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INLEDNING 
 

Enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap” ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa 

en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. Denna plan för Tingsryds kommun 

anger riktlinjer för kommunens ledning, information och de nödvändiga åtgärder som initialt 

behöver göras då kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Planen innehåller också 

delegation av befogenheter och beslutsrätter till krisledningsnämnden och vissa befattnings-

havare i kommunens organisation. 

 

En extraordinär händelse är en händelse som  

1. avviker från det normala, 

2. innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner, 

3. kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

 

Tingsryds kommun har i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser identifierat ett antal 

tänkbara extraordinära händelser som skulle kunna drabba kommunen, samt vilka konsekven-

ser händelserna kan få för kommunens olika verksamheter. Här följer några tänkbara händel-

ser som kommunens förvaltningar har analyserat: 

 Extrema vädersituationer med storm, snö och kyla samt isstorm. 

 Bussolycka med skolbarn inblandade. 

 Sjukdomsutbrott genom matförgiftning eller pandemi. 

 Översvämningar med otjänligt dricksvatten mm som följd. 

 Vägtrafikolycka med utsläpp av farligt ämne. 

 Störningar i kommunens IT-system. 

 Brand på äldreboende, skola, hyreshus och publik plats. 

 Sabotage mot viktiga samhällsfunktioner.  

 Värmebölja 

 

Denna plan ska tillämpas i de fall en extraordinär händelse inträffar eller är på väg att inträffa 

i eller utanför Tingsryds kommun, och som påverkar eller kan påverka kommunen på det sätt 

som beskrivs i punkt 1-3 ovan. Tillämpliga delar av planen kan användas även vid händelser 

och kriser av mera lindrig karaktär som inte betecknas som extraordinära. Det kan t.ex. uppstå 

situationer där det räcker med en samlad informationsinsats från kommunen eller att det en-

bart finns behov av psykosocial krishjälp till drabbade människor. 

 

Vid behov kan denna plan kompletteras och anpassas så att den vid ett annat säkerhetspoli-

tiskt läge också kan vara kommunens plan för höjd beredskap. 
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ANSVAR OCH MÅLSÄTTNING 
 

Kommunens ansvar och skyldigheter inför och vid en extraordinär händelse kan sammanfat-

tas i följande punkter: 

 

 Kommunens ansvar för olika samhällsviktiga uppgifter under normala förhållanden 

gäller också under en extraordinär händelse. Kommunen måste således hålla igång 

oumbärlig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär. 

 

 Kommunen har i fråga om extraordinära händelser ett geografiskt områdesansvar. 

Med detta menas att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika 

aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning, både i planerings- och förbe-

redelsearbetet och i den direkta krishanteringen. Exempel på andra aktörer är polisen, 

el- och telebolag, trossamfund, länsstyrelsen, Region Kronoberg, posten, försvarsmak-

ten, etc. 

 

 Kommunen är skyldig att hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som 

vidtagits inför extraordinära händelser, samt att lämna lägesrapporter och information 

om händelseutvecklingen vid extraordinära händelser. 

 

 

Inför och vid en extraordinär händelse har kommunen som målsättning att klara av följande: 

 

 Kommunens förvaltningar och bolag ska i största möjliga utsträckning fungera enligt 

sin ordinarie organisation och kunna klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet. 

 

 Kommunens krisledningsorganisation ska inom 3 timmar efter larmning ha en för-

måga att leda, samordna och informera i den utsträckning händelsen kräver, samt att 

upprätthålla denna förmåga till dess att krisledningsnämnden beslutar att krislednings-

organisationen ska avvecklas. 

 

 Att så snabbt som möjligt efter det att krisledningsstaben sammankallats kunna ge an-

gelägen och korrekt information till massmedia och allmänheten, verksamheter och 

myndigheter. 

 

 Att efter begäran kunna bistå andra kommuner med hjälp vid hantering av en extraor-

dinär händelse i den mån kommunen har resurser för detta vid denna tidpunkt. 

