
 
  

 T j ä n s t e s k r i v e l s e  
 Datum: 2020-01-23 
  
 Dnr: 9020/19.109 

Säkerhet Umeåregionens brandförsvar   
Beredskapssamordnare Camilla Adolfsson   
Tel:    
E-post:    
 

1 
 

Styrdokument Krisberedskap 2019-2022 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta handlingen ”Styrdokument för Krisberedskap 
2019–2022” och att Kommunfullmäktige delegerar till kommunchefen att anta: 

 plan för hantering av extraordinära händelser,  

 utbildnings- och övningsplan samt  

 verksamhetsplanering och finansiering  

Ärendesammanfattning 

Kommuners krisberedskapsarbete är reglerat i Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära1 händelser i fredstid och höjd beredskap.  

Uppgifterna i lagen har konkretiserats i ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–

2022”, som bland annat ålägger kommunen att i Kommunfullmäktige fastställa ett styrdokument. 

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden, men även styrning och ansvarsfördelning. 

Beslutsunderlag 

- ”Styrdokument för Krisberedskap 2019–2022”   

Dokumentet anger (i enlighet med kraven i nämnda överenskommelse): 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund. (s. 12) 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. (s. 7–8) 

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. (s. 9–10) 

 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller 

uppdatera under mandatperioden. (s. 6) 

Ärendet 

Beslut ska skickas till: 

- 

                                                                 
1 Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
- 

  
Konsekvenser verksamhet 
Samtliga verksamheter i kommunen berörs i olika grad av dokumentet. Vissa verksamheter kommer 

att behöva avsätta tid för att genomföra de uppgifter som finns angivna. 
  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Styrdokumentet har sin utgångspunkt i den övergripande Risk- och sårbarhetsanalysen.  

Analysen bygger på verksamhetsspecifika analyser. Resultat och urval för uppgifter för 

mandatperioden har sedan behandlats med kommunchef. 
  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
- 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser / Resurser / Finansiering 
I huvudsak kommer uppgifterna att finansieras via de statliga ersättningarna för krisberedskap 

respektive civilt försvar.  
 

Verksamheter som berörs av de olika uppgifterna kommer att behöva avsätta viss tid för 

genomförande av uppgifterna. I händelse att någon uppgift kräver ytterligare eller annan finansiering. 

Kommer detta att behandlas som ett nytt beslutsärende på den nivå som det är aktuellt. 

 
 


