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1. Bakgrund
Ett av de övergripande målen för Nynäshamns kommun är att vara en attraktiv
och trygg kommun. Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun
utgör en viktig del av trygghets- och säkerhetsarbetet som bedrivs i kommunen för
att uppnå det målet.
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 1 slår fast att
kommunen är skyldig att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även i
samband med en extraordinär händelse. Syftet med lagen är att kommuner och
landsting ska minimera sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer.
Utifrån LEH har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slutit en överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2. Överenskommelsen reglerar kommunernas
ersättning för de uppgifter kommunen har enligt lagen, överenskommelsen
preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form
av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas
upp.
Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun utgår ifrån uppgifterna
som beskrivs i LEH och i kommunöverenskommelsen och delas in i följande
målområden:
•

Planering

•

Risk- och sårbarhetsanalyser

•

Geografiskt områdesansvar

•

Utbildning och övning

•

Rapportering

•

Höjd beredskap

Syftet med styrdokument är att beskriva hur Nynäshamns kommun arbetar med
krisberedskap och inriktningen för hur kommunen avser att fullgöra sina
åtaganden.

1

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. SFS 2006:544, LHE,
2
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (Diarienummer SKL 12/6159, MSB 20125541)
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Ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om styrdokumentet och under första året för varje
ny mandatperiod ska en reviderad version antas. Kommunstyrelseförvaltningen
initierar arbetet.
Det kommunövergripande och strategiska ansvaret för krisberedskapsarbetet i
Nynäshamns kommun ligger under kommunstyrelsen och leds av kommunchef.
Till stöd finns en säkerhetschef som har uppgiften att samordna arbetet med
krisberedskap inom kommunen.
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för krisarbetet inom den egna
verksamheten.
Oönskade händelser
Extraordinära händelser har endast inträffat ett fåtal gånger i Sverige. Betydligt
oftare inträffar andra typer av oönskade händelser som ställer särskilda krav på
kommunens organisation. En oönskad händelse är en händelse som kan ha
negativa konsekvenser för människor, miljö och egendom. Nynäshamns kommun
utgår ifrån tre nivåer i krisberedskapsarbetet som beskriver oönskade händelsers
allvarlighetsgrad: störning, allvarlig händelse och extraordinär händelse. Den
sistnämnda inkluderar den värsta tänkbara extraordinära händelsen höjd
beredskap vid krig eller krigsfara.
•
•
•

En störning är en händelse som kan hanteras inom verksamhetens
ordinarie organisation.
En allvarlig händelse är en händelse som kräver kommunövergripande
samordning och/eller centrala bedömningar och prioriteringar av resurser.
Om bedömning görs att det handlar om en extraordinär händelse som
omfattas av LEH (dvs. vid en extraordinär händelse eller höjd beredskap)
kan krisledningsnämnden aktiveras.
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Krisledningsprinciper
Nynäshamns kommun följer de tre nationella krisberedskapsprinciperna ansvar,
likhet, närhet:
• Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden har motsvarande ansvar vid en kris.
• Likhetsprincipen innebär att en verksamhet vid en kris ska vara så lik den
ordinarie verksamheten som möjligt. Organisationen ska därför sträva
efter att så fort som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.
• Närhetsprincipen innebär att en händelse ska hanteras där den har
inträffat och av de som är närmast berörda.

Krisbegreppet
Med kris avses: ”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och
immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra
situationen.”
En kris, svår påfrestning eller extraordinär händelse kännetecknas av att det är en
situation som avviker från det normala, uppstår relativt hastigt, har betydelse för
individen, kommunen och samhället, hotar grundläggande värden och kräver
snabba åtgärder.
Målet för all krishantering inom kommunens verksamhet är att en kritisk situation
ska hanteras skyndsamt och effektivt och inte tillåtas eskalera.

2. Nynäshamns kommuns operativa hantering från
allvarliga till extraordinära händelser
Detta kapitel redogör på en övergripande nivå för kommunens planerade
hantering och organisering från allvarliga till extraordinära händelser. Som ett
stöd i arbetet har Nynäshamns kommun en operativ krisplan 3 som beskriver:
•
•
•

3

hur kommunen ska organisera sig under en allvarlig händelse,
hur kommunens organisation för krisledning samordnar, samverkar samt
säkerställer samband för att hantera en allvarlig händelse samt
vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning som disponeras
vid en allvarlig händelse.