 

 Att vara väl förberedd inför en eventuell extraordinär händelse genom att se till att 

personal och förtroendevalda i tillräcklig utsträckning övas, utbildas och är medvetna 

om innehållet i denna plan, samt att löpande revidera planen så att den hela tiden hålls 

aktuell. 

 

 Kommunens förvaltningar, stiftelser och bolag ska utifrån risk- och sårbarhetsanalyser 

m.m. förbereda sig genom att ha en planering för hur deras samhällsviktiga verksam-

het ska kunna hållas igång vid en extraordinär händelse. 
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LEDNING 
 

Krisledningsorganisation – bemanning, arbetsuppgifter och ansvar 
 

Organisationsschema vid extraordinär händelse: 
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Krisledningsnämnd 

 

Krisledningsnämnden utgör kommunens strategiska (och politiska) ledning vid en extraordi-

när händelse och består av de fem ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ersättare är ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden ska huvudsak-

ligen inrikta sig på följande uppgifter: 

 Tolka och bedöma den uppkomna situationen samt besluta om de ekonomiska, perso-

nella och materiella resurser som krävs för att hantera händelsen. 

 Fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioriteringsbeslut som krävs 

med anledning av händelsen. 

 Besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet i den utsträckning 

som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Med verksamhet menas här i första hand personella och materiella resurser. Nämnders 

och förvaltningars samhällsviktiga verksamhet ska så långt som möjligt utföras inom 

befintlig nämndsorganisation. 

 Besluta om förändringar i kommunens servicenivå inom olika delar av kommunens 

verksamheter om det krävs med anledning av händelsen. 

 Begära hjälp av annan kommun samt besluta om att bistå annan kommun med hjälp 

om sådan hjälp begärs. 

 Besluta om att ge ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. 

 Besluta om att krisledningsorganisationen ska upphöra och att kommunen återgår till 

normal organisation. 

 

Krisledningsnämndens ordförande, eller då denne fått förhinder, vice ordförande får i bråds-

kande fall då situationen så kräver fatta beslut innan krisledningsnämnden har samlats. 

För mer detaljerade upplysningar angående krisledningsnämndens uppgifter, se nämndens 

reglemente (Bilaga) 

 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

 

Kommunchef / krisledningsgrupp 

 

Tillsammans med vård- & omsorgschef, bildningschef, teknisk chef samt chefen för arbete 

och lärande bildar kommunchefen en krisledningsgrupp som utgör kommunens operativa led-

ning vid en extraordinär händelse. Gruppen träffas vid behov för att diskutera beslutsförslag 

till krisledningsnämnden samt direktiv till krisledningsstaben. Kommunchefen sköter alla 

kontakterna med krisledningsstaben och är föredragande i krisledningsnämnden. Kommun-

chefen kan ta vissa beslut såsom att begära hjälp från frivilliga resursgrupperna och att ge 

inriktningsdirektiv om vad krisledningsstaben ska jobba med. 

 

Krisledningsstab  
 

Krisledningsstaben är beredande organ åt krisledningsnämnden. Staben består av följande 

representanter (sammanlagt 9 personer) med åtföljande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Stabschef. Leder, samordnar och planerar arbetet i krisledningsstaben. Ska ta vissa be-

slut, t.ex. om det fortlöpande arbetet i staben såsom bemanning, skiftgång mm, samt 

delta i framtagande av beslutsförslag till krisledningsnämnden. 

 Två ställföreträdande stabschefer. När dessa ej tjänstgör som stabschef ansvarar de 

bl.a. för att bereda ärenden till krisledningsnämnden, göra analyser och bedömningar 
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av läget, följa upp beslut, leda och samordna externa resurser samt att ta fram inform-

ationsunderlag. 

 Informatör. Upprättar och formulerar utgående information. Ansvarar för kontakter 

med massmedia. Leder och samordnar informationsgruppens arbete. Informatören har 

minst fyra ersättare. 

 Dokumentatör. Ska dokumentera stabens inre arbete samt göra lägesrapporter. Leder 

och samordnar stabens administrativa och praktiska service med hjälp av resurserna i 

dokumentations- och servicegruppen. Dokumentatören har minst fyra ersättare. 

