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Sammanfattning 
 
Vid en kris eller större påfrestning ställs kommunens lednings- och 
samverkansförmåga på prov. Kommunen skall planera för hur en extraordinär 
händelse skall ledas, hur berörda skall informeras och på vilket sätt samhällsviktig 
verksamhet kan bedrivas under sådana förhållanden.     
 
Ljusdals kommuns reviderade plan för hantering av extraordinära händelser har som 
utgångspunkt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap. Uppgifter som 
framkommit i kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör ett viktigt underlag till 
planen.  
 
I dokumentet framgår hur kommunens ledningsfunktion ser ut under sådana 
förhållanden och på vilket sätt krisledningsnämnden med dess stödfunktioner är 
organiserad. Den innehåller ingen information på detaljnivå eftersom den då kunde 
bli otymplig och svår att använda vid en verklig händelse.  Detaljplanering skall ske 
ute i respektive förvaltning och bolag. 
 
Planen innehåller inte några uppgifter som endast gäller höjd beredskap. Vid ett 
annat säkerhetspolitiskt läge kan den kompletteras och anpassas till att även vara 
kommunens plan för höjd beredskap. Med höjd beredskap avses här skärpt 
beredskap eller högsta beredskap enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap. 
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 1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Kommunens ordinarie verksamhet regleras bland annat i Kommunallagen (1991:900) 
och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Även vid en extraordinär händelse eller 
under svåra påfrestningar är verksamhetsansvaret utgångspunkten för kommunen. 
Detta regleras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap tillsammans med Lag 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
 
 
Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som: 
 
-    avviker från det normala 
- innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
- innebär överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
- kräver skyndsamma insatser 
 

Ljusdals kommuns risk- och sårbarhetsanalys ger exempel på händelser kan leda till 
en extraordinär händelse: 

 
- omfattande skogsbrand 
- stormoväder 
- stor brand i publik lokal 
- omfattande översvämningar med höga flöden 
- dammbrott 
- transportolycka tåg eller buss 
- farligt gods olycka 
- långvarigt elavbrott 
- långvarigt avbrott i dricksvatten- och värmeförsörjning 
- långvarigt avbrott i teleförbindelserna 
- långvarigt avbrott i IT och datasystemen 
- smitta, epizooti 
- förtroendekris 
- antagonistiska hot och social oro 
 
Dessa typer av händelser kan leda till svåra påfrestningar för viktiga 
samhällsfunktioner, och beröra många enskilda och företag. Kommunen måste därför 
ha förberett sig för att kunna leda, informera och att driva samhällsviktig verksamhet 
under nämnda förhållanden. 
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2 Syfte och mål 
 

2.1 Syfte 
 
Detta dokument syftar till att kommunen skall ha en god förmåga att hantera en 
extraordinär händelse, d.v.s. att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media 
tillräcklig och korrekt information om händelsen. 
 
Utgångspunkten är att de kommunala verksamheterna skall fungera normalt så långt 
det är möjligt. De flesta händelser, även om de innebär störningar och som kommer 
plötsligt och oväntat bör inte betraktas som extraordinära utan kan hanteras inom 
ordinarie lagstiftning och av normal organisation, men skall kunna övergå till att ledas 
av den krisledningsorganisation som finns beskriven i denna plan. 
 

2.2 Övergripande mål 

 

 Kommunen skall vid extraordinära händelser och under höjd beredskap värna 
civilbefolkningen och verka för att livsnödvändig försörjning tryggas och för att 
viktiga samhällsfunktioner upprätthålls. 
 

 Kommunen skall vid extraordinära händelser och under höjd beredskap ha 
omedelbar förmåga att leda, samordna, prioritera och informera. 
 

 Kommunen skall vid svåra påfrestningar och under höjd beredskap i största 
möjliga utsträckning bedriva sin verksamhet inom ramen för ordinarie verksamhet 
och i ordinarie lokaler. 
 

 Kommunen skall, med ett års förberedelsetid, vid ett förändrat omvärldsläge ha 
förmåga att möta de ökade krav som ställs vid ett väpnat angrepp. 
 

 Hela eller delar av kommunens krisledningsorganisation skall regelbundet övas. 
 
Beredskaps- och riskhänsyn i samhällsutvecklingen: 
 

 Kommunen skall värna civilbefolkningen genom att i all samhällsplanering beakta 
beredskaps- och riskhänsyn och genom att i övrigt aktivt verka för ökad trygghet 
och säkerhet. 

