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1. Inledning
Luleå kommuns plan för hantering av samhällsstörningar beskriver hur krisledningsorganisationen är organiserad för att kunna leda och samordna vid händelser som påverkar kommunens egen verksamhet eller
geografiska område. Denna plan motsvarar lagens krav på plan för hantering av extraordinära händelser.1
Krisledningsorganisationen omfattar kommunens centrala krisledning och förvaltningarnas krisledning.
I denna plan används termen samhällsstörning för att beskriva ”de företeelser och händelser som hotar och
ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället”. Samhällsstörningar används som ett samlingsbegrepp för olyckor, kris och krig men ersätter inte andra uttryck utan ska används överlappande med lagens
benämningar.2 Extraordinär händelse relaterar till den rättsliga regleringen för kommuner och avser ”en
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser”.3 I denna plan används begreppet
extraordinär händelse vid hänvisning till rättslig reglering eller vid händelser som föranleder beslut om att
aktivera kommunens krisledningsnämnd.

1.1 Syfte
Syftet med planen är att:
• beskriva kommunens ansvar vid samhällsstörningar,
• beskriva kommunens krisledningsorganisation, och
• utgöra ett stöd för krisledningsorganisationens arbete vid samhällsstörningar.
Planen ska också utgöra ett stöd för förvaltningars egen planering för verksamhet vid samhällsstörningar.

1.2 Målgrupp
Planen riktar sig till:
• Kommunstyrelsen
• Central krisledning (CKL)
• Förvaltningarnas krisledning (FKL)
• Kommunala bolags krisledning

1.3 Relaterade dokument
Som komplement till plan för hantering av samhällsstörningar finns mallar för stabsarbete samt checklistor
och rutiner där roller och arbetsuppgifter beskrivs mer utförligt.
Planen kan kompletteras med särskild planering för typhändelser som riskerar att innebära omfattande konsekvenser och/eller där ansvarsförhållanden och hantering är särskilt komplex.

2 kap. 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH).
2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, s 21.
3
1 kap. 4 § LEH.
1

4

2. Krishanteringssystemet och kommunens
ansvar
Kommunen driver många verksamheter som måste fungera även under samhällsstörningar, som t.ex. äld-

reomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Ansvaret regleras i flera olika lagstiftningar så som
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nedan beskrivs översiktligt några av kommunens uppgifter och ansvarsområden vid
samhällsstörningar med utgångspunkt från krishanteringssystemet och lagstiftningen.

2.1 Det skyddsvärda i samhället
De värden som ska skyddas utgår från mål formulerade av riksdagen och regeringen:
• Människors liv och hälsa.
• Samhällets funktionalitet.
• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
• Miljö och ekonomiska värde.
• Nationell suveränitet.4

2.2 Grundprinciper
Krishanteringssystemets uppbyggnad baseras på tre grundprinciper:
• Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också
har motsvarande ansvar vid en störning i samhället. Regeringen har tydliggjort att ansvarsprincipen även innebär att alla aktörer som berörs av en störning, direkt eller indirekt, som kan bidra till
att hantera konsekvenserna har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Ansvarsprincipen innebär
också att aktörerna ska stödja och samverka med varandra, detta brukar kallas den utökade ansvarsprincipen.
• Likhetsprincipen innebär att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad
situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska alltså fungera som vid normala
förhållanden, så långt det är möjligt.
• Närhetsprincipen innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är
närmast berörda och ansvariga.5

2.3 Geografiskt områdesansvar
Det geografiska områdesansvaret innebär att det inom ett geografiskt område finns en aktör som ansvarar
för inriktning och samordning av tvärsektoriella åtgärder gällande krisberedskap. Det geografiska områdesansvaret gäller för kommunerna på lokal nivå, länsstyrelserna på regional nivå samt regeringen på nationell
nivå.6 Det geografiska områdesansvaret innebär bland annat att kommunen inom sitt geografiska område i
fråga om extraordinära händelser i fredstid ska verka för att:
• olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
• de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
• informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.7

MSB (2017), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. s 15.
MSB (2017), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. s 23-24
6
Budgetproposition 2012/13:1, uppgiftsområde 6, kap 4 Samhällets krisberedskap ss. 71-72
7
2 kap. 7 § LEH.
4
5

