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Syfte, innehåll och uppföljning 

Det här dokumentet beskriver Kalix kommuns mål, riktning och prioriteringar för 
kommunens arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022 samt arbetet med civilt 
försvar under perioden 2019-2020. 

Innehållet beskriver Kalix kommuns ambitioner för att uppfylla kraven enligt Lag 
(2006:554) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjdberedskap (LEH) samt Förordning (2006:637) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(FEH).  

Fortsatt beskriver dokumentet hur kommunen tänkt fullfölja de åtagande som beskrivs i 
Överenskommelse om kommuners krisberedskap samt Överenskommelse om 
kommuners arbete med civilt försvar. 

Till stöd vid upprättande av detta dokument används MSB vägledning för kommuners 
arbete med styrdokument för perioden 2019-2022. 

Då överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar följer periodiciteten för 
Riksdagens försvarsbeslut, 2016–2020, avgränsas planeringen för civilt försvar till och 
med år 2020.  

Innehållet i dokumentet följer de uppgifter som åligger kommunen enligt LEH. Varje 
kapitel inleds med ett utdrag ur LEH eller annan styrande lag/förordning (mörkröd ruta) 
och därefter kommer ett utdrag ur överenskommelsen (ljusröd ruta). Slutligen kommer 
en beskrivning av kommunens ambitioner att lever upp till uppgifterna i LEH och 
överenskommelsen samt åtgärder för respektive område. Där både krisberedskap och 
civilt förvar berör samma områden finns beskrivningen av kommunens ambitioner under 
samma kapitel. Det som endast berör civilt försvar finns dokumenterat under kapitlet 
civilt försvar.  

Styrdokumentet skall följas upp. Arbetet rörande civilt försvar följs upp efter år 2020 och 
uppföljningen skall ske utifrån uppgifterna i överenskommelsen om civilt försvar.  

Arbetet rörande krisberedskap skall följas upp efter 2022 och uppföljningen skall ske 
utifrån uppgifterna i överenskommelsen om krisberedskap.  

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av styrdokumentet.  

Uppföljningen rapporteras till kommunfullmäktige.   
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Inriktning och ansvar för kommunens krisberedskap 

Kalix kommun har ett stort ansvar gentemot kommuninnevånarna, besökare, näringsliv 
och anställda. Kommunen skall vara och uppfattas som en trygg och säker kommun. För 
att uppnå detta krävs långsiktig planering och en stor förståelse för skade- och 
olycksförebyggande arbete.    

Målen med Kalix kommuns förebyggande säkerhets- och trygghetsarbete ska vara att:  

 Kommunen skall värna om liv och hälsa samt erbjuda invånarna och de som 
vistas i kommunen en säker och trygg kommun.  

 Säkerhetsställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen och i dess bolag, 
vilket innebär så få störningar på samhällsviktiga funktioner som möjligt.  

 Kommunen ska med stöd av incident- och skaderapportering arbeta för att stärka 
personsäkerhet, samt skydda kommunala verksamheter och egendom.  

 Kommunen skall verka för att hindra och begränsa skador på miljö och egendom. 
 Genom ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete bidra till bästa möjliga ekonomi för 

kommunen och de kommunala bolagen.  
 Kommunen ska ha en förmåga att upprätthålla sekretess, riktighet, tillgänglighet 

och spårbarhet avseende information och informationstillgångar.  
 

För att uppnå de uppsatta målen är det viktigt att klargöra ansvarsområden. Kalix 
kommun utgår från de grundläggande principerna inom krisberedskap: 

 Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under 
normala situationer också har motsvarande ansvar under kris- och 
krigssituationer.  

 Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation inte skall göra större 
förändringar än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar 
ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. 

 Närhetsprincipen att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de 
som är närmast berörda och ansvariga. 

  

Kalix kommuns ansvarsfördelning:  

 Kommunstyrelsen är ytters ansvarig för god säkerhet i kommunen och ansvarar 
för det kommunövergripande ledningsarbetet inför, under och efter en händelse. 
Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att samordna verksamheternas trygghets- 
och säkerhetsarbete.  

 Varje nämnd och kommunalt bolag ansvarar och driver trygghets- och 
säkerhetsarbetet i respektive verksamhet.  

 Förvaltnings- och bolagsledningarna ansvarar för att trygghets- och 
säkerhetsarbetet förankras och efterlevs i verksamheten.  

 Säkerhetsenheten är ansvarigt för att samordna det operativa trygghets- och 
säkerhetsarbetet.  

