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§ 100
Utbildnings- och övningsplan för Vallentuna kommuns krishantering 2021-
2022 (KS 2020.218)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen
- antar Utbildnings- och övningsplan för Vallentuna kommuns krishantering 2021-2022.
- beslutar att utbildningstillfället under november/december 2020 i planen för perioden 2019-
2020 utgår.

Ärendebeskrivning
För att vidmakthålla, pröva och utveckla kommunens krishanteringsförmåga ska 
kommunövergripande utbildnings- och övningsverksamhet genomföras minst i den 
omfattning som anges i denna plan för Vallentuna kommun. Planen anger vilka övningar som 
ska genomföras, när de ska genomföras samt i grova drag vilka funktioner/personer som ska 
delta. De kommunövergripande utbildnings- och övningsaktiviteterna planeras, leds och 
bekostas av Kommunledningskontoret. Deltagande verksamheter ansvarar dock för 
personalkostnader för deltagande personal samt eventuella kostnader förknippade med 
respektive personals deltagande.

Kommunstyrelsen antog under 2018 en plan för perioden 2019-2020. 
Kommunledningskontoret föreslår att utbildningstillfället under november/december 2020 
utgår, utifrån att kommunens beredskap generellt ökats utifrån rådande förutsättningar. Därtill 
bedöms övning på plats med RAKEL-utrustning ej förenligt med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande. Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Utbildnings- och övningsplan för Vallentuna kommuns krishantering 2021-2022
 Utbildnings- och övningsplan för kommunens krishanteringsledning 2021-

2022reviderad1
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Utbildnings- och övningsplan för 
kommunens krishanteringsledning 
2019-2020

Inledning
I arbetet med att bygga upp och vidmakthålla en kompetent och robust organisation 
för krishantering i Vallentuna kommun ska nedan angivna utbildnings- och 
övningsplan genomföras av berörda funktioner och personer i kommunens 
krishanteringsledning.

April/maj 2019 - Krisledningsstab

Simuleringsövning med inledande orientering

Syfte
Att öka och pröva krisledningsstabens förmåga att arbeta i stab.

Innehåll
 Roller i krisledningsstaben
 stabsmetodik
 Ett lokalt krisscenario

 I det fall Samverkan Stockholmsregionen genomför en regional övning 
omfattande innehåll som är av relevans för kommunen kan den lokala 
övningen genomföras inom ramen för den regionala övningen

Metod
 Simuleringsövning i spelform – eventuellt som del i regional övning i regi av 

Samverkan Stockholmsregionen.

Tidsomfattning
 Totalt tre timmar.

November/december 2019 – Tjänsteman i beredskap 
(TiB)

Uppdatering och vidareutbildning

Syfte
Att förstärka TiB-funktionen genom ensade rutiner och ökad kännedom om resurser 
för krishantering, ökad förmåga i informationshämtning samt kommunikation via 
telefon och RAKEL.
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Innehåll
 Kommunens organisation och struktur för krishantering
 TiB-uppdrag, riktlinjer, instruktioner och bemanning
 Dokumentation genom logg
 Informationsinhämtning via WIS
 Kommunikation via telefon och RAKEL

Metod
 Workshop. Eventuellt med externt stöd relaterat till WIS och RAKEL.

Tidsomfattning
 Tre timmar. Workshopen ges vid två alternativa tillfällen.

Mars/april 2020 - Krisledningsnämnden

Repetions- och vidareutbildning

Syfte
Att ge Krisledningsnämndens medlemmar en reorientering av de lagar och styrande 
dokumentet som reglerar nämndens arbete samt en uppdaterad orientering av 
kommunens krisberedskap och krishanteringsrutiner samt kommunens delaktighet i 
Samverkan Stockholmsregionen.

Innehåll
 Lag om hantering av extraordinära händelser i kommuner och landsting.
 Lag om skydd mot olyckor
 Kommunens organisation och struktur för krishantering
 Kommunens delaktighet i Samverkan Stockholmsregionen
 Krisledningsnämndens roll i krishanteringsarbetet
 Samspelet mellan politiker och tjänstemän

Metod
 Föreläsning.

Tidsomfattning
 Två timmar.

Under 2020 – Nationell totalförsvarsövning – TFÖ 2020
Enligt Krisledningsplan för Vallentuna kommun, KS 2015.348, medverkar 
kommunen i normalfallet i samtliga övnings- och utbildningsaktiviteter som 
arrangeras av Samverkan Stockholmsregionen om kommunen ingår i målgruppen för 
den aktuella aktiviteten.