 Lägesansvarig. Har det övergripande ansvaret att skapa en aktuell lägesbild genom 

fortlöpande kontakter med länsstyrelsen och andra myndigheter, andra kommuner, 

privata aktörer etc. Ska tillsammans med de andra i staben göra analyser och bedöm-

ningar samt ta fram besluts- och informationsunderlag. Lägesansvarig har två ersät-

tare. 

 Representant för vardera vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och 

tekniska avdelningen. Ansvarar för stabens kontakt mot förvaltningen och att presen-

tera aktuell lägesbild på förvaltning/avdelning. Deltar tillsammans med de andra i sta-

ben i analys- och bedömningsarbetet samt att ta fram besluts- och informationsun-

derlag. Ska delta i stabsarbetet ifall den egna förvaltningen är berörd av händelsen. 

Varje representant ska ha en ersättare. 

 

Informationsgrupp 

 

Ska under ledning av informatören ta fram och sprida information på det sätt som är lämpligt 

med hänsyn till händelsen. I gruppen ingår informatörens ersättare, tolkhjälp, samt webbre-

daktörer. (Se vidare kapitlet ”Information”). 

 

Dokumentations/servicegrupp 

 

Ska förse krisledningsstaben och krisledningsnämnden med service och administrativ hjälp 

som t.ex. sekreterarskap, utskrifter, kopiering och andra pappersarbeten, IT-service, mat- och 

fikaleveranser. I gruppen finns dokumentatörens ersättare, IT-tekniker, samt kontors- och 

vaktmästeripersonal. De som är knutna till gruppen kan vid en extraordinär händelse arbeta 

som vanligt med sina normala arbetsuppgifter, men ska vara tillgängliga för staben då deras 

tjänster behövs. 

 

Resurspersoner 

 

Här finns personer från kommunens förvaltningar, förbund, stiftelser och bolag med olika 

specialistkunskaper som kan behöva tillföras i stabens arbete med att ta fram besluts- och in-

formationsunderlag. Det ingår bl.a. ersättare för stabsrepresentanter, personal som represente-

rar Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), miljö- och hälsa, IT/telefoni, vatten och av-

lopp, fjärrvärme, fastigheter, kost, skolan, samt sakkunniga i social- och personalfrågor. De 

som finns upptagna som resurspersoner kan arbeta med sina normala arbetsuppgifter vid en 

extraordinär händelse, men ska vara beredda på att kallas in för tjänstgöring i staben eller att 

utföra uppdrag åt staben under kortare eller längre perioder.  
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POSOM-grupp, krisstödgrupper 

 

POSOM-gruppen (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) är en samordningsgrupp med 

representanter från kommunens förvaltningar, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Region 

Kronoberg, kyrkan och polisen. För det direkta krisarbetet har POSOM-gruppen tillgång till 

lokala krisstödgrupper ute i de olika kommundelarna.  

Målet med verksamheten är att ta hand om och stödja drabbade människor vid större olyckor 

och katastrofer för att förebygga psykisk ohälsa. POSOM-gruppen kallas in vid akut händelse 

i eller utanför Tingsryds kommun då personer från kommunen är inblandade och behöver 

psykosocial hjälp, och då normal organisation bedöms som otillräcklig. Det behöver inte vara 

en extraordinär händelse för att POSOM-gruppen ska kunna kallas in. Chefen för arbete och 

lärande är den som organiserar, leder och samordnar POSOM-gruppens arbete. Chefen för 

arbete och lärande är också den som sammankallar och aktiverar gruppen. Förutom chefen för 

arbete och lärande har följande personer befogenheter att aktivera POSOM-gruppen: 

 Kommunchefen 

 Tjänstgörande stabschef 

 Räddningschef och stf räddningschef, Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

 Säkerhetssamordnaren 

 

Förvaltningar och kommunala företag 

 

Kommunens ordinarie verksamhet i förvaltningar och företag (bolag och stiftelser) ska fort-

sätta sitt dagliga arbete i normal utsträckning så långt som det är möjligt med hänsyn till den 

uppkomna situationen. Ordinarie förvaltningsorganisation består vid en extraordinär händelse, 

även om krisledningsnämnden har beslutat att överta hela eller delar av berörda förvaltningars 

resurser. Förvaltningarna ska alltså ges förutsättningar att i första hand klara av sina sam-

hällsviktiga verksamheter såsom drift av anläggningar, vård och omsorg, undervisning samt 

viss myndighetsutövning och service. 

