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Utvärdering av Barents Rescue 2011
Bilaga:
Utvärdering av Luleå kommuns stabsövningar 2011

Ärendebeskrivning
Övningen Barents Rescue är en samverkansövning mellan Sverige, Finland,
Norge och Ryssland och bestod 2011 både av fältövningar och stabsövningar. I
övningen deltog dessutom en rad statliga myndigheter, landstinget samt
några kommuner. Luleå kommun har deltagit i planeringsarbetet 2010‐2011
inför såväl fältövningar som stabsövningar. Denna utvärdering avser de
stabsövningar som ägde rum under Barents Rescue 2011‐09‐14 samt 2011‐09‐
21‐‐22.
Scenariot för Barents Rescue var i år: ”Ett år med mycket nederbörd, höga
flöden och översvämningar vilket har orsakat skador på egendom och
störningar för människor i Luleå älvdal. Samtidigt pågår det kriser runt om i
världen som sätter världssamfundets resurser under hård press”.
Kommunens planering utgick från av vi skulle ha följande mål för
övningarna:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska öva samverkan mellan stab och krisledningsnämnd.
Öva samverkan med andra kommuner och myndigheter.
Pröva gällande planer och arbetsrutiner för händelsen.
Kunna organisera en utrymning av kommunen eller delar av den.
Kommunicera och dokumentera i kommunens krisledningssystem WIS.
Öka kommunens förmåga att hantera en kris.
Öva stabsavlösning och överlämning.
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De tre övningsdagarna har varit lärorika och gett kommunen viktiga
erfarenheter för det framtida stabsarbetet. De synpunkter som kommit fram i
utvärderingen är alla värdefulla och kan grovt delas in i några kategorier:
Synpunkter

Åtgärder

Viktigt att öva, utbildningsbehov

Vi intensifierar
övningsverksamheten med start
2012. Krisledningsstaben samt de
större förvaltningarnas
lednings/krisgrupper.

Arbetssätt, roller, uppgifter

En arbetsgrupp ser över hur
stabsarbetet ska bedrivas. Många
synpunkter har framkommit.

Stabens sammansättning

Synpunkter både på utökning och
annan sammansättning. Här får
samma arbetsgrupp komma med
förslag på förändring.

Stabsrum och teknik

Många synpunkter på brister i
stabsrummen på 9:an. Såväl
utformning som teknik. Ytterligare
en konstellation bör komma med
förslag på stabsrummet och dess
utformning.

Räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag
Räddnings‐ och beredskapsutskottet föreslår kommunstyrelen/räddnings‐
nämnden att
‐ att utvärdering av stabsövningarna 2011 överlämnas till
Kommunstyrelsen/Räddnings‐ och beredskapsnämnden för godkännande.
_____
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Yrkande
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till utvärderingen

Kommunstyrelsen/Räddnings‐ och beredskapsnämndens beslut
Kommunstyrelsen/Räddnings‐ och beredskapsnämnden beslutar att
‐

godkänna utvärderingen

‐

uppdra till kommunchefen att ta initiativ till genomförande av
erforderliga åtgärder enligt utvärderingen.

_____

Beslutsexpediering
Räddningstjänsten, Anne Karlenius
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