 
Under höjd beredskap tillkommer: 
 

 Kommunen skall verka för att den civila verksamheten som bedrivs i kommunen 
av statliga myndigheter, landsting, kyrkliga kommuner samt organisationer och 
företag får en enhetlig inriktning och för att samverkan kommer till stånd dem 
emellan. 
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 Kommunen skall ha förmåga att tillsammans med lokal militär chef samordna det 
civila och militära försvaret i kommunen. 
 

3 Samverkan 

3.1 Geografiskt områdesansvar 

 
Inom kommunens geografiska område skall kommunen i fråga om extraordinära 
händelser i fredstid verka för att: 
 

 Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet. 

 

 De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under extraordinär 
händelse samordnas. 

 

 Informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 
Länsstyrelsen skall dessutom fortlöpande informeras om läget inom kommunens 
geografiska område vad gäller risker och sårbarhet samt de lokala aktörernas 
förberedelser inför, vid och efter en extraordinär händelse. 
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4 Organisation 
 

 

 

4:1 Krisledningsnämnd 

 
Krisledningsnämnd utgörs av kommunstyrelse enligt kommunfullmäktiges beslut 
2003-02-24, § 21. Vid en extraordinär händelse eller vid en händelse som kan 
utvecklas till en extraordinär händelse i fredstid skall krisledningsnämnden 
sammankallas. Nämndens ordförande eller vid dennes förfall,1:e eller 2:e vice 
ordförande beslutar när nämnden skall träda i kraft. Om både nämndens ordförande 
och vice ordföranden har förhinder kan varje enskild ledamot sammankalla nämnden, 
och nämnden beslutar då kollegialt om den skall träda i funktion.  
Krisledningsnämnden skall träda i tjänst senast två timmar efter beslut om detta.     
Nämndens verksamhet är reglerat i reglemente antaget den 2008-04-28, § 78, Dnr 
KS 70/08. Reviderat 2014-09-29 § 137 Dnr 0135/14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRISLEDNINGSGRUPP 

KLG 

Adjungerande Krisinformation 

Utbildningsförvaltning 

en 

Samhällsutvecklingsför- 

valtningen 

Kommunala bolag 

Omsorgsförvaltningen 

KRISLEDNINGSNÄMND 

Ks 

Vid en händelse som inte är en extraordinär händelse men som ändå kräver att insatserna 

samordnas eller att flera verksamheter behöver ledningsstöd, gäller kommunallagen och 

dess regler för nämndernas exklusiva verksamhetsansvar. Krisledningsnämnden är vid ett 

sådant tillfälle inte i funktion utan händelsen leds och samordnas av krisledningsgruppen 

(KLG) 
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 4.1.1 Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter: 
 

 Normativ ledning 

 Företräda kommunen 

 Tolka kommunens roll 

 Besluta om mer omfattande prioriteringar 

 Besluta i principiella frågor 

 Besluta om omfördelning av kommunens resurser samt ändrade 
ansvarsförhållande för kommunens förvaltningar 

 Begära bistånd vid behov 

 Besluta i ärenden som rör enskild 
 

4.1.2 Delegation: 
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen, i den utsträckning som är 
nödvändig, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
Krisledningsnämndens ordförande, eller vid dennes förfall, 1:e eller 2:e vice 
ordförande, får fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är brådskande och 
inte kan vänta på nämndens beslut. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till 
nämnden. När förhållande medger skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter 
som nämnden övertagit från andra nämnder, återgår till ordinarie nämnd. 
 
Om krisledningsnämnden trätt i funktion och fattat beslut skall detta anmälas till 
kommunfullmäktige vid nästa fullmäktiges sammanträde. Fullmäktige beslutar själv 
om omfattningen av och formerna för denna redovisning. 
 
Kommunens samordnare för beredskapsfrågor är ansvarig för arbetet med revidering 
av planen. Mindre ändringar i planen av redaktionellt slag under mandatperioden är 
delegerat kommunstyrelsen. 
 