Det operativa krisarbetet beskrivs i detalj i Krisplan Nynäshamns kommun. Version 3.0 – 19 maj
2016
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Nynäshamns kommuns krisledningsorganisation
I Nynäshamns kommun finns tre krisledningsnivåer:
1. Krisledningsnämnd (central politisk nivå)
2. Krisledningsgrupp (central tjänstemannanivå)
3. Förvaltningarnas krisgrupp (förvaltningsnivå)

Krisledningsnämnden
I Nynäshamns kommun utgörs krisledningsnämnden av kommunstyrelsen.
Krisledningsnämnden har vid en extraordinär händelse rätt att överta andra
nämnders befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till händelsens art och omfattning. Ordförande, eller vid dennes frånvaro,
vice ordförande, bedömer i samarbete med kommunchefen när en extraordinär
händelse medför att krisledningsnämnden träder i funktion 4. Det bör understrykas
att dessa situationer uppstår ytterst sällan.
Krisledningsgruppen
Vid en allvarlig händelse är det viktigt att det finns en tydlig ledning för stöd och
styrning. Därför finns en utsedd krisledningsgrupp som har i uppgift att
4

Om det inträffar ska ansvaret så snart som möjligt återgå till de ordinarie nämnderna. Återgången
kan även kommunfullmäktige besluta om. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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organisera, överblicka och planera framåt. Krisledningsgruppens primära uppgift
är att klargöra vad som hänt, vad/vilka som är drabbade och vidta effektiva
åtgärder.
Krisledningsgruppen består av kommunchef och förvaltningschefer, som stöd i
arbetet finns en kommunikationschef, säkerhetschef och en loggförare.
Krisledningsgruppen dimensioneras utifrån händelse. Kommunchefen leder
krisledningsgruppen och ansvarar för att hålla kommunstyrelsen informerad.
Krisledningsgruppen är vid en extraordinär händelse formellt underställd
krisledningsnämnden.
Övriga funktioners ansvar:
•
•
•
•

Förvaltningscheferna representerar och ansvarar för respektive
förvaltnings verksamheter.
Kommunikationschefen ansvarar för intern och extern kommunikation,
framtagande av kommunikationsplan och pressmeddelande, samt
förberedelser inför presskonferens.
Säkerhetschefen har en stödjande funktion inom krisledningsgruppen
gällande alla säkerhetsfrågor.
Loggföraren ansvarar för att föra loggbok.

Förvaltningarnas krisberedskap
Förvaltningar som bedriver samhällsviktig verksamhet har en krisledningsplan för
den egna verksamheten som följer en kommungemensam mall som
kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram. Förvaltningscheferna är ansvariga för
att säkerställa att det finns en uppdaterad krisplan och en utbildad och övad
krisgrupp på sin förvaltning.
Larmkedjan
För att aktivera kommunens krisledning larmas i första hand kommunchefen. För
att bedöma om händelsen kan utvecklas till en kris används följande kriterier:
•
•
•
•
•

Föreligger risk att en stor del av verksamheten sätts ur spel?
Föreligger risk för avsevärda personskador/dödsfall, miljöskador,
materiella eller immateriella skador?
Finns det risk för stora ekonomiska kostnader?
Föreligger allvarlig risk för att kommunens anseende, förtroende eller
varumärke skadas?
Föreligger risk för allvarlig/omfattande negativ massmedial bevakning?