 Säkerhetsgruppen är en samarbetsgrupp som arbetar med kommun övergripande 
trygghets- och säkerhetsfrågor.  
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Kalix kommuns övergripande mål är att värna om liv och hälsa samt erbjuda invånarna 
och de som vistas i kommunen en trygg och säker kommun. Det är då viktigt att 
kommunen kontinuerligt arbetar med att förebygga risker inom det geografiska 
ansvarsområdet. En del av detta arbete är att vid varje ny mandatperiod analyserar vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa påverkar kommunen men även 
utvärdera eventuella kriser som inträffat inom kommunens verksamhetsansvar och det 
geografiska ansvarsområdet. Resultatet av denna analys skall sammanställas i en risk- 
och sårbarhetsanalys. Vidare skall risk- och sårbarhetsanalysen ligga till grund för 
planering och genomförande av åtgärder för att stärka förmågan inom kommunen att 
bedriva samhällsviktig verksamhet samt hantera extra ordinära händelser och höjd 
beredskap. Kommunen ska följa de föreskrifter och allmänna råd som behörig myndighet 
utfärdat för kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  

Mål och inriktning med kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys 

 Sammanställa en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys genom att 
analyser risker och sårbarheter inom förvaltningarna och de samhällsviktiga 
verksamheterna. För att uppnå det ska risk- och sårbarhetsanalysen bestå av 
följande:  

1. övergripande verksamhetsbeskrivning,  
2. identifierad samhällsviktig verksamhet,  
3. identifierade kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten,  

4. identifierade och analyserade risker, 

5. beakta samhällsviktig verksamhet som bedrivs i kommunala bolag samt 
inom det geografiska området,  

6. identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap, och  
7. behov av åtgärder med anledning av analysen. 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om krisberedskap  
 

 Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser 
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund. 
 Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i 
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att 
hantera extraordinära händelser. 
 Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, 
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall 
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1§ LEH)  
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 Fortsatt skall detta ge ett underlag för planering och genomförande av åtgärder 
som medför en stärkt förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet inom det 
geografiska ansvarsområdet.   

 Att ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.   
 Att förbättra grundberedskap hos enskild medborgare, privat eller offentlig 

organisation.  
 Påbörja kontinuitetsplanering för delar av kommunens prioriterade 

samhällsviktiga verksamheter.  

 

Panering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om krisberedskap 
 

 Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och 
innehålla: 

1. övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

2. kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 
3. kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 

områdesansvar. 
4. vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 
 

 Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 
 

 Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka 
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap. 

 
 Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. 

Planen ska innehålla: 
1. hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 
2. hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan 

och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 
3. vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och 

ledning som disponeras vid extraordinära händelser. 
 

 Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser (2 kap. 1§ LEH). 
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Kalix kommuns ambition är att säkerhetsställa en väl fungerande verksamhet inom 
kommunen och i dess bolag, vilket innebär så få störningar på samhällsviktiga funktioner 
som möjligt. Då alla risker inte går att förbygga krävs det en god förmåga att hantera 
och återhämta sig från olika kriser, allvarliga händelser och extraordinära händelser. 
Kalix kommuns mål med krisledningsorganisationen är att den skall likna den 
organisation som finns till vardags. Att de som bär ansvar inom organisationen även gör 
det vid en händelse men att man även ser över möjligheten till att ge mandat till 
eventuella ersättare så att krisledningsorganisationen får längre uthållighet vid utdragna 
händelser.  

Vid en kris arbetar Kalix kommun utifrån sin krisledningsorganisation. 
Krisledningsorganisationens arbete styrs av bland annat av reglementet för 
krisledningsnämnden, planen för krisberedskap och extraordinära händelser samt de 
upprättade krisplanerna som skall finnas inom de olika verksamhetsområdena. Vidare 
finns det ett stödjande dokument (Att ta fram och upprätta krisplaner inom Kalix 
kommun) som beskriver mer utförligt hur verksamheterna skall arbete med sina 
krisplaner.  

I planen för krisberedskap och extraordinära händelser skall tydligare beskrivning av 
följande finnas: 

 Riktlinjer för hur Kalix kommun organiserar sig vid kris, allvarlig händelse samt 
extra ordinär händelse.  

 Hur Kalix kommun skall arbeta för att samverka rörande frågor om inriktning och 
samordning.  

 Riktlinjer för vilka lokaler som skall tas i anspråk för samverkan och ledning vid en 
extraordinär händelse. 
 