 

Uthållighet 

 

Målsättningen är att krisledningsorganisationen ska kunna hållas igång, dygnet runt om så 

krävs, under hela den tidsperiod som är nödvändig med anledning av händelsen. För att uppnå 

detta krävs det att det finns tillräckligt med personal som kan bemanna de olika funktionerna. 

Det är inte nödvändigt att samtliga nio representanter i krisledningsstaben finns på plats hela 

tiden. Däremot måste de tre funktionerna stabschef, informatör och dokumentatör alltid vara 

på plats för att staben ska anses vara aktiverad.  

 

I krisledningsstaben finns en ordinarie och två ställföreträdande stabschefer, en informatör 

och en dokumentatör. Med tanke på eventuella bortfall på grund av sjukdom, skiftgång eller 

annat, är det befogat att det för dessa tre funktioner finns tillräckligt många ersättare att kalla 

in om så skulle behövas. Ersättare för stabschefsbefattningen är i första hand ställföreträdande 

stabschefer, i andra hand kommunchefen eller någon av följande; vård- och omsorgschef, 

bildningschef, teknisk chef eller chefen för arbete och lärande. Vem av dessa som kallas in 

bestäms av vilken arbetsbelastning den extraordinära händelsen inneburit för respektive för-

valtning och vem som vid den tidpunkten kan avvaras från sin förvaltning. Ersättare för in-

formatörs- resp. dokumentatörsbefattningen är de informatörer och dokumentatörer som finns 

upptagna i respektive grupp att arbeta med information eller dokumentation. Det kan även 

vara möjligt för de andra stabsrepresentanterna att tillfälligt gå in som informatör eller doku-

mentatör om så skulle erfordras. 
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Samverkan 
 

Frivilliga Resursgrupperna (FRG) 

 

Tingsryds kommun samverkar med Tingsryds Civilförsvarsförening och deras Frivilliga Re-

sursGrupper (förkortas FRG). Avtal om frivilligtjänstgöring finns upprättade med respektive 

deltagare. Syftet med avtalen är att förstärka kommunens organisation med frivilliga perso-

nella resurser i händelse av en krissituation. I första hand kommer deltagarna att engageras för 

logistik-, transport- och informationsuppgifter. För närvarande finns avtal skrivet med ett tju-

gotal personer. 

 

Krisstödgrupper 

 

I var och en av Tingsryds kommuns sju församlingar finns en frivillig krisstödgrupp. Dessa 

står till POSOM-gruppens förfogande i en krissituation för att förebygga psykisk ohälsa hos 

drabbade människor. POSOM-gruppen kan besluta att kalla in en eller flera krisstödgrupper 

om det behövs, oavsett om händelsen är extraordinär eller inte. 

 

Krissamverkan Kronoberg 

 

I Kronobergs län finns en organiserad samverkan som går under namnet ”Krissamverkan 

Kronoberg”. Det är ett brett nätverk med representanter från olika aktörer, bland annat kom-

munerna, länsstyrelsen, polismyndigheten, Region Kronoberg, försvarsmakten och SOS 

Alarm. Både den politiska nivån och de som operativt arbetar inom krishanteringssystemet är 

på olika sätt med. Vid en allvarlig händelse upprättas en samverkansstab som finns placerad i 

Växjö. Samverkansstaben övertar aldrig något ansvar från respektive organisation utan syftar 

till att utgöra ett ledningsstöd åt de samverkande organisationerna. Samverkansstaben sam-

manställer en gemensam lägesbild, överblickar det samlade resursbehovet, kallar in förstärk-

ningsresurser och analyserar olika scenarier för hur händelsen kan utvecklas. Vid sammankal-

landet av en samverkansstab skickar respektive organisation en eller flera representanter. Vem 

som ska representera Tingsryds kommun i samverkansstaben beslutas av stabschefen utifrån 

den rådande situationen. 

