösningen leds
av avgående TiB enligt fastställd dagordning.
2.3.5 Avbrytande av beredskap
Om en tjänsteman på grund av sjukdom eller av annat skäl (t.ex. hög belastning p.g.a.
händelse) tvingas avbryta beredskapstjänstgöringen ska hon/han i första hand själv skaffa
ersättare. Om tjänstemannen inte lyckas med detta ska anmälan göras till trygghets- och
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säkerhetsdirektören på stadskontoret som vid behov beordrar annan tjänsteman i funktionen
att ta över beredskapen.
2.3.6 Återställande – beaktande av behov av avlastning
De tjänstemän som ingår i funktionen ska ständigt ta i beaktande och vara
uppmärksammade på eget eller kollegas eventuella behov av avlastning. Avdelningen för
trygghet och säkerhet svarar för både arbetsmässig och psykosocial avlastning vid behov.
2.3.7 Hjälpmedel
Telefon
Ipad eller motsvarande
Larmlistorna och utringningssystem
System för uppkoppling till kommunens intranät och interna system
Elektroniskt dagbokssystem
2.3.8 Kompetensutveckling och övning
Avdelningen för trygghet och säkerhet svarar för kompetensutveckling och övning av KiB.

3 Instruktion för den centrala krisledningens stödorganisation
3.1.1 Övergripande riktlinjer
De övergripande riktlinjerna är desamma för samtliga ingående funktioner i
krisorganisationens stödorganisation.
3.1.2 Kompetensutveckling
Avdelningen för trygghet och säkerhet vid stadskontoret (ATOS) svarar för
kompetensutveckling av den centrala krisledningsorganisationen genom utbildning och
övning. Ansvarig för respektive funktion i den centrala krisledningsorganisationen ansvarar
dock för att på förhand knyta till sig lämplig personal och ta initiativ till
kompetensutveckling av denna.
3.1.3 Tjänstgöring
Den personal som ingår i stödorganisationen ska vara beredd på att med kort varsel kunna
inställa sig för arbete i den centrala krisledningen. Vid inkallning för arbete i den centrala
krisledningen gäller ordinarie avtal för ersättning. I det fall arbete i den centrala krisledningen
innebär övertidsarbete gäller ordinarie avtal för detta.
Bemanning beslutas i ett initialt läge i samråd mellan beslutsfattare i beredskap (BiB),
tjänsteman i beredskap (TiB) och kommunikatör i beredskap (KiB). I ett senare läge är det
respektive funktion som bemannar i samverkan med funktionen administrativt stöd.
Personal som kallas in medför, i möjligaste mån, egen mobiltelefon, laddare samt bärbar
dator.
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3.1.4 Stödorganisationen
Stödorganisationen är den centrala krisledningens operativa funktion vars storlek och
omfattning anpassas efter behov. Stödorganisationens uppgift är att verkställa beslut. Den
ska också förse den centrala krisledningens strategiska funktioner med lägesbilder, analyser
och andra beslutsunderlag.
Stödorganisationen får inriktningsbeslut om övergripande mål och direktiv för arbetet från
BiB/krisledningsgruppen. Stödorganisationen består av fyra funktioner med olika uppgifter i
krishanteringsarbetet. Ansvaret för de olika funktionerna ligger på tre avdelningar vid
stadskontoret som också ansvarar för dessa uppgifter i stadskontorets ordinarie verksamhet,
samt av stadsdelsförvaltningarna utsedda IoF-chefer som samordnare för centralt krisstöd.
Avdelningschef för respektive avdelning nedan:
- Kommunikationsavdelningen – ansvarar för funktion Kriskommunikation.
- Avdelningen för trygghet och säkerhet – ansvarar för funktion Analys och
ledningsstöd.