Mål och inriktning med kommunens arbete med planering under perioden 

 
 Påbörja kontinuitetsplanering för delar av kommunens prioriterade 

samhällsviktiga verksamheter.  
 Upprätta krisplaner inom de olika verksamhetsområdena.  
 Att en utbildnings- och övningsplan upprättas med tydlig koppling till risk- och 

sårbarhetsanalysen. I utbildnings- och övningsplanen skall det även beaktas 
händelser som inträffat inom och utanför kommunen. Utbildnings- och 
övningsplan skall vara fristående så att den kontinuerligt kan uppdateras och 
revideras efter behov. Varje utbildning och övning skall utvärderas med hänsyn till 
kommunens förmåga till krisberedskap och samverkan. 
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Geografiskt områdesansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kalix kommuns ambitioner är att ha en väl fungerande samverkan internt inom 
kommunen men även med andra aktörer inom det geografiska ansvarsområdet. Kalix 
kommun ingår i flera nätverk med syfte att dela kunskap och stärka förmågan till 
samverkan. Dessa nätverksgrupper är viktiga för att identifiera kontakter och 
samverkansformer samt att upprätthålla ett forum för diskussion kring samverkan. 
Vidare kommer kommunen att utveckla sin förmåga till att ta fram en samlad lägesbild 
samt stå som värd för en inriktnings- och samordningsfunktion. Kommunen kommer 
även att verka för att berörda aktörer inom det geografiska ansvarsområdet har 
möjlighet att samverka inför och under höjd beredskap.  

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära 
händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH): 
1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och 
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas och 
3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 
Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär 
att kommunstyrelsen under höjd beredskap ska verka för att den verksamhet 
som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan 
kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om krisberedskap  
 

 Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå 
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser. 
 Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka 
för samordning av olika aktörers åtgärder. 
 Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband 
med en extraordinär händelse. 
 Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en 
extraordinär händelse samordnas. 
 Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i 
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det 
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att 
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen. 
 Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls. 
 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om civilt försvar  
 
Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med 
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå. 
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Mål och inriktning med kommunens arbete med det geografiska 
områdesansvaret 

 Fortsatt utveckling av samverkan i de befintliga nätverksgrupperna inom 
kommunen samt utanför. Kontinuerlig inventering av behov av andra forum för 
samverkan inom det geografiska området.  

 Utveckla riktlinjer rörande hur Kalix kommun skall stå som värd för inriktnings- 
och samordningsfunktion vid en eventuell extraordinär händelse samt höjd 
beredskap. Dessa rutiner kommer att dokumenteras i Handlingsplan för 
krisberedskap och extraordinär händelse. 

 Utveckla riktlinjer för att stärka krisledningsorganisationens förmåga till 
kriskommunikation. Dessa rutiner kommer att dokumenteras i en plan för 
kriskommunikation. 

 Fortsatt underhåll av anläggningarna för Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) för att säkerhetsställa dess funktion.  

Utbildning och övning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får 
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH). 

Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap 
(beredskapsförberedelser). (3 kap. 1 § LEH). 
 
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen 
ska bedriva. (3 kap. 2 § LEH) 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om krisberedskap 
 Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 

kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk 
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 

 Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning 
ska övas minst en gång per mandatperiod. 

 Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, 
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå som avser fredstida kriser. 

 
Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om civilt försvar 

 Nyckelpersoner (avser minst kommunstyrelsen och kommunledningen) i kommunens organisation ska 
under perioden genom utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 

 Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under 
höjd beredskap ansvara för kommunens ledning. 

 Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i 
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i 
övning anordnad av annan statlig myndighet. 
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Kalix kommuns mål är att verkar för ett aktivt och samordnat säkerhetsarbete inom hela 
den kommunala organisationen men även inom det geografiska ansvarsområdet. För att 
uppnå denna målbild måste organisationen kontinuerligt utbildas och övas. Risk- och 
sårbarhetsanalysen samt andra händelser inom och utanför kommunen kommer att ligga 
som grund för Kalix kommuns arbete med utbildning och övning. Kalix kommun har 
historiskt haft hög närvaro vid genomförande och utvärdering av samverkansövningar på 
regional och nationell nivå och ambitionerna är att ha fortsatt närvaro vid dessa tillfällen.  

 

Mål och ambitioner med kommunens arbete med utbildning och övning 

 Upprätta utbildnings- och övningsplan läs mer under kapitel planering.   
 Att det i utbildnings- och övningsplanen skall utarbetas en tydlig struktur för 

planering, genomförande och utvärdering av övningar och utbildningar för att 
stärka kommunens krisberedskap och förmåga att samverka med andra.  

 Kommunen ska genomföra både kommunövergripande samt förvaltningsspecifik 
övningsverksamhet samt delta i planering, genomförande och utvärdering av 
samverkansövningar på regional eller nationell nivå. 

