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Inledning 
Målet för kommunens krisberedskap är att 

• skydda människors liv och hälsa 
• värna om samhällets funktionalitet 
• ge korrekt, begriplig och tillgänglig information till drabbade, allmänhet, personal, 

samverkande organisationer och media 
• upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och 

rättigheter 

Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras 
i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt i tillhörande förordning (2006:637). 

Kommunens krisledningsorganisation 

Krisledningsnämnd 
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Vid en extraordinär händelse kan 
kommunens krisledningsnämnd vid behov aktiveras. Krisledningsnämnden kan då ta över hela eller 
delar av verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig, 
med hänsyn till krisens art och omfattning. Syftet är att kunna fatta snabba politiska beslut vid en 
extraordinär händelse. 

Krisledningsstab 
Kommunen har en utbildad och övad krisledningsorganisation som kan aktiveras när ordinarie 
verksamhet inte kan hantera den inträffade händelsen. 

Psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM 
Posom är kommunens krisstödsgrupp. Syftet med gruppen är att kunna erbjuda och organisera 
krisstöd vid akuta situationer som kriser och katastrofer, för att förebygga psykisk ohälsa. Posom 
består av en ledningsgrupp och en stödpersongrupp.  

Posom larmas ut är när det övriga samhällsstödet inte finns tillgängligt eller räcker till.  

I Orsa kommun är det räddningschef i beredskap (räddningstjänsten) och kommunchefen som kan 
aktivera POSOM. 
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Åtgärder, ansvar och genomförande 

 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Skapa underlag för 
planering och 
genomförande av 
åtgärder för att öka 
förmågan att bedriva 
samhällsviktig 
verksamhet och stärka 
förmågan att hantera 
extraordinära händelser 

Skapa kommun-
övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys för 
mandatperioden 

Kommunchef 
Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare 

Berörda 
verksamhets-
områden 
Kommunala bolag 
och förbund 

2019 

Ha en god beredskap för 
att hantera kriser 

Revidera 
krisledningsplanen 

Kommunchef 
Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare, 
Kommunikationschef 

Krislednings-
organisationen 

Löpande 
årligen 

Upprätthålla kunskaper 
och förmågor inom 
Posom 

Övning/utbildning/ 
möten 

Verksamhetschef 
Omsorg: 
- Posomsamordnare 

Posoms 
ledningsgrupp, 
stödpersoner 

Löpande 

Upprätthålla kunskaper 
och förmågor inom 
kommunens 
krislednings-
organisation  

Övning/utbildning Kommunchef 
Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare 

Krislednings-
organisationen 
Krislednings-
nämnd 

Löpande 

Upprätthålla kontaktnät 
och samverkan med 
andra kommuner och 
aktörer 

Delta i gemensamma 
läns- och 
landsövergripande 
övningar och 
utbildningar 

Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare 

Kommunens 
krislednings-
organisation 

Löpande 

Öka kommuninvånarnas 
kunskap i krisberedskap/ 
hemberedskap 

Krisberedskapsveckan Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare 
Kommunikation  

 Löpande 
årligen 

Erfarenhetsinsamling 
och lärande 

Utvärdera efter 
utbildningar, övningar 
och inträffade 
händelser 

Kommunledningen, 
Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare 

Kommunens 
krislednings-
organisation 

Löpande 

Frivillig resursgrupp 
(FRG) 

Utreda behovet av 
frivillig resursgrupp 
(FRG) 

Kommunledningen 
Bereds- och 
säkerhetssamordnare 

 2020–
2021 

Information och 
trygghet vid kriser och 
katastrofer 

Utse trygghetspunkter 
och kommunicera med 
invånarna 

Kommunledningen 
Bereds- och 
säkerhetssamordnare 
Kommunikationschef 

 2020–
2021 