 

Övriga 

 

Vid en extraordinär händelse kan det bli aktuellt att begära hjälp från ytterligare externa aktö-

rer, t.ex. näringslivet eller försvarsmakten. Det är krisledningsnämnden som beslutar om att 

begära sådan hjälp och krisledningsstaben som svarar för den operativa samverkan som kan 

bli aktuell. Andra samverkansparter som kan bli aktuella är Region Kronoberg, polisen, ytter-

ligare frivilligorganisationer, föreningar, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 (16) 

Aktivering av krisledningsorganisation vid extraordinär händelse 
 

Vid en extraordinär händelse som berör kommunen måste ledningsarbetet startas upp snabbt 

och på ett strukturerat sätt. Följande översiktliga flödesschema sammanfattar de bedömningar, 

åtgärder och beslut som skall göras i inledningsskedet av en krissituation. Av den efterföl-

jande beskrivningen till flödesschemat framgår bl.a. befogenheter för särskilda befattningsha-

vare och tillgängliga lokalresurser. 
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1a. Förvarning om händelse 
Kommunen får förvarning om en annalkande händelse som kan utvecklas till en extraordinär 

händelse i kommunen, t.ex. vädervarning, varning för höga vattenflöden eller sjukdomssmitta 

(pandemi). 

 

1b. Händelse 

En händelse inträffar i eller utanför kommunen som avviker från det normala och som kan 

tänkas innebära en allvarlig störning på en eller flera av kommunens verksamheter. 

 

2. Bedömning om åtgärder vid förvarning om händelse 

Kommunchefen eller dennes ersättare informeras om varningen och meddelar sedan vidare till 

berörda förvaltningar så att förberedande åtgärder kan vidtas så långt det är möjligt. Beroende 

på varningens art kan det bli aktuellt att kommunchefen sammankallar berörda förvaltningar 

till ett möte för att diskutera läget och eventuella förberedelser inför händelsen, samt om det 

finns behov av att gå ut med allmän och/eller riktad information med anledning av förvar-

ningen. Vid vädervarningar finns särskilda rutiner framtagna enligt kompletterande dokumen-

tet ”Beredskapslägen – åtgärder vid vädervarningar”. När händelsen inträffat eller är på väg 

att inträffa görs bedömning enligt punkt 3. Anteckningar om varningen, kontakter, åtgärder 

etc. dokumenteras lämpligen på förtryckt anteckningsblad. 

 

3. Bedömning om åtgärder vid inträffad händelse 

Kommunchefen och/eller andra personer med befogenheter att sammankalla krisorganisation-

en bör så snart som möjligt få kännedom om händelsen. Efter samråd med berörda förvalt-

ningschefer samt räddningschefen och/eller andra personer som kan ha kännedom om händel-

sen, ska en bedömning göras ifall händelsen kan betecknas som extraordinär eller inte. Kris-

ledningsnämndens ordförande/vice ordförande bör också vara informerad. Om händelsen inte 

är extraordinär kan bedömningen göras att konsekvenserna av händelsen kan klaras inom be-

fintlig organisation, eventuellt med förstärkt insats av t.ex. krisstödgrupper. Om händelsen 

bedöms som extraordinär ska krisorganisationen aktiveras genom att krisledningsstaben ome-

delbart kallas in.  

OBS! Om det redan från början är uppenbart att händelsen är extraordinär behövs inget sam-

råd. Då räcker det med att någon av de som har befogenheter att kalla in staben får kännedom 

om händelsen och omedelbart aktiverar staben. 

 Kännetecknande för en extraordinär händelse är att kommunen ställs inför en 

svår akut ledningsuppgift med behov av samordning och snabba beslut, samt att 

det föreligger ett stort informationsbehov.  
Anteckning om händelsen, kontakter etc. görs lämpligen på förtryckt anteckningsblad. 