- Administrativa avdelningen – ansvarar för funktion Administrativt stöd till den
centrala krisledningen.
IoF-chefer från stadsdelarna:
- Samordnare centralt krisstöd – ansvarar för funktion Samordning centralt krisstöd.
3.2 Funktion Analys och ledningsstöd
Funktionen analys och ledningsstöd är ett stöd till den operativa och strategiska
krisledningen för den specifika händelsen. Funktionen ansvarar för att ta fram och löpande
uppdatera lägesbild. Funktionen förbereder och följer upp beslut som fattas av den centrala
krisledningen, beslutsfattare i beredskap/krisledningsgrupp/krisledningsnämnd
(BiB/KLG/KLN), planerar för alternativa lösningar och bedömer alternativa
händelseutvecklingar. Funktionen kontaktar vid behov specialister samt samverkar med
andra berörda interna och externa parter. Funktionen följer också, då behov finns, den
regionala, nationella och/eller den internationella utvecklingen samt rapporterar Malmö stads
åtgärder till länsstyrelsen i Skåne län. Funktionen ser till att vidtagna åtgärder och
händelseutveckling dokumenteras i kommunens dagbokssystem. Funktionen svarar för
bemanning av förstärkt TiB vid störning och allvarlig händelse samt operativ ledning vid
extraordinär händelse.
3.2.1 Beslutshantering
Funktionen författar underlag för beslut till BiB, KLG och KLN. Ärenden som ska upp för
politiskt beslut överlämnas till funktionen administrativt stöd för diarieföring/administrativ
hantering. Funktionen följer upp tagna beslut och bevakar att dessa effektueras samt
rapporterar till BIB, KLG och/eller KLN.
3.2.2 Lägesbild
Lägesbilden innefattar analys av händelsen och medieanalys. Medieanalysen görs av
kommunikationsfunktionen. Utifrån lägesbilden görs en lägesrapport som innehåller vad
som hänt och var, omfattning, hur många som drabbats, vilka förvaltningar och bolag som
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berörs, vilka behov som föreligger och en konsekvensanalys för tredje man. Lägesbilden
omfattar också alternativa händelseutvecklingar. Uppdatering av lägesbilden sker
kontinuerligt.
3.2.3 Omvärldsanalys
Omvärldsanalys utgör ett av underlagen i lägesbildsarbetet och kan ligga till direkt grund för
inriktning av arbetet och specifika beslut. Omvärldsbevakningen ska ge information om
andra aktörers åtgärder, något som kan följas i olika dagbokssystemet, olika aktörers
hemsidor, medierapportering etc. Omvärldsanalysen ger också svar på hur händelsen
beskrivs i media men även av andra aktörer, en viktig del av detta är att bevaka att felaktig
information och rykten inte sprids. För den del som rör analys av medierapportering
ansvarar funktionen kriskommunikation.
3.2.4 Resursbehov
Funktionen kartlägger och bedömer vilka resurser drabbade enskilda eller förvaltningar och
bolag är i behov av. Resursbehovet bedöms bl.a. baserat på lägesbilden. Funktionen
analyserar behoven och ger underlag till ledningen om eventuella prioriteringar och
möjligheter att möta behoven. Funktionen kartlägger vilka andra aktörer som kan
tillhandahålla resurser och i samverkan med dessa bevakar att åtgärder vidtas. Funktionen
administrativt stöd ser till att de behov av resurser som behövs tas fram.
3.2.5 Samverkan
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar för kommunen och en skyldighet att
samordna krishanteringen inom området. Samverkan sker på olika nivåer inom Malmö stads
organisation. Funktionen initierar och möjliggör samverkan med berörda aktörer både på
operativ och på strategisk nivå.