5

2.4 Räddningstjänst
Räddningstjänst är de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Kommunen ansvarar för de räddningsinsatser som inte är statlig räddningstjänst. Staten ansvarar för fjällräddningstjänst (Polismyndigheten), flyg- och sjöräddningstjänst (Sjöfartsverket), efterforskning av försvunna personer i andra fall (Polismyndigheten), Miljöräddningstjänst till sjöss (Kustbevakningen) samt räddningstjänst
vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning (länsstyrelsen).8
Kommunen ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och det ska ange målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammet ska också ange vilken förmåga samt resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.9

2.5 Höjd beredskap
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av både militär och
civil verksamhet. För att förstärka landets försvarsförmåga kan regeringen besluta om höjd beredskap.10
Kommunen ska under höjd beredskap vidta de förberedelser som behövs för verksamheten.11 Under höjd
beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska
bedriva.12 Kommunen ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap och planerna
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas. Av planerna ska också krigsorganisationen samt den personal som ska tjänstgöra framgå.13

3. Mål vid hantering av samhällsstörningar
Luleå kommun ska, genom att sätta människan i fokus:
• minska konsekvenserna av den inträffade händelsen,
• förhindra och/eller begränsa skador på egendom och miljö,
• säkerställa driften av den kommunala verksamheten,
• samordna hanteringen med andra aktörer,
• upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten, och
• ha en snabb, öppen och korrekt kriskommunikation.
Vid aktivering av krisledning ska ett eller flera mål formuleras som tydligt beskriver vad krisledningsorganisationen ska åstadkomma. Krisledningsorganisationen ska regelbundet under hanteringen beakta och reflektera över hur krishanteringsarbetet fungerar och om det bidrar till uppsatta mål.

1 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
3 kap. 8 § LSO
10
1 § Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
11
kap. 1 § LEH
12
3 kap. 2 § LEH
13
4 § Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(FEH).
8
9
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4. Beredskapsfunktioner och larmning
4.1 Tjänsteperson i beredskap (TiB)
Luleå kommun har en tjänsteperson i beredskap (TiB), tillika inriktning- och samordningskontakt,14 med
uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet i Luleå kommunkoncern för att upptäcka, verifiera,
larma och informera vid samhällsstörningar.
Larm eller information som kan föranleda igångsättning av krisledning kan komma via exempelvis egen
omvärldsbevakning eller från andra myndigheter och organisationer. När TiB får larmet sker en bedömning
av situationen och hur kommunen behöver agera. TiB ska vid samhällsstörningar särskilt bedöma om det
föreligger behov av att informera kommundirektören, ordförande i krisledningsnämnden och vice ordförande i krisledningsnämnden.
TiB har befogenhet att:
• Sammankalla central krisledning (CKL).
• Fungera som stabschef i CKL tills överlämnande kan ske.
• Stödja med sammankallning av krisledningsorganisation i förvaltningar och kommunala bolag,
efter beslut från förvaltningschef eller VD.
• Initiera samordning av krishantering inom Luleå kommuns geografiska område.
• Besluta om personalförstärkning av TiB-funktionen vid samhällsstörningar eller förvarningar.
• Samverka med Luleå kommuns kommunikatör i beredskap (KiB) avseende informationssamordning och kriskommunikation.
Vid oklara lägen kan även medarbetare i TiB-gruppen användas som stöd för att bedöma situationen och behov av agerande från kommunen. Vid vissa händelser kan det finnas behov av att förstärka TiB-funktionen
med fler personer ifrån TiB-gruppen i syfte att stödja hanteringen av en samhällsstörning, se avsnitt 5.1.

4.2 Kommunikatör i beredskap (KiB)
Luleå kommun har en kommunikatör i beredskap (KiB) i syfte att samordna kriskommunikationen vid en
samhällsstörning som påverkar kommunens verksamheter eller geografiska område. KiB:s roll är att stötta
den eller de verksamheter som berörs av en samhällsstörning, tills de startat upp sin egen krisledning.
KiB får kallas ut till tjänstgöring utanför kontorstid av kommundirektör, biträdande kommundirektör, förvaltningschef, kommunikationschef eller TiB.
KiB har befogenhet att:
• Initiera samordning av kriskommunikation inom Luleå kommuns geografiska område.
• Samverka med TiB avseende krisledning och kriskommunikation.
• Stötta med mediehantering utanför ordinarie arbetstid.
• Publicera information i kommunens kanaler.

