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Bakgrund
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen 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.
Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:


Planering - Det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning, krisstöd mm sak vara utbildade och övade.



Kunskap - Kommunen ska ha god kunskap av identifierade brister från risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, genomföra och utvärdera minst två övningar och utbildningstillfällen under en
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas och utbildas minst en gång per mandatperiod.



Geografiskt områdesansvar - Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter
när det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer inom
kommunen.



Förmåga – Kommunen ska ha en god förmåga att hantera en extraordinär händelse, det vill säga
att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de samhällsviktiga verksamheter som kommunen har bedömt alltid måste kunna upprätthållas och ge invånarna och media tillräcklig och
korrekt information om händelsen.



Samverkan – kommunen har tillsammans med Piteå kommun samverkat under framtagandet av
denna plan i syfte att kunna utbilda och öva tillsammans där beröringspunkter mellan kommunerna finns enligt kommunernas RSA. Målsättningen är att vid ett skarpt läge kunna samverka
och samordna samt få förståelse för varandra över kommungränsen.

Utbildnings- och övningsplanering
Kommunen ska årligen utbilda i fastställd stabsmetodik/metod och öva enligt fastställd plan för extraordinära händelser utifrån ett scenario från kommunens RSA för att skaffa den förmåga som krävs för att
lösa en extraordinär händelse.
Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional och/eller nationell nivå. Samverkansövningar med andra aktörer inom
kommunen och/eller mellan kommuner genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhållande till
regional och nationell övningsplanering.
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Kommunens krisledningsorganisation består av:


Krisledningsnämnd – politiken



Krisledningsstab – kommunchef och tjänstemän



Krisledningsfunktioner – enhetschefer/bolagschefer och stöd

År

utbildning

övning

övade

2016

Stabsmetodik

Vindros (regional övning)

samtliga

2017

Stabsmetodik

gemensamt scenario enl RSA

stab + funktion

2018

Stabsmetodik

gemensamt scenario enl RSA

stab + funktion

2019

Stabsmetodik

gemensamt scenario enl RSA

stab + funktion

_____