Det är ytterst kommunchefen eller dennes ersättare som beslutar om Nynäshamns
kommuns centrala krisledningsgrupp ska sammankallas.
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Räddningstjänsten bedriver omvärldsbevakning dygnet runt och har till uppgift att
kontakta kommunens krisledning vid en allvarlig händelse. För ändamålet
distribuerar kommunen kontinuerligt en larmlista till räddningstjänsten som
innehåller viktiga interna och externa kontaktuppgifter.
Förutom räddningstjänsten är Samverkansfunktionen Stockholmsregionen en
viktig samverkanspartner för kommunens krisledning 5.
Krisledningsrum
I kommunhuset finns tre stycken för ändamålet utrustade krisledningsrum 6, som
under allvarliga och extraordinära händelser i första hand ska användas av
krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och kommunikation. Är kommunhuset inte
brukbart är brandstationen vid Nynäsvägen 56 reservlokal.
Kriskommunikation
En stor del av hanteringen av en kris handlar om kommunikation. Bristfällig
information och kommunikation kan förvärra krisen. Det är viktigt att agera
snabbt för att:
•

Allmänhet och medarbetare snabb ska få korrekt information.

•

Allmänhet och medarbetare ska veta om de ska agera på något sätt.

•

Undvika spridning av felaktig information.

Som ett stöd för kommunen vid en krissituation har en handlingsplan för
kriskommunikation tagits fram 7.
5

Ett stort antal samhällsviktiga aktörer inom stockholmsregionen har de senaste åren arbetat med
att upprätta strukturer, arbetsprocesser och kontaktvägar för att stärka samverkan. Detta har skett i
inom ramen för Program för samverkan – Stockholmsregionen. Arbetet startade 2011 och pågick
till 2014 och mynnade ut i en modell för regional samverkan som fastställdes i april 2014 genom
avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region. Från och med 2015 övergick projektet
till linjen i och med beslutet om att skapa Samverkan Stockholmsregionen, en aktörsgemensam
avtalsorganisation.
6
Med stöd från MSB har krisledningsrummen försetts med adekvat utrustning. Dessutom är

krisledningsrummen försörjda med reservkraft.
7

Se kapitel 16 i Krisplan Nynäshamns kommun. Version 3.0 – 19 maj 2016
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Vid kris ligger yttersta ansvaret för informationen och kommunikationen på
kommunchefen med stöd av kommunstyrelseförvaltningens
kommunikationsgrupp. Kommunchefen lämnar i första hand över det operativa
kommunikationsansvaret till kommunens kommunikationschef. Tillsammans
avgör de om medarbetare på andra förvaltningar också ska kallas in för att arbeta
med kriskommunikationen.
Resursgrupperna
Ett stöd i krisledningsarbetet utgörs av olika resursgrupper. Resursgrupperna sätts
samman utifrån situation och består av sakkunniga personer inom kommunens
förvaltningar. Deras uppgift är att bistå krisledningsgruppen och genomföra
praktiska åtgärder. Beroende på situation kan en eller flera resursgrupper
aktiveras. Exempelvis kan kommunen starta en telefonupplysningsfunktion vars
uppgift är att ta emot samtal från allmänheten.
POSOM
POSOM är en förkortning för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. Gruppen
ska ge psykosocialt stöd till människor som är drabbade och kan vid behov kallas
in. POSOM är ett komplement till samhällets övriga resurser, POSOM består av
en ledningsgrupp och stödpersoner från socialtjänsten, polisen, räddningstjänsten,
kyrkan, skolan, psykiatrin och frivilliga. Huvuduppgiften för gruppen är att
försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Socialchefen är ansvarig för POSOM och är den som tillsammans med
kommunchefen beslutar om den ska kallas in.
Stödcenter
Om kommunen skulle drabbas av en allvarlig händelse kan det finnas behov av att
öppna stödcenter som kan användas som informationspunkter och värmestugor
för medborgare. Ett stödcenter kan exempelvis öppnas vid ett längre strömavbrott,
bränder eller allvarliga störningar i samhällsviktiga funktioner.
I första hand har räddningstjänstens lokaler valts ut som stödcenter. Övriga
stödcenter har valts ut i orterna Nynäshamn, Ösmo, Sorunda och Stora Vika.
Lokalerna som valts ut består av storkök, idrottshallar och skolor. Lokalerna finns
beskrivna i den operativa krisplanen.