14

MSB (2017), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. s 78.
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5. Beredskapslägen
Följande är exempel på när Luleå kommun kan behöva analysera behovet av övergång till annat beredskapsläge:
• ordinarie arbetsmetoder och resurser räcker inte för att hantera situationen,
• flera verksamhetsområden är berörda,
• samordning krävs,
• stort behov utav kriskommunikation,
• behov av att samverka med andra aktörer.
Luleå kommun har fem stycken beredskapslägen för krisledning vid hanteringen av samhällsstörningar.

5.1 Beredskapsorganisation
TiB och KiB hanterar eller fungerar som stöd till en eller flera förvaltningar i hanteringen av en händelse. Vid
vissa händelser kan det finnas behov av att förstärka beredskapsorganisationen med fler personer ifrån TiB
och/eller KiB gruppen.

5.2 Förvaltningens krisledning (FKL)
Förvaltningen påverkas av en samhällsstörning som kräver hantering utöver ordinarie arbetssätt och organisation. Kommunens krisledning bygger på förvaltningarnas förmåga att kunna leda och hantera samhällsstörningar som påverkar verksamheten. Beredskapsorganisationen med TiB och KiB ska informeras och kan
vid behov stödja förvaltningen.

5.3 Krisledningsorganisation
Samhällsstörningen kräver central och samordnad bedömning och insats. Hela eller delar av central krisledning aktiveras och krisledningsnämnden informeras. FKL ansvar och uppgifter kvarstår även om CKL aktiveras. Läs mer under avsnitt 6.1.

5.4 Krisledningsnämnd
Samhällsstörningen bedöms som en extraordinär händelse och krisledningsnämnden aktiveras. Organisationsstrukturen fungerar på samma sätt som under beredskapsläget: krisledningsorganisation. Läs mer under avsnitt 6.2.

5.5 Krigsorganisation
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Krigsorganisationen består på tjänstepersonsnivå av CKL och FKL.

Politisk nivå

Ansvarig

Tjänstepersonnivå

Förvaltningschef

Kommundirektör

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen

Hantering

Beredskapsorganisation (TiB och KiB)

Förvaltningens
krisledning

Krisledningsorganisation

Krisledningsorganisation

Krigsorganisation

Verksamhet

Samhällsstörningar
Extraordinär händelse
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Höjd beredskap

6. Krisledningsorganisation
6.1 Organisation vid en samhällsstörning
Den centrala krisledningsorganisationen (CKL) ska vara flexibel då den behöver anpassas utifrån händelsen.
CKL ska kunna skalas upp och ned beroende på hur situationen utvecklas och vilka behov som finns. Det
kan innebära att fler eller färre än nedan beskrivna funktioner inrättas vid en händelse.
Den politiska nivån består av kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden. Förvaltningarna svarar mot respektive nämnd.
Vid en händelse kan de kommunala bolagen sammankalla sina egna krisledningar. De kommunala bolagen
ansvarar för många viktiga tillgångar som t ex lokaler, transportmedel, el och värme.
Tjänsteperson i beredskap (TiB) och Kommunikatör i beredskap (KiB) kan vid behov samordna den initiala
hanteringen av en samhällsstörning. TiB har mandat att aktivera CKL, efter samråd med kommundirektören
(om möjligt). Kommundirektören ingår inte i CKL men är chef över kommunens tjänstepersonsorganisation
och ansvarar för att informera den politiska nivån under en samhällsstörning. CKL ansvarar även för att
samordna och stödja förvaltningarnas krisledningar (FKL). FKL ansvar och uppgifter kvarstår även om CKL
aktiveras.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Bolag

Nämnder
Politisk nivå

Kommundirektör

Tjänstpersonnivå

TiB och KiB

Kommunala bolag

Central krisledning (CKL)
Stabschef
Lägesbild
och analys

Samverkan

Kommunikation

Stöd

Förvaltningarnas krisledning (FKL)

Bolags krisledning
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6.2 Organisation vid en extraordinär händelse
Vid en extraordinär händelse är CKL organiserad på samma sätt som vid andra samhällsstörningar. Skillnaden organisatoriskt är att vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta hela eller delar
av övriga nämnders verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsen.
Sammankallning av krisledningsnämndens och dess ansvar regleras i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse/krisledningsnämnd

Bolag
Nämnder
(ev. nämnder som ej övertagits
av krisledningsnämnd)

Kommundirektör

Politisk nivå
Tjänstpersonnivå

TiB och KiB

Kommunala bolag

Central krisledning (CKL)
Stabschef
Lägesbild
och analys

Samverkan

Kommunikation

Stöd

Förvaltningarnas krisledning (FKL)

Förvaltningar

Bolags krisledning

6.3 Central krisledning (CKL)
Stabschef
• Leder stabsarbetet i CKL.
• Rapporterar till kommundirektören.
• Omsätter den politiska ledningens beslut till ledning för CKL:s arbete.

