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Robertsfors kommun 2016-05-11 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Storgatan 71 B 

901 86 Umeå 

Svar: Begäran om redogörelse av tidsplan för arbete med och fastställande av 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap och plan för hur 
kommunen ska hantera extraordinära händelser 
 
Bakgrund 
Kommunerna har en skyldighet enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) att ha en 
risk- och sårbarhetsanalys och en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära 
händelser. I kommunöverenskommelsen (som trädde i kraft 2014-01-01) framgår också att 
kommunen ska ha ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. Dessa tre dokument ska 
antas för varje ny mandatperiod. 
 
Då Robertsfors kommun har ännu inte antagit ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap för mandatperioden 2015-2018, begär Länsstyrelsen en redogörelse från 
kommunen om tidsplanen för arbete med och fastställande av dessa dokument.  
 
Redogörelsen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2016-06-10. 
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Kommunens svar 

Anledning till försening 

Med anledning av ökad arbetsbelastning i samband med flyktingsituationen, hösten 2015. 
Fanns det för kommunen inte utrymme att färdigställa och anta ett styrdokument inom 
utsatt tid. Detta kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys, som också utgör 
underlag för styrdokumentet och krisledningsplanen inte kunde färdigställas på utsatt tid.  
 
Redogörelse av tidplan 

Kommunen har i den mån det har varit möjligt prioriterat arbetet med dessa dokument. I 
dagsläget är kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys färdigställd och redovisad 
till länsstyrelsen.  
 
Kommunen har även tagit fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap, men då ambitionen är att fastställa dokumentet i kommunfullmäktige har 
fastställandet anpassats utifrån sammanträdestiderna som följer: 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 17:e maj,  

 Kommunstyrelse 24:e maj, samt  

 Kommunfullmäktige 7:e juni. 
 
Som bilaga till detta svar bifogas det beslutsunderlag som i dagsläget behandlas i 
kommunens politiska process. Tillhörande tjänsteskrivelse bifogas även, då den beskriver 
kommunens struktur för dokumenten samt till viss del besvarar hur kommunen ämnar 
bedriva det fortsatta arbetet med kommunens krisledningsplan.  
 
Reservationer 

Då dokumenten behandlas i den politiska processen, vill kommunen i detta svar reservera 
sig inför att tidsplanen kan komma att revideras. Detta då det alltid finns en risk för att 
processen fördröjs på grund utav återremittering etc. med anledning av detta vill kommunen 
också reservera sig för att det slutliga dokumentet kan komma att skilja sig från det utkast 
som länsstyrelsen får ta del av i samband med detta svar.   
 

Camilla Adolfsson 

Beredskapssamordnare 

Robertsfors kommun 

 
 