4.1.3 Larmning Krisledningsnämnd 
 
Följande tjänstemän skall underrätta krisledningsnämndens ordförande, eller vid 
dennes frånvaro, 1:e eller 2:e vice ordförande, vid omfattande- eller risk för 
omfattande störning av den kommunala verksamheten eller vitala samhällsfunktioner: 
 

 Räddningschef 

 Befäl i beredskap 

 Tjänsteman i krisledningsgrupp 
 
Skall krisledningsnämnden sammankallas kan det ske genom inringning alternativt 
via webb-SMS.  webb-SMS kan skickas av räddningstjänstens befäl i beredskap eller 
av informationschefen på anmodan av ordförande eller vid dennes frånvaro, 1:e eller 
2:e vice ordförande.  
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4.2 Krisledningsgrupp 
 
Krisledningsnämnden skall bistås av en krisledningsgrupp bestående av: 
 

 Koncernledningsgruppen KLG 
 

För att upprätthålla uthållighet i minst en vecka bör ordinarie befattningshavare ha 
utsedda ersättare. 
Vid behov kan exempelvis följande personer adjungeras till krisledningsgruppen: 
 

 Säkerhetssamordnaren 

 Ansvarig för kommunalteknisk försörjning 

 Representanter för räddningstjänst och polis 

 IT- ansvarig 

 Representant för POSOM 
 

4.2.1 Krisledningsgruppens ansvar och uppgifter 
 
Krisledningsgruppen har det operativa och strategiska  ansvaret och är beredande 
organ för krisledningsnämnden. Gruppen skall verka i iordningställd lokal, 
Enåsenrummet (plan 5). I gruppens uppgifter ingår bl a att: 
 

 Hålla samband med andra ledningsorgan 

 Sortera/bearbeta inkommande information/ärenden 

 Samordna informationen 

 Skapa en lägesbild 

 Planera för åtgärder på kort och lång sikt 

 Etablera nödvändiga kontakter med myndigheter och organisationer 

 Samverka med externa aktörer 

 Föredragningar för krisledningsnämnd 

 Verkställa beslut 

 Följa upp beslut 

 
4.2.2 Larmning Krisledningsgrupp 
 
Vid en händelse som bedöms vara av sådan omfattning att risk föreligger för allvarlig 
störning i den kommunala verksamheten eller där andra betydande värden riskeras 
kan var och en som ingår i krisledningsgruppen initiera att gruppen sammankallas. 
Larmning kan ske genom inringning alternativt via Webb- SMS.  
Webb-SMS kan skickas av räddningstjänstens befäl i beredskap eller av 
informationschef på anmodan av någon i krisledningsgruppen. 
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4.5 Ledningslokaler 
 
Krisledningsgruppen verkar i särskilt iordningsställd lokal, Enåsenrummet (plan 5). 
Informationsorganisationen i datautbildningssalen (plan 4) och krisledningsnämnden i 
första hand Kramstarummet (plan 3) 
I mån av behov kan ersättningslokaler iordningsställas på brandstationen i Ljusdal 
och övriga sammanträdesrum i Förvaltningshuset.  
 
Det kan finnas tillfällen då delar av kommunens krisledningsorganisation behöver 
etableras i drabbad kommundel. Planering för detta genomförs inte. 
 
Vid en händelse av stort medialt intresse kan Ljusdalssalen i första hand användas 
som informations- och mediacentrum.  
 

4.6 Teknikstöd 

 
För krisledningsgruppens verksamhet beträffande ledning och information krävs att 
olika former av teknikstöd tillgodoses. Detta skall i första hand ordnas i eller i 
anslutning till Enåsenrummet (plan 5).  
Dessa funktioner omfattar bland annat: 
 

 Prioriterad direktlinje/telefax 

 Mobiltelefoner 

 Sattelittelefon    

 Kommunikationsradiosystemet RAKEL 

 Reservelkraft 

 Datorer/Internet/intranät 
 

 
5.0 Avslutning och redovisning 
 

5.1 Krisledningsnämndens avveckling 
 
Krisledningsnämnden beslutar att nämndens verksamhet upphör, när 
krisledningsverksamheten som är föranledd av den extraordinära händelsen inte 
längre anses nödvändig. 
 
Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige kan även fatta sådant om att 
krisledningsorganisationen inte längre bedöms som nödvändig. 
 

5.2 Redovisning 
 
Krisledningsnämndens beslut om avveckling skall anmälas vid följande 
kommunfullmäktigesammanträdande. 
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6.0 Information 
 

6.1 Krisinformationsplan 
 
Informationsverksamheten under kriser, svåra påfrestningar och extraordinära 
händelser finns reglerad i kommunens krisinformationsplan.  
 
 

7.0 Förteckning Bilagor 
 

A: Styrdokument Krisberedskap 
 

B: Risk- och sårbarhetsanalys 
 
C: Krisinformationsplan 

 
 
 
 
 
 