 

4. Sammankallande av krisledningsstaben 

Vid extraordinär händelse ska krisledningsstaben kallas samman så snart som möjligt. I inled-

ningsskedet kallas alla tillgängliga ordinarie representanter i staben. Ifall någon inte är till-

gänglig kallas dennes ersättare. Beroende på händelsens art kan det även bli aktuellt att initialt 

inkalla någon eller några resurspersoner som har nödvändig specialistkompetens. 

Följande personer har befogenheter att inkalla och aktivera staben: 

 Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande 

 Kommunchefen 

 Kanslichefen 

 Utvecklingschefen 

 Personalchefen 

 Säkerhetssamordnaren 
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5. Iordningställande av lokal och utrustning 

Samtidigt som kallelse går ut till staben ska krisledningsplatsen iordningställas. Krislednings-

staben disponerar som ledningsplats sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, 2:a våningen, i 

Tingsryds samhälle. Alternativ ledningsplats är räddningstjänstens lokaler på Lokgatan 20 i 

Tingsryds samhälle. Aktuell ledningsplats ställs i ordning med hjälp av materialet i bered-

skapslådan som finns i närarkivet på 2:a våningen, Torggatan 12 i Tingsryds samhälle. Båda 

ledningsplatserna kan försörjas av reservkraft. För krisledningsstabens räkning finns 2 st. sa-

tellittelefoner samt 2 st. Rakelterminaler (en stationär och en mobil) tillgängliga. Satellittele-

fonerna förvaras på IT-avdelningen, Torggatan 10. Se vidare kompletterande dokument 

”Checklista för iordningställande av ledningsplats”. 
 

6. Aktivering av krisledningsstab 

Samtliga ordinarie stabsrepresentanter bör finnas på plats senast 3 timmar efter det att kallel-

sen gått ut. För att staben i sitt fortsatta arbete ska anses vara aktiv krävs att minst följande tre 

stabsrepresentanter finns på plats; stabschef, informatör samt dokumentatör. 

 

7. Krisledningsstabens första uppgift 

Det första som staben ska göra är att sammanställa det aktuella läget och sedan så snart som 

möjligt lämna information om läget till kommunanställda, allmänheten och till länsstyrelsens 

samverkansstab om den är upprättad. Riktad information direkt till verksamheter, företag, 

myndigheter eller andra kan också behövas beroende på vilken händelse det rör sig om. 

 

8. Frågeställningar att ta ställning till initialt 

Efter den första informationsåtgärden finns ett antal frågeställningar för krisledningsgruppen 

och krisledningsstaben att ta ställning till för att avgöra hur arbetet ska drivas vidare.  

 Ska krisledningsnämnden sammankallas? Kommunchefen ska hålla regelbunden kon-

takt med krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande för att informera om läget 

och att samråda om nödvändigheten att krisledningsnämnden sammankallas. 

 Vilken bemanning ska staben fortsättningsvis ha? Krävs det skiftgång? Stabschefen har 

befogenheter att kalla in den personal som krävs för arbetet i staben samt att besluta om 

skiftgång i den omfattning som krävs. 

 Behövs samverkan med eller hjälp från andra aktörer? Kommunchefen kan besluta om 

att begära hjälp från frivilliga resursgrupperna. 

 Behöver krisstödgrupper kallas in? Stabschefen m.fl. har befogenheter att kalla samman 

POSOM-gruppen som samordnar krisstödsgrupperna. 

 

9. Inkallelse och aktivering av krisledningsnämnd 

Om kommunchefen och krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande kommer fram till 

att krisledningsnämnden ska sammankallas ska kallelse gå ut till samtliga ordinarie ledamöter 

i nämnden. Om någon ledamot inte är tillgänglig kallas en ersättare. Krisledningsnämndens 

ordförande och vice ordförande har befogenheter att sammankalla krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden disponerar som ledningsplats kommunstyrelsens ordförandes och 

kommunchefens tjänsterum i kommunalkontoret, Torggatan 12, 2:a våningen i Tingsryds 

samhälle. 