3. Risk- och sårbarhetsanalys
För att på förhand identifiera oönskade händelser som kan inträffa i kommunen
genomför Nynäshamns kommun en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i början av
varje mandatperiod. I den undersöks vilka risker och sårbarheter det finns i
kommunen, samt vilka allvarliga händelser som kan inträffa och hur dessa
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händelser kan påverka och störa ut samhällsviktig verksamhet 8. Kraftigt snöfall,
utsläpp av farliga ämnen och långvariga strömavbrott lyfts fram som några av de
största riskerna i kommunens senaste risk- och sårbarhetsanalys från 2015 9.
Nynäshamns kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalys utförs i enlighet
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners
risk- och sårbarhetsanalyser 10.
Nynäshamns kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalys leder till en stärkt
krishanteringsförmåga genom att ge underlag för planering och genomförande av
åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet.
Representanter från kommunens samhällsviktiga verksamheter ingår i den
arbetsgrupp som arbetar med att ta fram den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalysen. Genomförandet sker i workshopform och leds av
kommunstyrelseförvaltningens säkerhetschef. Utifrån den kommunövergripande
risk- och sårbarhetsanalysen tas en åtgärdsplan fram och som beslutas av
kommunstyrelsen.

RSA-processen
Framtagande av
övergripande riskoch
sårbarhetsanalys

2015

Åtgärdsprogram
enligt RSA

2016

Uppföljning

2017

Revidering RSA
inför ny
mandatperiod

2018

Varje genomförd risk- och sårbarhetsanalys ska inkludera en sekretessbedömning
och beakta behovet av sekretess 11. Om sekretess tillämpas ska det tydligt framgå
på handlingen i form av text med hänvisning till lag, kapitel och paragraf.

8

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i
samhället
- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska
kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
9
RSA Nynäshamn 2015-12-28.
10
MSBFS 2015:5
11
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) behandlar i 18 kap § 13 följande gällande
risk- och sårbarhetsanalyser; ”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets
verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering
och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas
att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften
röjs.”
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Kontinuitetsplanering
Kontinuitetsplanering utgör en naturlig del i risk- och sårbarhetsarbetet som
bedrivs inom Nynäshamns kommun. Kontinuitetsplanering syftar till att öka
förmågan att hantera större avbrott i kommunens samhällsviktiga verksamheter,
samt minimera konsekvenserna som orsakas av avbrott. Om kommunens
verksamheter drabbas av en allvarligare störning och tiden för maximerat avbrott
överskrids kan kontinuitetsplanen aktiveras som ett stöd.

Idag finns framtagna kontinuitetsplaner för IT och styrning av el (Styrel). Under
perioden 2016-2018 ska Nynäshamns kommuns förvaltningar fortsätta arbetet
med att identifiera sina kritiska verksamhetsprocesser. Därifrån utarbetas
kontinuitetsplaner för att verksamheterna ska ha förmågan att bedriva
samhällsviktig verksamhet på godtagbar nivå oavsett störning.
Informationsteknik (IT)
IT har av kommunen identifierats som en central samhällsviktig resurs där det
finns ett stort och ökande beroende. Därför har kommunstyrelseförvaltningen i
samarbete med verksamheterna arbetat med kontinuitetsplanering vid IT-bortfall.
Kontinuitetsplanen för IT beskriver:
•
•
•
•
•

Samhällsviktig verksamhet som måste fungera även vid kortare eller
längre IT-bortfall.
Vilka kompensatoriska åtgärder som kan vidtas under tiden avbrottet
pågår för att upprätthålla tjänsten på en acceptabel nivå.
Hur informationsbehovet vid avbrott ska hanteras.
En prioriteringsordning vid återstart för kommunens IT-system.
Alternativa tillfälliga lokaler.
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Styrning av el till prioriterade samhällsviktiga elanvändare
Vid en akut bristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller
delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla
från regionnätet utan hänsyn till vilka användare som är samhällsviktiga.
För att hantera situationen som kan uppstå vid elbrist har ett riksomfattande
planeringssystem tagits fram som kallas Styrel - styrning av el till prioriterade
samhällsviktiga elanvändare.
Kommunernas huvudsakliga uppgift är att identifiera och prioritera
samhällsviktiga elanvändare inom sitt geografiska område.
Arbetet sker i nära samverkan med lokala elnätsföretag och resultaten
sammanställs regionalt av Länsstyrelserna.
Under 2015 identifierade kommunen och elnätsföretagen för andra gången
tillsammans vilken samhällsviktig verksamhet som finns i kommunen.
Arbetet utgör ett underlag för hur samhällsviktiga elanvändare inom kommunen
ska prioriteras vid elbrist.

