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Den centrala krisledningen aktiveras när flera verksamheter berörs av en kris eller större 

händelse och det finns behov av samverkan, samordnad ledning eller när de egna resurserna 

inte räcker till och tar då stöd i denna plan.  
 

När krisen kommer 

 Kommunchef med stöd av Räddningschef i beredskap (tel nr) bedömer 

situationen 

 Kommunchefen aktiverar krisorganisationen genom att larma 

krisledningsgruppen 

 krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare informeras  

 Kommunchefen håller ett första möte med krisledningsgruppen för att 

skapa sig en lägesbild och lägga upp arbetet 

 Säkerställ rollerna; informationsansvarig externt, ansvarig dokumentation, 

informations ansvarig/a till egna berörda verksamheten 

 Sätt tidschema för regelbundna avstämningar, DOKUMENTERA 

händelseförlopp och beslut. 

 Går ut med information till: 

 Kommunväxeln via telefonnummer 0934140000 

 Informationsnumret 113 13 via telefon 0911 22 65 06 eller mail 

samverkan@11313.se 

 Internt 

 Krisledningsnämndens ordförande 

 Ev. länsstyrelsen 

 Om det är en större händelse, utse: 

 Nummer att lämna ut till presskontakter 

 Nummer att lämna ut till samverkande aktörer 

 Utse person(er) som ser till att det ständigt finns mat och fika tillgängligt 

 Utse vem som dokumenterar initialt 

Inled genast arbetet med kriskommunikationsplan. Sammafatta inledande information om 

- vad som hänt, vem det drabbat, insatser som sker i närtid samt kontaktperson/er för 

ytterligare information 

 Sprida kommunens information till 

o Allmänheten 

o Massmedia 

o Samverkande aktörer 

o Personal med fler 

file:///C:/Users/erivik02/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5SH1OYD9/samverkan@11313.se
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Krisledningsgruppen arbetar 
Krisledningsgruppen kan aktivera en stödgrupp vid behov. Utöver detta finns även möjlighet 

att få hjälp av olika lokala, regionala och nationella förstärkningsresurser. 

 

 
Kommunchefen eller den hen utser ansvarar och styr krisledningsorganisationen på 

tjänstemannanivå och leder krisledningsgruppens arbete under en händelse. Kommunchefen 

ansvarar under händelsen för 

 Aktivera och utöka krisledningsgruppen 

 Beslutar om analysgruppens omfattning och hur den ska arbeta 

 Hålla krisledningsnämndens ordförande informerad 

 Samverka med berörda aktörer 

 Se till att information sprids internt och externt. 

Krisledningsgruppens uppdrag är bland annat att: 

 Skapa en samlad lägesbild 

 Fatta inriktningsbeslut gällande bland annat åtgärder och fördelning av resurser 

 Verka för samordning och samverkan med andra aktörer 

 Samordna information 

Analysgruppen utgör ett ledningsstöd till kommunchefen och krisledningsgruppen 
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Krisen avslutas 
Krisen måste aktivt avslutas och samverkande aktörer ska informeras om avvecklingen så 

snart som möjligt. Kommunchef fattar beslut om avslut. 

 

Tänkt på att 

- Påbörja utvärdering snarast, följ gärna upp inledande utvärdering med gemensam tid i närtid 

- Sammanställ lärdomar och erfarenheter för åtgärder eller kommande händelser 

- Sammanställ dokumentation  

- Analys, utvärdering och dokumentation arkiveras  

Krisledningsnämnden ska så snart kriterierna för extraordinär händelse inte längre uppfylls 

avsluta sin verksamhet. Fattade beslut ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige kan också besluta om att avveckla krisledningsnämnden.  

 

Kommunchefen ansvarar för att vid behov starta upp försäkringsutredning. 
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Om krisen relaterar till höjd beredskap, vårt totalförsvar 
Med höjd beredskap avses krig och krigsfara. Vid krig och krigsfara beslutar regeringen om 

skärpt beredskap eller högsta beredskap. Då ska samhället kunna bidra till 

försvarsansträngningarna. Det handlar om att skydda invånarna, säkra viktiga 

samhällsfunktioner och stödja försvarsmakten. 

Om beredskapen höjs till skärpt eller högsta beredskap informeras detta via radio och TV. 

 

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 

försvaret som kommunen ska bedriva. I övrigt är krisledningsorganisationen densamma som 

beskrivs i planen men utan krisledningsnämnd. Vid högsta beredskap ska kommunen övergå 

till krigsorganisation. 

 

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall 

används, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar,  

1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,  

2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering och  

3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 

försörjning  

Kommunstyrelsen ska under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i 

kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan sker mellan dem som bedriver 

verksamheten. 

 

Kommunen ska under höjd beredskap hålla länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och 

de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. 

 

Regeringen fattar beslut om höjd beredskaps avslut. 

 