Lägesbild och analys
Funktionen ansvarar för:
• Sammanställning av kommunens lägesbild.
• Sammanställning av samlad lägesbild för det geografiska området.
• Rapportering av lägesbild till Länsstyrelsen (vid behov).
• Publicering av lägesbild i WIS.
• Analys och omfallsplanering utifrån lägesbild samt antaganden om händelseutvecklingen.

Samverkan
Funktionen ansvarar för:
• Samordning av hanteringen med andra aktörer.
• Koordinering med funktionen lägesbild och analys kring sammanställningen av lägesbild och 		
innehåll i begäran av underlag.
• Arrangera och/eller delta i samverkanskonferenser.
• Inventering och sammanställning av resursbehov.
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Kommunikation
Funktionen ansvarar för:
• Information till allmänhet och media.
• Omvärldsbevakning i olika kanaler.
• Samordning av budskap till olika målgrupper.
• Samordning med kundcenter.

Stöd
Funktionen ansvarar för:
• Administration – diarium, in-och utpassering etc.
• Personal – arbetsmiljö, personalförsörjning etc.
• Teknik och samband – upprätthålla samband, frågor kopplat till tekniken i lokaler etc.
• Service – logistik, materiel etc.

6.4 Bemanning av CKL
Det finns utsedda personer till de olika funktionerna i CKL. Bemanningen av CKL och tillhörande funktioner
ska vara behovsstyrd utifrån omfattning, händelsetyp och uthållighet. Även annan personal samt sakkunniga/specialister kan förstärka CKL. Sakkunniga/specialister kan exempelvis vara förvaltningschefer eller
andra med god inblick i de verksamheter som drabbats eller kan drabbas. Personal från CKL kan även få i
uppgift att förstärka förvaltningarnas krisledningar.
Samverkanspersoner från andra organisationer kan även vid behov förstärka krisledningen.
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7. Samordning
Nedan beskrivs formerna för utövandet av geografiskt områdesansvar på regional och lokal nivå.

7.1 Regional samordning
Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret på regional nivå vilket innebär att de ansvarar för samordningen mellan aktörer vid en samhällsstörning som påverkar länet. Vid behov av snabb inkallning kan
Länsstyrelsen använda sin förutbestämda regionala larmlista. I larmlistan ingår Inrebefäl15 samt Luleå kommuns TiB. Skäl till inkallning kan exempelvis vara behov av att sammanställa en regional lägesbild, diskutera åtgärder och resurser samt samordna information till allmänhet och media. Vid behov kan även särskilda
kriskommunikationsmöten genomföras. Läs mer i länets strategier för samverkan vid samhällsstörningar.

7.2 Geografiskt områdesansvar på regional och lokal nivå
Samordning utifrån det geografiska områdesansvaret på regional innebär inte att länsstyrelsen övertar kommunens ansvar för sitt geografiska område. Samråd ska föras mellan kommunen och länsstyrelsen vid oklarheter om hur ansvaret för det geografiska området ska samordnas i syfte att säkerställa den mest effektiva
hanteringen av både hjälpbehov och resurser.

7.3 Lokal samordning
Kommunen har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå vilket innebär ett samordningsansvar vid
samhällsstörningar som påverkar det geografiska området.
Larm, information eller initiativ som föranleder att kommunen initierar samordning kan komma via exempelvis:
• Räddningstjänstens Inre-befäl,
• Länsstyrelsen i Norrbottens län,
• förvaltningar inom kommunen,
• kommunala bolag,
• andra myndigheter,
• media, och
• allmänheten.

Sammankallning
Om någon aktör har ett samverkansbehov kan Luleå kommuns tjänsteperson i beredskap (TiB), tillika inriktning- och samordningskontakt16 kontaktas. Vid sammankallning är det upp till respektive aktör att utifrån
syftet med mötet avgöra vem eller vilka som ska delta.

