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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunens ansvar för krisberedskap och civilt försvar regleras i Lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Lagen syftar till att kommunerna ska minska sårbarheten i sin verksamhet
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt att kommuner därigenom
också ska uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar1.
I två överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) preciseras kommunens uppgifter och den statliga
ersättningen enligt LEH:
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–20222
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–20213
Detta styrdokument utgår primärt från Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap
där krav på styrdokument återfinns men då det civila försvaret och krisberedskapen hänger
ihop så inkluderas även uppgifter från överenskommelsen om civilt försvar i detta
dokument.

1.2. Syfte
Syftet med detta dokument är att beskriva hur Umeå kommun ska bedriva sitt
beredskapsarbete under perioden 2022 – 2023 med fokus på följande områden:


Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap och civilt försvar



Övergripande mål, inriktning och planering för arbetet med krisberedskap och civilt
försvar



1
2
3

Process för risk-och sårbarhetsanalys (RSA)

LEH 2006:544, kap 1
MSB 2018-09779, SKL 18/03101
MSB 2018-05681, SKL 18/01807
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2. Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap och civilt försvar
Kommunfullmäktige har det yttersta politiska ansvaret för det beredskapsarbete som
genomförs i kommunen samt fastställer detta styrdokument.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap, civilt
försvar och höjd beredskap. I händelse av att en extraordinär händelse kräver att en
krisledningsnämnd träder i kraft så utgörs krisledningsnämnden av de personer som sitter i
kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU).
Kommunstyrelsen ansvarar för att denna plan efterlevs och att det övergripande arbetet
bedrivs ändamålsenligt. Respektive nämnd och förvaltning har ansvar för krisberedskap
inom sina verksamheter. Säkerhetsenheten har ett särskilt ansvar för att stödja och
samordna verksamheternas arbete kring krisberedskap. Där samordnas också arbetet med
planeringen av civilt försvar, säkerhetsskydd och säkerhetsfrågor i stort.
Stadsdirektören har ett särskilt ansvar för fastställande av kommunens övergripande
krisledningsplan, samt övnings- och utbildningsplanen för krisberedskap. Hur kommunen ska
organisera sig vid en extraordinär händelse finns beskrivet i den av Stadsdirektören fastlagda
krisledningsplanen4.
Umeåregionens Brand- och räddningsnämnd som är gemensam med Vindelns och
Robertsfors kommuner och i övrigt ansvarar för den politiska styrningen av skydd mot
olyckor, har inget övergripande ansvar i frågor avseende krisberedskap, civilt försvar samt
säkerhetsskydd.

3. Övergripande mål och planering för arbetet med krisberedskap och civilt
försvar samt ambitioner med det geografiska områdesansvaret
3.1.

Systematiskt beredskapsarbete

Det övergripande syftet med denna plan är att uppnå en systematisk arbetsprocess med
fokus på ständigt lärande och förbättringar utifrån kunskap och erfarenheter.
Beredskapsarbetet är ständigt pågående genom kartläggning av riskbilder som leder till
prioriteringar, målsättningar och planering av aktiviteter och åtaganden. Efter att aktiviteter
genomförts följs de upp och utvärderas för att kunna användas som grund för förbättring
och utveckling.

4
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3.2.

Övergripande mål

Det övergripande målet för kommunens arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och
civilt försvar är följande:
Umeå kommun och dess medborgare ska ha god förmåga att agera före, under och ef ter en
samhällsstörning i hela hot skalan.

3.3.

Inriktning och planering

Resultatet från kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) ligger till grund för de
fokusområden som styr kommunens inriktning. I bilaga 1 redovisas inriktning och
målsättningar både utifrån RSA-arbetet samt beredskapsarbetet generellt.

3.4.

Ambition Geografiskt områdesansvar

Bakgrund
Kommunen ska under en extraordinär händelse verka för samordning mellan olika aktörer
inom sitt geografiska område. Med olika aktörer menas såväl offentliga aktörer som privata
aktörer och aktörer inom det civila samhället vars insatser kan komma att omfattas av
aktörsgemensamma överenskommelser om inriktning och samordning i den aktuella
händelsen. Samverkan sker inom ramen för Handlingskraft. Kommunen ska även verka för
att information till allmänheten samordnas5.
Till det geografiska områdesansvaret hör även inriktnings- och samordningsfunktion.
Ambition
Ambitionen för det geografiska områdesansvaret under 2022-2023 är att utveckla
Inriktnings- och samordningsfunktionen.

5 enligt

2 kap. 7 § LEH (2006:544)
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4. Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
4.1.1. Bakgrund
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 sårbarhetsanalys6.
I överenskommelsen mellan SKR och MSB sammanfattas att kommunens uppgifter kopplat
till risk och sårbarhetsanalyser är följande:
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 sårbarhetsanalys7.

4.1.2. Syfte
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys syftar till att:
-

Skapa en gemensam syn hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga på risker
och sårbarheter inom kommunens geografiska område.

-

Utgöra grund för information till kommuninvånare gällande arbetet med
samhällsstörningar i hela hotskalan.

-

Vara utgångspunkt för förebyggande arbete och förberedande åtgärder inför
samhällsstörningar.

4.1.3. Analysprocessen
Processägare är Säkerhetsenheten. Risk- och sårbarhetsanalysen presenteras i
Kommunfullmäktige samt Stadsdirektörens Forum.

6
7

2 kap. 1 § LEH)
Kap 5.2 i MSB 2018-09779 SKL 18/03101
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Arbetet drivs utifrån följande huvudsteg:

Arbetet har följande flöde under mandatperioden:
År 1

Sammanställning av kommunövergripande risk-och sårbarhetsanalys samt
rapportering till Kommunfullmäktige samt Stadsdirektörens Forum.