Rapportering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH). 
 
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet 
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder (2 kap. 9 § LEH). 
 
Kommuner ska under höjd beredskap hålla länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och de övriga 
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. (3 kap. 5 § LEH) 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om krisberedskap 
 Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas 
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
(till exempel WIS och Rakel). 

 Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget 
i kommunen vid en extraordinär händelse. 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om civilt försvar 
 Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte. 
 Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbild 
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Kalix kommun ansvarar för att genomföra uppgifter som åligger kommunen enligt LEH. 
Vidare skall kommunen kontinuerligt följa upp den egna verksamheten och rapportera till 
länsstyrelsen om vilka åtgärder som genomförts och hur detta påverkat krisberedskapen. 
Kommunen skall även arbeta för att kunna ge en samlad lägesbild till länsstyrelsen vid 
en eventuell extraordinär händelse och då är förmågan att kunna ta emot och dela 
information med andra aktörer viktig. För att kunna uppfylla detta kommer kontinuerlig 
utbildning och övning av WIS (webbaserat informationssystem) och Rakel 
(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) införlivas i utbildnings- och övningsplanen.  

 
Mål och ambitioner med kommunens arbete med rapportering 
 

 Inventera kunskap och utbilda nyckelpersoner inom WIS och Rakel. Införliva 
hanteringen i utbildnings- och övningsplanen.  

 Upprätta rutiner för informationsutbyte samt medverka vid införande och 
implementering av tekniska system. 

 
Civilt försvar 
Kalix kommuns ambition är verka för att samhället skall fungera vid höjd beredskap och 
krig i Sverige. För att uppnå detta arbetar kommunen med att utveckla sin 
krisberedskap, och som följd till det även stärka sin förmåga att värna civilbefolkningen, 
säkerhetsställa prioriterade samhällsfunktioner samt bidra till Försvarsmaktens förmåga 
vid ett väpnat angrepp. 

 
För att uppnå dessa ambitioner behöver de berörda förtroendevalda och tjänstemännen i 
kommunen grundläggande kunskaper om kommunens krigsorganisation samt de 
författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap. Kalix kommuns mål är att 
medverka i de utbildningar och övningar som erbjuds för att stärka den generella 
kunskapen inom civilt förvar. Men även att införliva det i utbildnings- och övningsplanen. 

 
Vidare har Kalix kommun valt att beskriva sin viljeriktning rörande de prioriterade 
uppgifter som kommunerna särskilt skall arbeta med inom civilt försvar fram till år 2020.   

 
Säkerhetsskydd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med 
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera 
frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (1996:627) 
och den kommande säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska kunna 
tillämpas i erforderlig omfattning. 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om civilt försvar 
 Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. 
 Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att 

kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges 
säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. 

 Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för 
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens 
verksamhet. 
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En del i Kalix kommuns arbete med att bygga en krigsorganisation är utveckla ett robust 
säkerhetsskydd för att på ett säkert sätt kunna hantera frågor som är av vikt för 
Sveriges säkerhet. För att uppnå detta måste kommunen ta fram rutiner och anskaffa 
material för hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information.  

 
Mål och inriktning med kommunens arbete med säkerhetsskydd 

 
 Arbeta fram en process för arbetet med säkerhetsskyddsanalysen samt påbörja 

analys av prioriterade delar av kommunens verksamheter.   
 Utveckla rutiner för hantering av uppgifter som omfattas av sekretess.  

 
 
Krigsorganisation och krigsplacering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den verksamhet som Kalix kommun bedriver är viktig i det civila försvaret och det 
innebär att kommunen måste planera sin beredskap inför och vid höjd beredskap. 
Kommunen ska planera hur sin krigsorganisation skall se ut för att kunna bedriva sin 
verksamhet under höjdberedskap. Det innebär även att se över dess bemanning och 
eventuellt krigsplacera den inom krigsorganisationen. Kommunen behöver 
säkerhetsställa sin förmåga vid krig och det innebär att planera och ta ställning hur 
verksamheterna skall anpassas och bedrivas inför och vid höjd beredskap. 
 
Mål och inriktning med kommunens arbete med Krigsorganisation och 
krigsplacering 

 Påbörja arbetet med att upprätta en krigsorganisation  
 Påbörja planering av kommunens beredskap inför och vid höjd beredskap.  

 

Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap, vidta de särskilda åtgärder i fråga om 
planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal 
samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de 
rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. 
 
Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna 
upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla 
uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med 
information om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i 
organisationen. 

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen om civilt försvar 
Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter 
inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som 
kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess 
krigsorganisation och krigsplaceringar. 