 

10. Bedömning ang. beslut om anpassad organisation  

Krisledningsnämnden ska vid sitt första sammanträde göra en bedömning av läget och sedan 

ta ställning till om och i så fall i vilken omfattning nämnden ska överta beslutanderätten över 

personal från kommunens olika förvaltningar. Krisledningsnämnden bör också besluta om 

riktlinjer för krisledningsstabens fortsatta arbete. 
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Avveckling av krisledningsorganisation – utvärdering 
 

Krisledningsnämnden ska bedöma ifall läget är sådant att krisledningsorganisationen ska av-

vecklas. I sådana fall tas beslut om att krisledningsnämnden ska upphöra och att kommunen 

ska återgå till normal organisation. Även kommunfullmäktige får besluta om att krislednings-

nämnden ska upphöra. När krisorganisationen avvecklas ska all dokumentation från krisled-

ningsnämndens och stabens arbete samlas ihop, systematiseras och arkiveras.  

 

Efter en händelse där kommunens krisledningsorganisation har varit verksam ska arbetet ut-

värderas och granskas. Som grundmaterial vid utvärderingen används den dokumentation som 

skett samt övriga synpunkter och upplysningar från berörda förvaltningar och personer som 

varit verksamma i krisorganisationen. Utvärderingen kan sedan ligga till grund för förbätt-

ringar vid revideringar av denna plan. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att utvärderingen 

utförs. 
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INFORMATION 
 

Mål och riktlinjer 
 

När händelser inträffar som medför samhällsstörningar av olika slag spelar informationen 

kring händelsen en mycket viktig roll. Allmänhet, näringsliv, organisationer, myndigheter etc. 

har behov av att kunna få snabb, korrekt och lättförståelig information för att själva kunna 

hantera situationen på bästa sätt. Vid olyckor och katastrofer med människor inblandade är 

det också viktigt med snabb och korrekt information för att minska oron hos drabbade och 

anhöriga och för att förhindra ryktesspridning. 

 

Tingsryds kommun har som målsättning att uppfylla allmänhetens och samhällets alla aktö-

rers krav på snabb, korrekt och lättförståelig information, och att kunna ge informationen kon-

tinuerligt i den utsträckning som krävs med hänsyn till händelsen. Informationen ska därför 

göras tillgänglig för alla som är i behov av den, även för de som inte förstår svenska eller på 

annat sätt är svåra att nå ut till med information. 

 

Vid en extraordinär händelse där krisledningsorganisationen är aktiverad gäller följande rikt-

linjer för Tingsryds kommuns informationsinsatser: 

 

 Krisledningsnämnden övertar förvaltningarnas informationsansvar.  

 

 Krisledningsstaben ska som första åtgärd prioritera att snabbt få ut korrekt och angelä-

gen information om händelsen. 

 

 Krisledningsstabens informationsgrupp under ledning av informatören sköter all utgå-

ende information. Detta för att kommunens information ska vara entydig och förhindra 

att dubbla budskap förs ut. 

 

 Telefonsamtal som rör händelsen ska så långt som möjligt tas omhand via ISAK-

systemet. Kommunens växel ska fungera så normalt som möjligt. En förstärkning av 

växelns bemanning kan ändå vara nödvändig. 

 

Vid en allvarlig händelse som inte bedöms som extraordinär kan förvaltningschefen för en 

drabbad förvaltning begära hjälp med informationsinsatser från kommunen centralt. Kom-

munchefen kan då besluta om att sammankalla krisledningsstabens informationsgrupp. 

 

 

Informationsgruppens arbetsuppgifter 
 

Informationsgruppen har följande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 

 Producera information via webben, annonser, pressmeddelanden, flygblad, internin-

formation till kommunens personal, lägesrapporter till länsstyrelsen, m.m. 