3.2.6 Rapportering inom kommunen, regionalt och nationellt
Funktionen analys- och ledningsstöd sammanställer rapporter om Malmö stads agerande i
händelsen och lämnar dessa till länsstyrelsen vid behov samt informerar Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) eller annan myndighet som regeringen beslutar.
Rapportering sker vi extraordinära händelser men behov av rapportering till externa aktörer
bör beaktas även vid störning eller allvarlig händelse.
3.2.7 Operativ ledning
Träder i kraft vid extraordinär händelse och utses av KLG och är dennes ”förlängda arm” i
ledningen och samordningen av stödorganisationen. Operativ ledning håller samman
stödorganisationen och är ett verkställande organ till KLG genom att förmedla ut beslut till
stödorganisationen, sammanställer lägesorienteringar och rapporterar till KLG.
3.3 Funktion kriskommunikation
Funktionen ansvarar för att analysera, planera och hantera det kommunikationsbehov krisen
genererar inom kommunen, hos allmänheten och hos andra aktörer. Funktionen skapar och
distribuerar information, hanterar mediekontakter, svarar på allmänhetens frågor, publicerar
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information på Malmö stads hemsida och på intranätet samt de kanaler som Malmö stad
svarar för inom sociala medier. Funktionen ansvarar för att samordna kommunikationsinsatserna med andra aktörer som berörs av krisen. Vid behov ska funktionen kriskommunikation stödja funktionen för samordning av centralt krisstöd i upprättandet av
informations- och stödcentra för allmänheten.
Funktionen följer upp och publicerar information i kommunens dagbokssystem.
3.3.1 Kommunikationsplanering
Funktionen ansvarar för att göra strategi- och kommunikationsplan och identifierar
händelsens målgrupper, kanaler för att nå dessa och följa upp att kommunikationsbehoven
tillgodoses. De samordnar även svar på ofta inkommande frågor för de övriga grupperna
inom funktionen. Funktionen samordnar kommunikationsarbetet med interna och externa
aktörer.
3.3.2 Medier
Funktionens arbete med medier fokuserar på att kommunicera läget via massmedia.
Medarbetarna i funktionen är kontaktpersoner för journalister som är intresserade av
Malmö stads arbete med händelsen samt dokumenterar alla mediekontakter. Detta
inkluderar att verka som kommunikatör vid informations- och stödcentra och möter där
journalister, stödjer hjälpsökande och personal i mötet med media. Funktionen skriver och
distribuerar pressmeddelanden, föreslår och organiserar presskonferenser samt bygger upp
presscentra när behov finns. Funktionen ska även göra medieanalyser som underlag för
funktionen analys- och ledningsstöds arbete med lägesbild. Medieanalyserna inkluderar
källor från sociala medier.
3.3.3 Medborgarkontakter
Uppgiften handlar om att nå ut med information till allmänheten. Funktionen avlastar den
centrala televäxeln genom att ta emot frågor och besvara e-post från allmänheten.
Funktionen svarar för publicering av löpande information i passande kanaler i de sociala
medierna. Upplysningsverksamheten arbetar med direktkommunikation genom nätverk som
ex. föreningar och trossamfund. Upplysning ska också bedrivas vid informations- och
stödcentra då detta upprättas.
3.3.4 Webb
Funktionen svarar för helhetsbilden av den webbaserade krisinformationen från Malmö stad
som i första hand ska finnas på kommunens externa och interna webbplats. Vidare fångar
de upp frågor som inkommer via dessa kanaler och samordnar svar med kommunikationsplaneringsgruppen.

