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Inledning
Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. En viktig grund för kommunens
krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I
överenskommelse om kommuners krisberedskap som tecknats mellan Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) preciseras
mål och ersättning för kommunernas uppgifter enligt LEH.
Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap är:
•
•
•
•
•
•

Reglemente för krisledningsnämnd
Krisledningsplan
Kriskommunikationsplan
Kommunövergripande risk-och sårbarhetsanalys
Policy för säkerhet och krisberedskap
Riktlinjer för säkerhet och krisberedskapsarbete

Geografiskt områdesansvar
Områdesansvaret innebär att kommunen under en krissituation skall vara det organ som verkar
för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder som behöver vidtas inom
det egna geografiska området.
Krishanteringsråd

För att skapa förutsättningar att utöva områdesansvar har ett regionalt krishanteringsråd bildats
inom Skåne Nordost.
Med vissa aktörer sker ett mer långtgående och direkt samarbete, till exempel länsstyrelsen, andra
kommuner, leverantörer av el och värme, särskilt känsliga objekt, försvarsmakten och
frivilligorganisationer.

Planering och genomförande
Nedan följer en beskrivning av de förebyggande åtgärder som skall planeras och genomföras
under mandatperioden 2015-2018, utan inbördes ordning. Dessa åtgärder syftar till att reducera
eller helt ta bort de risker och sårbarheter som delvis identifierats i kommunens existerande riskoch sårbarhetsanalys. Åtgärderna syftar även till att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet. Åtgärderna kan i vissa fall kräva politiska beslut avseende
tilläggsbudgetering.
Reservkraftsutredning

En reservkraftsutredning ska genomföras för kommunen, utredningen ska även innehålla en plan
för bränsleförsörjning m.m. En utredning kommer att utföras enligt ”Vägledning för
Reservkraftsprocessen” utgiven av MSB. Syfte med projektet är stärka förmågan att kontinuerligt
bedriva samhällsviktig verksamhet vid planerade och oplanerade driftavbrott i elförsörjningen.

Höga vattenflöden

Inventering och kartering ger kunskap om vilka samhällsviktiga verksamheter som berörs vid
olika vattenflöden och regnmängder.
Bredda medvetenheten om klimatförändringens påverkan

Föra in den långsiktiga klimatförändringen i kommunens olika planarbeten.
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Utbildning av skolans personal avseende väpnat våld

Utbildningen samordnas av kommunens beredskapssamordnare på avrop från respektive
verksamhet. Strävan är att all personal inom barn- och utbildningsförvaltningen ska få utbildning.
Framkomlighet vid stora snömängder

Utredning om behovet av fordon som klarar att ta sig fram vid stora snömängder.
Pandemiplan

Det är några år sedan pandemiplanen togs fram och det kan behövas en kommunövergripande
översyn av denna.

Kriskommunikation

Riktlinjer och rutiner för hantering av kriskommunikation ska utvecklas och andra berörda
samhällsviktiga verksamheter ska beaktas i arbetet.
Säkra och höja redundansen på kommunikationsvägar för samhällsviktiga funktioner genom
utnyttjande av bland annat Rakel.
Utreda om larmmottagarna kan ta emot larm via Rakel. Utreda införandet av Rakel i de olika
larmen.
Social oro

Social oro är en företeelse i samhället som ökar. Åtgärder för att förebygga social oro sker internt
i kommunen, samt i samverkan med andra kommuner, polisorganisationen, andra aktörer och
Länsstyrelsen.
Övnings-och utbildningsplan
Krisledningsorganisationen utbildas och/eller övas varje år. Genom att utbilda och öva såväl
förtroendevalda som tjänstemän ökar kommunens beredskap och förmåga att hantera kriser.
Utbildningar och övningar planeras och genomförs i samverkan inom Skåne nordost/Skåne
nordväst, i egen regi eller tillsammans med annan enskild kommun.
Aktiviteterna kan komma att flyttas tidsmässigt eller bytas ut mot annan aktivitet som anses
lämplig.
Kvartalsvis övas teknik och samband tillsammans med Länsstyrelsen, andra kommuner och
aktörer. Syftet är att öka förmågan att nyttja de ledningssystem som används vid
samhällsstörningar, t.ex. Rakel och WIS.
År

Typ av övning/utbildning

Deltagare

2015

Utbildningsdag med politiker
Workshop smittat vatten med länsstyrelsen

Politiker och beredskapssamordnare
Berörda kommunala förvaltningar,
Hässleholms vatten, beredskapssamordnare
Berörda kommunala förvaltningar,
beredskapssamordnare
POSOM organisationen
Kommunens krisledningsorganisation
Berörda kommunala förvaltningar, beredskaps
samordnare
POSOM organisationen
Kommunens krisledningsorganisation
POSOM organisationen
Berörda kommunala förvaltningar
Berörda kommunala förvaltningar,
beredskapssamordnare.

Workshop skyfall med länsstyrelsen
Funktionsövning med POSOM
2016

Krisledningsövning- väderrelaterad
Workshop stor tågolycka med Länsstyrelsen
Funktionsövning POSOM

2017

Krisledningsövning
Funktionsövning POSOM
Workshop med Länsstyrelsen
Workshop med Länsstyrelsen

2018

Krisledningsövn.-kommunalteknisk
försörjning och kriskommunikation
Funktionsövning POSOM

Kommunens krisledningsorganisation
POSOM organisation
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Ekonomi
Ersättning

En statlig ersättning utgår från kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Ersättningen fördelas i enlighet med ”kommunöverenskommelsen”.

Ersättning
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för
samordning av kommunens uppgifter i krishanteringssystemet
(kommun med högst 80 000 invånare)
Verksamhetsersättning antal invånare (50 213) x 12,75
Ersättning för utomhusvarning 1100 kr per ljudanläggning (35 stycken)
Samverkansersättning antal invånare (50 213) x 2,10
Summa

Kronor
280 000
640 216
38 500
105 447
1 064 177

En del av ersättningen baseras på antal invånare som bor i kommunen och summan kan därför
variera något mellan åren. Ovanstående beräkning är från 2015 års ersättning.
Kommunen särredovisar kostnader för säkerhetssamordning, dock förs inga kostnader för
arbetstid för tjänstemän utöver säkerhetssamordnaren på detta.
Kostnader

Nedan presenteras hur Hässleholms kommun avser att använda ersättningen.
Kostnad
Utomhusvarning
Funktion för samordning
Verksamhet
Samverkan
Summa

Kronor
60 000
400 000
680 000
105 000
1 245 000

Hantering av sparade medel

Hela ersättningen ska användas till uppgifter i lagen (2006:544) och övriga åtagande enligt
överenskommelsen. Att spara en del av ersättningen är möjligt om det finns en plan för hur de
medel som sparats ska användas.
Om kommunen inte har använt hela ersättningen ska de vidlänsstyrelsens uppföljning motivera
varför denna inte har använts och vad det finns för plan. Redovisningen av hur den statliga
ersättningen används görs årligen.
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