Samverkansmöte (inriktnings- och samordningsfunktion, ISF)
Vid behov av informationsutbyte eller samordning kan Luleå kommun kalla till ett samverkansmöte, tillika
inriktnings- och samordningsfunktion17.
I länets strategier för samverkan vid samhällsstörningar beskrivs några exempel på uppgifter som kan hanteras vid ett samverkansmöte, även på lokal nivå:
• gemensam tolkning av läget, den förväntade utvecklingen samt konsekvenser för kommunen,
• vidtagna och planerade åtgärder som kan påverka andra aktörer,
• samordning av insatser och åtgärder i kommunen,
• identifiering av ansvariga aktörer och övrigt samverkansbehov,
• samordning av information till allmänhet och media,
• identifiering, samordning och effektiv användning av resurser, och
• behov av att begära stöd regionalt (exempelvis avseende resurser).
Vid behov kan även särskilda kriskommunikationsmöten genomföras.
Utövar räddningsledning för kommunal räddningstjänst i kommuner i Norrbotten och Västerbotten.
MSB (2017), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. s 78.
17
MSB (2017), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. s 79.
15
16
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Analysfunktion (stöd till inriktnings- och samordningsfunktion, ISF-stöd)
Vid behov kan en analysfunktion, tillika stöd till inriktnings- och samordningsfunktion18, stödja i framtagandet av aktörsgemensamma analyser och underlag. Analysfunktionen kan t.ex. ta fram förslag till inriktning
av den aktörsgemensamma hanteringen som kan presenteras vid ett samverkansmöte. Funktionen bemannas huvudsakligen av personal från Luleå kommuns krisledningsorganisation men eftersom analysfunktionen ska kunna bidra med aktörsgemensamma analyser och underlag kan det finnas behov av att även tillföra kompetens från andra aktörer.

Samlad lägesbild
Under en samhällsstörning har Luleå kommun ansvar för att, vid behov, sammanställa en samlad lägesbild.
För att det ska vara möjligt behöver samtliga aktörer ta ansvar för att bidra med sina aktörsspecifika lägesbilder. Kommunen kan begära lägesrapporter från berörda aktörer i syfte att sammanställa en samlad lägesbild
som underlag för beslut och inriktning. Rutinerna för detta är motsvarande de som beskrivs i länets strategier för samverkan vid samhällsstörningar.

8. Samverkansgrupper
Luleå kommun deltar i ett flertal samverkansgrupper som arbetar med att utveckla samordningen och förmågan att hantera samhällsstörningar.
Nedan beskrivs två samverkansgrupper som är viktiga för utvecklingen av kommunens krisledningsförmåga.

Regionala rådet
Länsstyrelsen har ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor i syfte att skapa nödvändig samordning. I regionala rådet ingår representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet. Forumet används bland annat för att utveckla de regionala formerna för samverkan i länet vid samhällsstörningar.

Samverkansforum Luleå
Luleå kommun sammankallar vid behov aktörer till samverkan i syfte att utveckla och förankra frågor inom
krisberedskap och civilt försvar. Mötena kan handla om att framföra information, utveckla former för samverkan och ledning samt erfarenhetshantering.

9. Frivilliga
Frivilliga resursgruppen
Frivilliga resursgruppen (FRG)19 är en resurs för kommunens krishantering vid samhällsstörningar. FRG:s
roll är stödja kommunen när de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan vid en samhällsstörning hjälpa
till att t.ex. bistå med medmänskligt stöd, information och andra praktiska uppgifter som att dela ut vatten
vid vattenavbrott. FRG kallas in via FRG-ansvariga på begäran av central krisledning (CKL), räddningstjänstens Inre-befäl eller tjänsteperson i beredskap (TiB).

Posomgrupp
Posom-gruppen (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande) är organiserad av kommunen och består av personal från bland annat räddningstjänsten, socialförvaltningen, barn-och utbildningsförvaltningen, Polismyndigheten och Svenska kyrkan. Posom-gruppen kan kallas in som ett stöd till människor som varit med om,
eller bevittnat svåra händelser. Inkallning sker efter beslut av räddningstjänstens Inre befäl.

18
19

MSB (2017), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. s 81.
Riktlinje för frivilliga resursgruppen (FRG) diarienummer: 2018/147-2.8.0.3.
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10. Kriskommunikation
Kommunikationen mellan aktörer, allmänhet och medier är viktigt i hanteringen av samhällsstörningar.
Kommunen har ett ansvar att samordna information till allmänhet vid händelse som påverkar det geografiska området.20 För att lyckas med kriskommunikationen så är det viktigt att aktörer kommunicerar på ett inriktat och samordnat sätt. Hur de aktörsgemensamma formerna för kriskommunikation bedrivs utifrån det
geografiska området beskrivs under avsnitt 7.
Kriskommunikation ska vara en integrerad del av krishanteringen. Kommunikatör i beredskap är en viktig
del i kommunens beredskap och i CKL ansvarar funktionen kommunikation för kommunens kriskommunikation.