3.3.5

Skribent
Funktionen ansvarar för att formulera och klarspråka texter så att de anpassas efter
respektive målgrupps behov i olika kanaler. Vid behov ska även enklare trycksaker layoutas.
Funktionen och ska utifrån rådande behov och bemanningsläge svara för såväl media, webb
som direktkommunikation utifrån avdelningschefens bedömning.
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3.4 Funktion Administrativt stöd
Funktionen svarar för all den administration som uppkommer med avseende på den
specifika krisen. Funktionen har ett brett uppdrag men i huvudsak handlar arbetet om att
hantera personal, ekonomi, teknik i form av telefoni och IT samt materiel i övrigt. En viktig
del i arbetet är att registrera och dagboksföra beslut och händelser.
3.4.1 Nämnds- och ledningsgruppsadministration
Funktionen skriver minnesanteckningar för krisledningsgruppen, upprättar och sprider
protokoll för krisledningsnämnden/kommunstyrelsen. Funktionen ansvarar för postlistning
och diarieföring. Funktionen ansvarar för att samordna arkiveringen av krisens handlingar.
Hanterar nämndens tjänstgöringslistor som underlag för utbetalning av arvoden och
ersättningar. Är dagboksredaktör för kommunens dagbokssystem samt publicerar
informationen i huvuddagbok och kommundagbok.
3.4.2 Ekonomi
Funktionen administrerar all ekonomi i ekonomisystemet för redovisning av utlägg och
övriga utbetalningar. Funktionen underhåller kodplanen samt sköter återrapportering och
uppföljning av ekonomin.
3.4.3 Teknik/IT
Funktionen säkrar fungerande data- och telekommunikation, stödjer centrala krisledningens
medarbetare i de tekniska system inklusive behörigheter som krisledningsorganisationen
använder. Funktionen har även till uppgift att iordningställa teknisk utrustning (t.ex.
telefoner, faxar, datorer, skrivare). Tekniska fel och hårdvaruproblem handhas av
funktionen.
3.4.4 HR
Funktionen kallar in personal i samarbete med övriga funktioner och noterar löpande vilka
som tjänstgör i händelsen. Funktionen hanterar lönefrågor. Vidare har funktionen till
uppgift att vid behov kalla in organiserade frivilliga samt ta emot och registrera samtal från
spontant frivilliga. Behov av avlastande samtal organiseras av funktionen. Upprättar
kontaktlista på de aktörer som involveras i händelsen.
3.4.5 Intern växel
Funktionen upprättar intern växel för stödorganisationerna. Samordnar kontaktvägar med
central växel och stadshusets reception. Säkerställer att alla linjer till och inom
krisledningsorganisationen fungerar och att samtalen så långt som möjligt når en mottagare.
Funktionen kan även förmedla meddelanden.
3.4.6 Logistiksamordning
Funktionen iordningställer de lokaler som centrala krisledningen och stödorganisationerna
verkar i. Funktionen tillhandahåller vid behov förtäring. Funktionen är vid behov behjälplig
med logi till krisledningens personal. Vidare gör funktionen de inköp som centrala
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krisledningen behöver för egen del eller för krisens hantering och ordnar med transporter
och leveranser.
3.5 Funktion Samordning centralt krisstöd
Krisstödsarbetet syftar till att möta behov av stöd hos medborgare som blivit direkt eller
indirekt drabbade av en inträffad händelse. Respektive stadsdelsfullmäktige ansvarar för att, i
enlighet med stadsdelens befolkningsansvar, tillgodose medborgarens behov av stöd vid kris.
I enlighet med ansvars-, likhets- och närhetsprincipen ligger ansvaret för krisstöd på den
stadsdel som berörs av den specifika krisen.
Funktionen Samordning centralt krisstöd aktiveras först i det fall en enskild
stadsdelsförvaltnings resurser inte motsvarar omfattningen på behovet av krisstöd och
samordning mellan stadsdelarna är nödvändig. Ansvaret för samordning av centralt krisstöd
ligger på av stadsdelarna utsedda samordnare. Uppgift är att samordna det centrala krisstödet
utifrån de krisstödsresurser som finns i Malmö stads stadsdelar.
Samordnarna för centralt krisstöd ansvarar även för att ett centralt mobilt informations- och
stödcentra upprättas vid behov (i samverkan med kommunikationsavdelningen). Ett centralt
informations- och stödcentra ger drabbade och anhöriga råd och stöd och tillgodoser även
drabbade människors grundläggande behov under en kris i form av t.ex. mat, logi och
transporter.
3.5.1 Centrala samordnare för krisstöd
Funktionen centrala samordnare för krisstöd har till uppgift att under en större kris
samordna kommunens krisstöd, detta genom att koordinera samverkan mellan den centrala
krisledningen, stadsdelsförvaltningarna samt övriga organisationer som berörs av händelsen.
Funktionen beslutar i samråd med den centrala krisledningen om aktivering av
informations- och stödcentra och behov av långsiktigt krisstöd genom de s.k.
stödgrupperna.
Vid situationer där många malmöbor drabbats och dessa befinner sig utanför Malmö stads
geografiska område ska krisstödsverksamheten även kunna organiseras där.
3.5.2 Informations- och stödcentra
Vid en större händelse där många kommuninvånare drabbas kan funktionen organisera
stödcentra för att stödja medborgarna. Stödcentra upprättas i kombination med
informationscentra för upplysning till drabbade, anhöriga och allmänheten, då med stöd av
och i samverkan med funktionen kriskommunikation. Vid informations- och stödcentra ges
drabbade och anhöriga råd och stöd och drabbade människors grundläggande behov
tillgodoses i form av t.ex. mat och transporter. Drabbade kan också få psykologisk första
hjälp och individer som identifieras som är i behov av mer framtida stöd slussas rätt.
Informations- och stödcentra upprättas i samverkan med andra organisationer som berörs
av händelsen, t.ex. försäkringsbolag och PKL.
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3.5.3 Stödgrupper
Funktionen samordning för centralt krisstöd tillser att planering sker för att erbjuda
långsiktigt stöd till drabbade och anhöriga som har behov av detta. Bland annat kan s.k.
stödgrupper aktiveras som i kommunal regi arbetar med att erbjuda samtalsgrupper för
drabbade. Stödgrupperna utgörs av personal som är centralt utbildade för uppgiften och i
vardagen arbetar inom socialtjänsten.

