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Hävande av ”Krisledningsplan -Plan för hantering av 

extraordinära händelser” 

Beredskapssamordnarens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att häva den av kommunfullmäktige tidigare 

fastställda ”Krisledningsplan - plan för hantering av extraordinära händelser”, Dnr 9017/216.109, samt 

dess tillhörande populärversion. 

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. 

2020-03-02 antog Robertsfors kommun ett övergripande Styrdokument drn. 9020/19.109. 

Styrdokumentet anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden, men även styrning och ansvarsfördelning. I denna handling delegeras ansvaret 

för att fastställa en krisledningsplan till kommunchefen. Därav bör de krisledningsplaner som tidigare 

antagits av KF att upphöra att gälla. 

Beslutsunderlag 

- Tidigare Antagna ”Styrdokument för Krisberedskap 2019–2022”  
- Krisledningsplan - plan för hantering av extraordinära händelser 

- bilaga Krisledningsplan populärversion  
- Protokoll Kf 200302 § 19 

Beslut ska skickas till: 

- Beredskapssamordnare 
- Kommunsekreterare 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

  
Konsekvenser verksamhet 

                                                                 
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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Ingen påverkan för verksamheter, bortsett från att krisledningsplanen kommer att vara lättare att 

revidera och utveckla. 
  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga konsekvenser, däremot blir detta en följd av det sedan tidigare antagna styrdokumentet. Då man i 

dagsläget riskerar att ha två motstridiga beslut verksamma.. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser / Resurser / Finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

 
 