4. Geografiskt områdesansvar
Det geografiska områdesansvaret innebär att kommunen vid allvarliga och
extraordinära händelser är ansvarig för alla som vistas, verkar och bor i
Nynäshamn kommun. I och med det geografiska områdesansvaret har
kommunen ansvar att verka för samordning inför, under och efter en allvarlig
händelse. Enligt LEH ska kommuner inom sitt geografiska område verka för att:
•
•
•

Olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår
samordning i planerings- och förberedelsearbetet.
De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas.
Informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Riskhanteringsråd
För att uppfylla kraven driver Nynäshamns kommun ett riskanteringsråd med
representanter från Statoil, Aga, Nynas AB, Stockholms hamnar, Värmevärden,
polis och räddningstjänst. Syftet med rådet är att öka krishanteringsförmågan vid
allvarliga och extraordinära händelser.
Samverkan Stockholmsregionen
Nynäshamns kommun deltar också kontinuerligt i Samverkan
Stockholmsregionen, Trygg, säker och störningsfri region. Syftet är att stärka den
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gemensamma förmågan att hantera händelser i Stockholmsregionen från vardag
till kris genom att:
•
•
•

Utgöra ett forum för omvärldsbevakning, analys och koordinering.
Skapa samlade lägesbilder och underlag för beslut för samverkande
aktörer.
Vid behov bidra till samordnad kommunikation och information.

Den enskildes ansvar
Den enskilde individens ansvar vid en kris är stort och man har från nationell
nivå 12 gått ut med att den enskilde ska ha beredskap för att kunna klara sig själv
de första tre dygnen av en samhällsstörning. För att informera invånarna i
Nynäshamns kommun om detta tar kommunen fram informationsmaterial som ska
finnas tillgängligt på kommunens webbplats.
Frivilliga resurser
Vid en stor samhällsstörning krävs ofta mer resurser än kommunen har till sitt
förfogande och då blir koordineringen av frivilliga resurser viktig. Det kan ske i
form av utbildade frivilliga resursgrupper (FRG) som ingått ett avtal med
kommunen. Nynäshamns kommun ser att arbetet med att organisera frivilliga
resurser är något som bör utvecklas. Under mandatperioden kommer Nynäshamns
kommun ta initiativ till att etablera FRG i kommunen.

5. Utbildning och övning
Kommunen ansvarar för att förtroendevalda och tjänstemän får den utbildning och
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid allvarliga och
extraordinära händelser. En kommunövergripande Utbildnings och övningsplan
har tagits fram för perioden 2016-2018.
Utbildning och Övning

Krisledningsnämnd
- Utbildning
- Skrivbordsövning
Central krisledning
- Utbildning
- Skrivbordsövning
- Motspelsövning
Förvaltningarnas krisledningsgrupp
- Utbildning
- Skrivbordsövning

12

2016

2017

2018

X
X
X
X
X
X
X

https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/
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Kommunikatörer
- Utbildning

X

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för planering och genomförande av
övning och utbildning av kommunövergripande karaktär.

Med stöd av kommunstyrelseförvaltningens säkerhetschef ansvarar
respektive förvaltningschef för att den egna verksamheten utbildar och övar
förvaltningens krisberedskap.

6. Rapportering
Nynäshamns kommun håller länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som
vidtagits enligt LEH och kommunöverenskommelsen samt hur åtgärderna
påverkat krisberedskapen. Kommunstyrelseförvaltningen har det operativa
ansvaret för kommunens rapportering. Rapportering sker enligt fastställd tidsplan:
•
•

Den 31 oktober första året i varje ny mandatperiod redovisar Nynäshamns
kommun arbetet med risk- och sårbarhetsanalys till länsstyrelsen enligt
gällande föreskrifter.
Årligen senast den 15 februari redovisar Nynäshamns kommun en
årsuppföljning av kommunens krisberedskap. Redovisningen görs till
Länsstyrelsen Stockholm och innehåller följande delar:
o Svar på indikatorer som finns som bilaga till föreskrift för risk- och
sårbarhetsanalys 13.
o Redogörelse för åtgärder som vidtagits och hur de påverkat
krisberedskapen.
o Redogörelse för eventuella samhällsstörningar, allvarliga eller
extraordinära händelser som skett under året.
o Redovisning av hur den statliga ekonomiska ersättningen använts
inklusive vilka kostnader som kan hänföras till respektive
ersättning.