3.6 Krisledningsgruppen
Består av avdelningschefer ur ordinarie ledningsgrupp på stadskontoret. Stadsdirektören,
tillsammans med beslutsfattare i beredskap (BiB), dimensionerar krisledningsgruppen
beroende på händelse. Krisledningsgruppen (KLG) träder i kraft vid allvarlig
händelse/extraordinär händelse. KLG leds av BiB/stadsdirektören.
KLG leder och fördelar arbetet för de delar av stödorganisationen som ingår i
krishanteringen. Gruppen bereder ärenden till kommunstyrelsen/ krisledningsnämnden och
fastställer övergripande mål och direktiv för arbetet. Dimensionerar stödorganisationen,
prioriterar resurser samt samverkar med andra aktörer som berörs av krisen.

18

Diarienr
MSB 2018-09779
SKL 18/03101

Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap
2019-2022

1 (16)

Diarienr
MSB 2018-09779
SKL 18/03101

Innehållsförteckning
1. Överenskommelse .................................................................. 3
2. Utgångspunkter ...................................................................... 4
3. Villkor för användning av ersättningen ................................... 5
4. Ersättning ............................................................................... 6
5. Uppgifter och stöd .................................................................. 7
5.1 Generellt stöd ...................................................................... 7
5.2 Risk- och sårbarhetsanalys .................................................... 8
5.3 Planering ............................................................................. 9
5.4 Geografiskt områdesansvar ................................................. 12
5.5 Utbildning och övning ......................................................... 13
5.6 Rapportering ...................................................................... 14
6. Riktlinjer för redovisning och uppföljning ............................. 15
6.1 Redovisning ....................................................................... 15
6.2 Uppföljning ........................................................................ 15
6.3 Hantering av sparande från föregående år ............................. 15
6.4 Principer för när ersättningen kan reduceras eller falla bort ..... 16

2 (16)

Diarienr
MSB 2018-09779
SKL 18/03101

1. Överenskommelse
Denna överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna.
Uppgifterna utgår från:
• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
• kommunallag (2017:725)
Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall
få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför
enligt 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som
regleras i LEH och denna överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett
komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.
Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan
MSB och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade
överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.
Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp,
dock tidigast från och med 2023. Justering och uppsägning kan dock ske innan
2023 om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH eller FEH. Vid
uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i samordning
med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning. Avsikten är att en
ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete med
både krisberedskap och civilt försvar.

Stockholm den 16 oktober 2018

Stockholm den 16 oktober 2018

MSB

SKL

Dan Eliasson

Vesna Jovic
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2. Utgångspunkter
Extraordinär händelse
Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §:
”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”
Krisberedskap omfattar mer än LEH
Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med
uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan
lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor,
förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med
krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare
förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen
ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt
skydd.
Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även
vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Statens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera
verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som
allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.
Civilt försvar
Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det
vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Arbetet med civilt försvar
regleras i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar som
avser perioden 2018-2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och
med 2023 ska reglera kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt
försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021-2022.
Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det
bedöms lämpligt.
Samhällsviktig verksamhet
Begreppet viktiga samhällsfunktioner har i denna överenskommelse ersatts
med samhällsviktig verksamhet vars innebörd definieras i MSBFS 2015:5 eller
annan författning som trätt i dess ställe.
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3. Villkor för användning av
ersättningen
Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får för
genomförandet av uppgifterna i LEH och denna överenskommelse:
• Finansierade aktiviteter och åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i
2 kap. i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalys, planering,
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.
• Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete.
Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med
ersättningen.
• De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära
händelser.
• Huvuddelen1 av ersättningen kan användas för personalkostnader. Det
gäller både grundbeloppet och verksamhetsersättningen. Personalkostnader
kan fokuseras till en eller ett fåtal medarbetare (till exempel
beredskapssamordnare), men de kan även fördelas till flera medarbetare i
olika förvaltningar som arbetar med uppgifterna i överenskommelsen.
• Den statliga ersättningen ska endast användas för att finansiera arbete med
krisberedskap. Om den statliga ersättningen används för att betala delar av
lönen för en medarbetare som även arbetar med andra frågor, till exempel
brottsförebyggande och internt skydd, är det viktigt att ersättningen endast
används för att bekosta den del av tjänsten som avser krisberedskap.
• Ersättningen ska inte användas för större investeringar. Ett exempel på
större investeringar är kommunala ledningsplatser. För ledningsplatser
finns särskild medfinansiering att söka.
• Ersättningen ska inte användas för finansiering av Rakelabonnemang, då
det genom överenskommelsen finns en subvention av abonnemangspriset.
• MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur
ersättningen får användas.