 

 Ansvara för löpande kontakter med media. Här ingår att t.ex. förse radion med angelä-

gen information som snabbt måste ut till kommuninvånarna (VMA (=Viktigt Med-

delande till Allmänheten) och myndighetsmeddelanden), samt att anordna och leda 

presskonferenser. 
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 Anpassa informationen så att alla berörda invånare kan ta del av denna. För detta ska 

finnas tolkhjälp och möjligheter att sprida informationen på för ändamålet lämpligt 

sätt. Som en förberedelse bör en inventering utföras av vilka språkkompetenser som 

finns inom kommunens egen organisation. Informationsgruppen kan då nyttja dessa 

resurser för tolkhjälp i en krissituation. 

 

 Utforma och lämna riktad information till särskilt drabbade om så erfordras. 

 

 Kontinuerligt bevaka vad som publiceras i massmedia, samt samla in detta genom att 

kopiera m.m. och sedan spara materialet. 

 

 Utvärdera de egna informationsinsatserna samt fånga upp frågeställningar från all-

mänhet, näringsliv, organisationer etc. för att kunna förbättra kommande informations-

insatser. 

 

 Organisera ett eventuellt upprättande av informations- och upplysningscentraler och 

förse dem med aktuell information. 

 

 Samverka med andra aktörer för att kunna samordna informationsinsatser, om detta 

anses vara lämpligt med hänsyn till den uppkomna situationen. Som exempel på situ-

ationer där informationssamverkan är viktig är vid akuta olyckor och katastrofer, där 

även räddningstjänsten, polisen, Region Kronoberg m.fl. har ett informationsansvar. 

Vid samverkan med frivilliga resursgrupperna ska informationsgruppen förse dessa 

med den information som de i sin tur ska föra ut i samband med deras uppdrag. 

 

För mer detaljerade uppgifter och instruktioner för informationsgruppens arbete se ”Informat-

ionsmanualen”. Där ska också finnas mallar för pressmeddelanden, flygblad, rapporter m.m. 

såväl på papper som digitalt på t.ex. CD-skiva, samt listor på tolkhjälp. 

 

 

Lokaler 
 

Informationsgruppen disponerar som arbetslokaler informatörens arbetsrum samt rum i 

medborgarkontoret, Torggatan 12, 1:a våningen, i Tingsryds samhälle. Alternativ arbetsplats, 

ifall krisledningsstaben också utnyttjar sin alternativa plats, är räddningstjänstens lokaler på 

Lokgatan 20 i Tingsryds samhälle. 

 

Presscenter där större presskonferenser skall hållas utgörs av Dackeskolans aula. Alternativt 

presscenter är Wasaskolans aula eller Gibson auditorium.  

Presskonferenser där det inte förväntas så många deltagare kan som ett alternativ också för-

läggas i någon lämplig lokal i kommunhusen på Torggatan 10 eller 12. 
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KOMPLETTERANDE DOKUMENT 
 

Som komplettering till denna plan skall finnas ett antal dokument med mer detaljerade in-

struktioner, uppgifter om personer ingående i krisorganisationen etc. Säkerhetssamordnaren är 

ansvarig för att dessa dokument är uppdaterade. Dokumenten skall finnas i beredskapslådan. 

Följande dokument skall finnas: 

 

 Larmlista vid extraordinär händelse. 

 Adress- och telefonlista för krisledningsnämnden. 

 Adress- och telefonlista för krisledningsstaben. 

 Adress- och telefonlista för informationsgruppen. 

 Adress- och telefonlista för dokumentations/servicegruppen. 

 Adress- och telefonlista för resurspersoner. 

 Adress- och telefonlista för POSOM-gruppen. 

 Namn- och telefonlista över externa kontakter på länsstyrelse, kommuner m.fl. 

 Larmlista för Frivilliga resursgrupperna. 

 Beredskapslådan – innehållsförteckning och ansvar. 

 Checklista för iordningställande av ledningsplats. 

 Instruktion och checklista för stabschef. 

 Instruktion och checklista för informatör. 

 Instruktion och checklista för dokumentatör. 

 Instruktion och checklista för lägesansvarig. 

 Informationsmanual. 

 Beredskapslägen – åtgärder vid vädervarningar. 

 