10.1 Kanaler
Det finns många olika kanaler som är viktiga att använda för att nå ut med information.

Webb och sociala medier
Webb och sociala medier är viktiga kanaler under samhällsstörningar.

Kommunens kundcenter
Vid samhällsstörningar ska kommunens kundcenter informeras tidigt för att de ska kunna svara på frågor
från allmänheten. Kundcenter är även en viktig kanal för att inhämta information.

Intranät
Det är viktigt att informera kommunens egen personal vid samhällsstörningar, dels för kännedom men också för att flera kan vara direkt berörda.

Media
Media är en mycket viktig kanal för att nå ut med information till allmänheten. Sveriges radio, public service
har ett särskilt ansvar för att informera vid samhällsstörningar.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information. Varningsmeddelande sänds genast när det
finns en omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Räddningschef/ räddningsledare har
behörighet att skicka ut ett varningsmeddelande vid exempelvis olyckshändelser eller överhängande fara för
olyckshändelser (giftig brandrök etc). Informationsmeddelande kan sändas ut för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Kommunen har behörighet att sända informationsmeddelande vid extraordinära händelser.

Myndighetsmeddelande
Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelande.
Meddelandet kan handla om svårigheter i trafiken, svaga isar etc.

113 13
113 13 drivs av SOS Alarm och är ett nationellt informationsnummer som kan användas för att lämna och få
information om samhällsstörningar. Det är viktigt att kommunen lämnar information till SOS Alarm så att
de kan besvara och lämna verifierad information till allmänheten.

Krisinformation.se
Krisinformation.se drivs av MSB och är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvarig till allmänheten före, under och efter en samhällsstörning.

20

14

2 kap 7 § LEH.

11. Samband, lokaler och utrustning
Samband
Luleå kommun följer länets Policy gällande tekniska stödsystem för regional samverkan i Norrbottens län.
De tekniska system som omfattas är e-post, Rakel, telefoni, UMS, videokonferens, webbmötessystem för onlinemöten samt WIS. Nedan beskrivs de två tekniska system som tillämpas nationellt för ledning och samverkan.
WIS
WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före,
under och efter samhällsstörningar. WIS används av räddningstjänstens Inre Befäl, TiB samt av kommunens
krisledning.
Rakel
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation inom samhällsviktiga verksamheter.
Rakel används av kommunens räddningstjänst samt av kommunens krisledning.

Lokaler och utrustning
Kommunens lokaler innehåller nödvändig utrustning. Luleå brandstation är den ordinarie platsen för fysiska samverkansmöten med andra aktörer. I de fall händelsens karaktär och/eller geografiska omständigheter
gör det olämpligt att samverka hos kommunen eller i de fall samverkan på annan plats underlättar hanteringen av händelsen ska samverkan ske på annan plats. Deltagare som inte har möjlighet att delta i fysiska
samverkansmöten ska kunna delta på distans.

12. Avveckling och erfarenhetshantering
Central krisledning ska löpande bedöma behovet av att avveckla krisledningen och återgå till ordinarie organisation. Avveckling av krisledningsorganisation på tjänstemannanivå beslutas av kommundirektör.
Krisledningsnämndens ordförande beslutar när en händelse inte längre är att betrakta som en extraordinär
händelse och att nämndens aktivitet och ansvar ska upphöra. Även kommunfullmäktige får besluta om när
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Verksamhetsansvaret återgår då till de ordinarie nämnderna. Beslutet om krisledningsnämndens avveckling ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige.
Fullmäktige beslutar om omfattning av redovisningen och formerna för denna.21
Utvärdering ska genomföras efter samhällsstörningar där hela eller delar av krisledningsorganisationen har
varit aktiverad. Åtgärderna sammanställs i krisledningsorganisationens utvecklingsplan. Utvecklingsplanen
omhändertar även erfarenheter ifrån genomförda övningar och utbildningar i enlighet med kommunens
riktlinjer för övning och utbildning.

21

2 kap. 4-6 §§ LEH.
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