1 Undantaget är den del av VMA-ersättningen som ska användas för att betala
telematikabonnemang.
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4. Ersättning
Ersättningen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI).
Ersättningarna nedan anges i prisläge 2018 (januari 2018).
De fördelningsprinciper som baseras på invånarantal ska utgå från
invånarantalet den 1 november året före utbetalningsåret. Ersättningen betalas
ut av MSB senast den 30 juni respektive år efter fakturering från kommunen.
a) Grundbelopp
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet.
Stockholm

3 500 000 kr

Göteborg

2 000 000 kr

Malmö

1 500 000 kr

Övriga kommuner >80 000 innevånare

560 000 kr

Resterande kommuner

318 000 kr

b) Verksamhetsersättning
För genomförande av uppgifterna planering, risk- och sårbarhetsanalys,
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering utbetalas
17,25 kr per invånare. Hela denna ersättning får användas för lönekostnader.
c) Ersättning för utomhusvarning
Kommunen får en årlig ersättning som uppgår till 1 145 kr per ljudsändare i
respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och underhåll, samt
för att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.
d) Rakelsubvention
I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det gemensamma
radiokommunikationssystemet Rakel, och därmed öka förmågan till
samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer vid en
inträffad händelse, avsätts 27 mnkr per år för att subventionera kommunernas
abonnemangspriser för Rakel under perioden enligt nedan:
• grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år.
• telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning (VMA) via Rakel
fastställs till 625 kr per år.
Priset avser även kommunala bolag och kommunalförbund som bedriver
verksamhet inom de kriterier som anges i förordning (2003:396) om
elektronisk kommunikation.
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5. Uppgifter och stöd
Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till kommunerna.
Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter:
• risk- och sårbarhetsanalys
• planering
• geografiskt områdesansvar
• utbildning och övning
• rapportering

5.1 Generellt stöd
Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala
krisberedskapen utvecklas på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att staten
ger stöd till kommunernas arbete med krisberedskap. Utgångspunkten för
stödet är att det ska ges av den nivå och aktör som är bäst lämpad för uppgiften
och som kan göra det på det mest kostnadseffektiva sättet.
Nedan anges det generella stödet från MSB och länsstyrelserna till
kommunerna.
MSB ska
• leda ett nationellt forum i syfte att utveckla den kommunala beredskapen. I
detta forum kommer fokus vara att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas
för att utveckla kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.
• verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser,
bland annat avseende metodutveckling.
• beakta det kommunala perspektivet vid initiering av forskning och studier
inom krisberedskap.
• verka för att goda exempel i arbetet med krisberedskap sprids till
kommunerna, till exempel från utvecklingsprojekt som finansierats av MSB.
• etablera en löpande analysprocess för den information som staten hämtar in
från kommunerna avseende krisberedskap, som även inkluderar
återkoppling av relevant information till kommunerna. MSB ska även
utreda en självskattningsmodell för kommunernas krisberedskap.
• i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i
kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet.
• samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.
• utöva sitt särskilda ansvar för att stödja utvecklingen av den kommunala
räddningstjänstens krisberedskap.
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Länsstyrelsen
I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid
höjd beredskap framgår att länsstyrelsen ska vara sammanhållande för
krisberedskapen inom sitt geografiska område, samt före, under och efter en
kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som
behöver vidtas. De ska särskilt stödja de aktörer som är ansvariga för
krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalys,
utbildning och övning, samt följa upp kommunernas tillämpning av LEH.
Länsstyrelserna bör samordna sin metodutveckling avseende stöd till
kommunal krisberedskap, till exempel av metoder för skydd av samhällsviktig
verksamhet och samverkan och ledning.