Nynäshamns kommun har förmågan att vid pågående händelser ge länsstyrelsen
eller den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om
vidtagna och planerade åtgärder.
Nynäshamns kommun har förmågan att arbeta i det webbaserade
informationsdelningssystemet (WIS). WIS är ett nationellt webbaserat
informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan
13

(MSBFS 2015:5)
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aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris.
Nynäshamns kommun har också införskaffat två Rakelenheter, vilka är tänkta att
användas som sambandsstöd vid allvarliga händelser 14.

7. Höjd beredskap
Nynäshamns kommun vidtar de förberedelser för verksamheten som
kommunöverenskommelsen pekar ut vid höjd beredskap. Under höjd beredskap är
det kommunstyrelsen som är högsta verkställande organ och som ansvarar för den
övergripande ledningen av den kommunala delen av civilförsvaret. Det är
regeringen som tillkännager när höjd beredskap råder.
Nynäshamns kommun har förmågan att under höjd beredskap hålla den
myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de
övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

De förberedelser som avses i kommunöverenskommelsen är att kommunens ska:
• Säkerställa att viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.
• Säkerställa att krisledningen upprätthåller grundläggande kunskaper om
kommunens uppgifter vid höjd beredskap.
Nynäshamns kommun ansvarar för drift, underhåll och service av ljudsändarna,
samt för att säkerställa att utrustningen kan användas. Räddningstjänsten har
uppdraget att utföra uppgifterna åt kommunen.
Kommunens krisledning upprätthåller sina grundläggande kunskaper om
kommunens uppgifter genom att följa den framtagna utbildnings- och
övningsplanen 15.

8. Redovisning av statlig ersättning för kommunal
krisberedskap
Nynäshamns kommun får statlig ersättning för vissa kostnader förknippade med
förberedande uppgifter som kommunen utför enligt LEH 16. Ersättningen utgår
14

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare
inom samhällsviktiga verksamheter.
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från finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger
kommunerna också ska finansieras av staten. Nynäshamns kommun följer de
anvisningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram om hur
statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas 17. Ersättningen för
krisberedskap används enligt följande:
Grundbelopp 18
Grundbeloppet bekostar en funktion för samordning av kommunens uppgifter i
krisberedskapssystemet.
Verksamhetsersättning 19
Verksamhetsersättningen bekostar planering och genomförande av risk- och
sårbarhetsanalyser och utbildning och övning.
Ersättning för utomhusvarning 20
Ersättningen används för att finansiera kostnader för drift och underhåll samt för
att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.
Samverkansersättning 21
Ersättningen används för att finansiera deltagandet i Samverkan
Stockholmsregionen, Trygg, säker och störningsfri region. Det innebär att
kommunens beredskapsfunktion är samordnade med övriga relevanta aktörer
avseende nätverk, teknik och metodik för informationsdelning för att stödja
samverkan i regionen vid en extraordinär händelse. Nynäshamns kommun deltar i
planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional
och/eller nationell nivå.
Budget och redovisning
Kommunen budgeterar och redovisar till länsstyrelsen hur den statliga
ekonomiska ersättningen använts enligt överenskommelsen. Av redovisningen ska
framgå vilka kostnader som är hänförliga till respektive ersättning.

17

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anvisningar om hur statlig ersättning för
kommunernas krisberedskap får användas.
18
Grundbelopp – 280 000 kr (2016)
19
Verksamhetsersättning – 12,75 kr per invånare (2016)
20
Ersättning för utomhusvarning – 1 100 kr per ljudsändare i kommunen (2016)
21
Samverkansersättning – 2,10 kr per invånare (2016)