År 2

Hantering av risker och sårbarheter

År 3

Hantering av risker och sårbarheter

År 4

Genomförande av risk-och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå.

Den kommunövergripande Risk- och sårbarhetsanalysen baseras på tidigare analyser och
sammanställningar, inhämtning av underlag från kommunens olika verksamheter med
specifika kunskaper inom riskområdena samt underlag och analyser från andra lokala,
regionala och nationella aktörer. Det tas också hänsyn till utvärderingsunderlag från
genomförda övningar samt erfarenheter och lärdomar från inträffade oönskade händelser.

4.1.4. Uppföljning
Kommunens interna rutiner för uppföljning av Risk- och sårbarhetsanalysarbetet kommer
revideras under perioden 2022-2023. Ambitionen är att se över arbetssätt och flöden för
RSA-arbetet i stort och där ett av flera syften är att stärka uppföljningen och förtydliga
ansvar. Målet är även att tydligare integrera kontinuitetshantering i RSA-arbetet.

4.1.5. Deltagare i risk- och sårbarhetsanalysarbetet
Vilka nämnder, förvaltningar och verksamheter som ska delta i analysarbetet avgörs utifrån
omvärldsbevakning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förteckning över
samhällsviktig verksamhet i kombination med den identifiering av kritiska beroenden och
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risker inom samhällsviktig verksamhet som görs initialt. Alla nämnder har skyldighet att
utarbeta Risk och sårbarhetsanalyser för sitt område om behov föreligger8.
Gällande de kommunala bolagen som bedriver samhällsviktig verksamhet så finns det
preciserat i styrdokumentet Riktlinjer för Ägarstyrning9 att ”det är (…) av stor vikt att
kommunen och de kommunala bolagen samordnar, samplanerar och samövar med det
gemensamma syftet att stärka beredskapen och förmågan att gemensamt hantera såväl
små som stora kriser. Kommunala hel- eller majoritetsägda bolag ska därför vid behov delta i
det kommunala arbetet med beredskap och krishantering.”

4.1.6. Rapportering
Risk- och sårbarhetsanalysen sammanställs skriftligen utifrån gällande föreskrifter samt
rapporteras till Kommunfullmäktige året efter riksdagsval.

5. Krishantering
5.1.

Krisledningsplan

För varje ny mandatperiod fastställs en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.
Planen är ett stöd för kommunens ledning så att ledningsarbetet vid en extraordinär
händelse snabbt initieras och kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Planen syftar till att
tydliggöra uppgifter, roller och arbetssätt för ledningsorganisationen.
Se kap 2 för styrning och fastställande.

5.2.

Rapportering av lägesbild

För rapportering av aktörspecifika lägesbilder använder kommunen i första hand
Webbaserat Informationssystem (WIS) som MSB tillhandahåller. Säkerhetsenheten ansvarar
för sammanställning och rapportering av begärda lägesbilder till Länsstyrelsen. Om WIS är ur
funktion sker kommunikationen via RAKEL.

8
9

Reglemente för Umeå Kommuns styrelser och nämnder, kap 1, sid 4
Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun.pdf (umea.se) kap 5.3. sid 15
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Bilaga 1

Inriktning och aktiviteter för arbetet med krisberedskap och civilt försvar

Huvudområde

Inriktning

RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYSER

RSA

KONTINUITETSHANTERING

Övergripande

Analys/Utredning

Utbildning och Övning

Översyn av arbetssätt och flöden för RSAarbetet för att tydliggöra uppföljning samt
involvera kontinuitetshantering tydligare.
Inventera nuläge och
påbörja arbetet

Nödvatten

Etablera struktur för arbetet med
kontinuitetsplanering kopplat till RSAprocessen.
Fortsätta stärka kommunens förmåga att
tillhandahålla nödvatten vid störningar i
vattenförsörjningen

GEOGRAFISKT
OMRÅDESANSVAR
SAMVERKAN
OCH LEDNING

Planering

Utveckla Inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF)
Samlad lokal
lägesbild

Frivilligresurser

Konsekvensbaserade
vädervarningar

Utveckla arbetssätt för förmågan att
sammanställa en samlad lokal lägesbild samt
förankra dessa inom kommunorganisationen
och samhällsviktiga bolag.
Kartlägga vilka
frivilligresurser som behövs
vid olika händelser,
inventera vilka resurser
som finns tillgängliga.

Öva och utbilda i förmågan att
sammanställa en lokal lägesbild

Stärka dialogen med frivilligresurser.
Etablera strukturer för samverkan före och
under en samhällsstörning.

Klargöra kontaktvägar inom kommunen
samt mellan kommunen och relevanta
aktörer inom kommunens geografiska
område.
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Kriskommunikation

Integrera kriskommunikationen ännu
tydligare i det dagliga beredskapsarbetet

Intern samverkan

Utveckla krisledningsplanen gällande hur
hantering av mellanstora kriser10 ska ske.

KLIMATHÄNDELSER

Klimatrelaterade
samhällsstörningar

Utveckla och tydliggöra rutiner för
samverkan och ledning vid
samhällsstörningar så som översvämning,
ras och skred, skyfall, etc.

HÖJD
BEREDSKAP

Krigsorganisation

Skapa en övergripande
struktur för egna
krigsorganisationen.

SÄKERHETSSKYDD

Säkerhetsskydd

Utveckla processen för
säkerhetsskyddsarbetet
Fastställa
säkerhetsskyddsanalys

10

Påbörja arbetet med krigsplacering av egen
personal.

Upprätta säkerhetsskyddsplan

Med mellanstora kris avses en händelse som kräver samverkan mellan två (eller fler) förvaltningar inom kommunen, men inte kräver övergripande krisledning av Stadsdirektör/SDF.
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