5.2 Risk- och sårbarhetsanalys
Lagtext
• Kommunen ska 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 (2 kap. 1 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda
kommunala bolag och kommunalförbund.
• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att
hantera extraordinära händelser.
• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering,
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.

Förtydligande
• Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan, om kommunen
finner det lämpligt, samordnas och integreras med det riskanalysarbete
som sker i enlighet med annan lagstiftning, till exempel
säkerhetsskyddslagen och lagen om skydd mot olyckor.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.
• med utgångspunkt i nationella riskanalyser utveckla stödmaterial så att
information om de risker som MSB har analyserat kan användas i
kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
• ta fram vägledning för utvärdering av kommunens hantering av inträffade
händelser.
Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Det
inbegriper såväl hur analyserna genomförs som hur resultatet tas om hand i
planering av åtgärder för att uppnå bästa effekt.
• samråda med kommunerna om vad som ska betraktas som regionala
respektive lokala risker. Länsstyrelsen bör vid behov involvera kommunerna
i processen med att analysera och åtgärda de regionala riskerna.

5.3 Planering
Lagtext
• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser (2 kap. 1 § LEH).
• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag).
• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska
leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också
fastställa kommundirektörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och
innehålla:
o

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

o

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

o

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska
områdesansvar.

o

vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

9 (16)

Diarienr
MSB 2018-09779
SKL 18/03101

• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden.
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.
• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser.
Planen ska innehålla:
o

hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.

o

hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.

o

vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och
ledning som disponeras vid extraordinära händelser.

• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan.

Förtydliganden
• Styrdokumentet:
o ska beslutas av kommunfullmäktige.
o

kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till
exempel skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt
informations- och cybersäkerhet.

o

får utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i
kommunens struktur för styrdokument.

• Reglementet för krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige.
• Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst
kommundirektören.
• Utbildnings- och övningsplanen ska beslutas av lägst kommundirektören.
• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för
hantering av extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen
ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens
första år.
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ta ställning till
vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med
krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och
kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen.
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• Exempel på planering som kommunen bör ta fram eller uppdatera under
mandatperioden kan gälla:
o

planering för personella och materiella resurser som kommunen
behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel
resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser,
samt planering för att ta emot förstärkningsresurser).

o

planering för specifika funktioner (till exempel krisstöd).

o

planering för specifika händelser (till exempel värmebölja,
skogsbrand eller oljeutsläpp).

o

kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter.

Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• i samarbete med SKL ta fram metodstöd om:

•

•

o

styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

o

utbildnings- och övningsplan.

ta fram metodstöd om:
o

behovsanalys för förstärkningsresurser.

o

mottagande av förstärkningsresurser.

uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering.

Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna med planeringen för att kunna upprätthålla
samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar (identifiering, analys
och skydd).
• stödja kommunerna i att ta fram en flerårig utbildnings- och övningsplan.
• tillsammans med kommunerna se över behovet av frivilligresurser inom
länet.
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5.4 Geografiskt områdesansvar
Lagtext
• Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära
händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH):
1.

olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas och
3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser.
• Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka
för samordning av olika aktörers åtgärder.
• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband
med en extraordinär händelse.
• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas.
• Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
• Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att
ljudsändare underhålls.

Förtydliganden
• En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av företrädare för
offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser som möts för att
åstadkomma gemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar.
Kommunen ansvarar för att erbjuda en mötesplats och att driva arbetet
kopplat till ISF framåt. Här ingår till exempel att sammankalla, leda och
dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder.
• Kommunen kan samverka med andra kommuner om att stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de
viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med
kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.
• ta fram en vägledning för inriktnings- och samordningsfunktion på lokal
nivå.
•

ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till
allmänheten vid extraordinär händelse.

•

ta fram en vägledning för att skapa samlad lägesbild.

Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna i utvecklingen av det geografiska områdesansvaret på
lokal nivå. Länsstyrelsen bör även bidra till en tydligare ansvarsfördelning
och tolkning av de geografiska områdesansvaren på lokal och regional nivå.
• stödja kommunerna i implementering av Gemensamma grunder för
samverkan och ledning.

5.5 Utbildning och övning
Lagtext
• Kommunen ska ansvara 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 (2 kap. 8 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade.
• Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning
ska övas minst en gång per mandatperiod.
• Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering,
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller
nationell nivå som avser fredstida kriser.

Förtydliganden
• Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med
risk- och sårbarhetsanalys.
• Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra
aktörer.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• stödja andra centrala myndigheters framtagning av sektorsvisa övningar för
regional och lokal nivå enligt konceptet Öva enkelt.
• i samråd med kommunala företrädare och länsstyrelser se över sitt
utbildningsutbud gentemot kommunal krisberedskap. Utbildningsutbudet
ska presenteras på ett samlat sätt.
• stödja kommunernas egen utbildningsverksamhet genom att ta fram
utbildningsmaterial inom prioriterade områden.
Länsstyrelsen bör
• stödja kommunernas utbildnings- och övningsverksamhet, exempelvis
genom att bedriva nätverk för utbildnings- och övningsansvariga.
• ta fram länets fleråriga övningsplan i samråd med länets kommuner.
• samla nya krisledningsnämnder och kommunstyrelser för att informera om
deras ansvar vid extraordinära händelser, respektive vid höjd beredskap.

5.6 Rapportering
Lagtext
• Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH).
• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om
vidtagna och planerade åtgärder (2 kap. 9 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
(till exempel WIS och Rakel).
• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget
i kommunen vid en extraordinär händelse.

Statliga myndigheters stöd
Länsstyrelsen bör
• ta fram metodstöd för kommunernas rapportering till länsstyrelsen.
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6. Riktlinjer för redovisning och
uppföljning
6.1 Redovisning
Ersättningen under perioden delas upp och utbetalas årsvis till kommunen.
Ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna överenskommelse.
Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts
under föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och
verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda aktiviteter. I kommunens
redovisning matchas intäkten under perioden med kostnader som uppstått
som en följd av överenskommelsen.
MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur
ersättningen får användas och hur redovisningen ska ske.

6.2 Uppföljning
MSB
Enligt FEH har MSB ansvar för att bestämma och betala ut ersättning till
kommunerna inom ramen för vad regeringen årligen beslutar, samt på förslag
från länsstyrelsen besluta att ersättningen ska reduceras eller falla bort.
MSB ska verka för att länsstyrelsernas uppföljning gentemot kommunerna
samordnas. MSB kommer i samarbete med länsstyrelserna och SKL ta fram en
metod för uppföljning av överenskommelsen. Vidare kommer MSB att följa
upp länsstyrelsernas stöd och uppföljning gentemot kommunerna.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av LEH och denna
överenskommelse. Länsstyrelsen kan enligt FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte fullgjort
sina uppgifter.

6.3 Hantering av sparande från föregående år
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna
överenskommelse. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att
genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så
länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. Om hela
ersättningen inte har använts under året ska kommunen i den årliga
uppföljningen motivera varför, samt redogöra för hur kommunen planerar att
använda oförbrukade medel kommande år.
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6.4 Principer för när ersättningen kan
reduceras eller falla bort
Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.
Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktionen av kommunens ersättning
ska stå i proportion till hur stor del av arbetet som utförts.
Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen
ska reduceras eller falla bort:
• om en kommun inte fullgör sina uppgifter kan en del av ersättningen
reduceras eller falla bort,
• om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är beskriven
som ersättningsgill i LEH eller denna överenskommelse kan en del av
ersättningen reduceras samt
• om kommunens
o

sammanlagda sparande av ersättningen överstiger 10 procent av den
årliga ersättningen

o

och utgör mer än 200 000 kr

o

och kommunen inte har en plan för hur sparandet ska användas
under kommande år, så kan delar av ersättningen reduceras.

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 §
LEH. Formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).
Om en kommun 12 månader efter mandatperiodens sista år har oförbrukade
medel ska dessa återbetalas till MSB.
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