Under 2020 ska Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) leda genomförandet av en nationell totalförsvarsövning. För de 
civila aktörerna kommer särskilt civilförsvarsförmågan att utvecklas, prövas och 
resultatet ska ge underlag för fortsatt utveckling Regionalt planeras Samverkan 
Stockholmsregionen att fungera som samordningsforum för planering och 
genomförande.
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Under TFÖ 2020 ska kommunen delta med relevanta resurser. Dessa kan komma att 
utgöras av TiB-funktion, krisledningsstab, krisledningsnämnd, kommunstyrelse med 
flera.

Syfte
Att öka kommunens civilförsvarsförmåga relaterat till de tre målen för civilförsvaret:

 värna civilbefolkningen,
 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld.

Innehåll
Innehållet i TFÖ 2020 är ännu icke känt för kommunen.

Metod
Metoden för genomförandet avi TFÖ 2020 är ännu icke känt för kommunen.

Tidsomfattning
Omfattningen av kommunens deltagande i TFÖ 2020 är ännu icke känt för 
kommunen

November/december 2020 – Tjänsteman i beredskap 
(TiB)

Uppdatering och viderutbildning

Syfte
Att förstärka TiB-funktionen genom ensade rutiner och ökad kännedom om resurser 
för krishantering, ökad förmåga i informationshämtning samt kommunikation via 
telefon och RAKEL.

Innehåll
 Kommunens organisation och struktur för krishantering
 TiB-uppdrag, riktlinjer, instruktioner och bemanning
 Dokumentation genom logg
 Informationsinhämtning via WIS
 Kommunikation via telefon och RAKEL

Metod
 Workshop. Eventuellt med externt stöd relaterat till WIS och RAKEL.

Tidsomfattning
 Tre timmar. Workshopen ges vid två alternativa tillfällen.
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Utbildnings- och övningsplan för 
kommunens krishantering 2021-2022

Inledning
I arbetet med att bygga upp och vidmakthålla en kompetent och robust organisation 
för krishantering i Vallentuna kommun ska nedan angivna utbildnings- och 
övningsplan genomföras av berörda funktioner och personer i kommunens 
krishanteringsledning. 

VT 2021 - Krisledningsnämnden

Repetitions- och vidareutbildning

Syfte

Att ge Krisledningsnämndens medlemmar en re orientering av de lagar och styrande 
dokumentet som reglerar nämndens arbete samt en uppdaterad orientering av 
kommunens krisberedskap och krishanteringsrutiner samt kommunens delaktighet i 
Samverkan Stockholmsregionen.

Innehåll

- Lag om hantering av extraordinära händelser i kommuner och landsting.
- Lag om skydd mot olyckor
- Kommunens organisation och struktur för krishantering
- Kommunens delaktighet i Samverkan Stockholmsregionen
- Krisledningsnämndens roll i krishanteringsarbetet
- Samspelet mellan politiker och tjänstemän

Metod 

-Föreläsning.

Tidsomfattning 

-Två timmar.
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HT 2021– Trygghetspunkter

Uppdatering och viderutbildning

Syfte

Att öva uppstart och igång hållande av trygghetspunkt under kortare tid

Innehåll

- Utbildning i trygghetspunkternas verksamhet
- Organisation och roller
- Synkronisering och kommunikation
- Funktionalitet och logistik

Metod

- Simuleringsövning i spelform där krisledningen beslutar öppna en 
trygghetspunkt

Tidsomfattning

- 4-6 timmar
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VT 2022– POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande)

Simuleringsövning med inledande orientering

Syfte

Att förstärka beredskapsplanen för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
krissituationer, extraordinära händelser och andra svåra påfrestningar.

Innehåll

- Ett lokalt krisscenario
- Utse en POSOM-insatschef som ansvarar för stödinsatser på aktuell plats 
- Upprätta stödcentra och anvisa lokaler för stödåtgärder 
- Samverka med övriga berörda organisationer 
- Löpande dokumentera insatsen i form av en loggbok där aktiviteter, beslut 

och tidpunkter noteras

Metod

- Simuleringsövning i spelform. 

Tidsomfattning

- Totalt tre timmar.
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HT 2022 – Krisledningsstab 

Simuleringsövning med inledande orientering

Syfte

Att öka och pröva krisledningsstabens förmåga att arbeta i stab.

Innehåll
- Roller i krisledningsstaben
- Stabsmetodik
- Ett lokalt krisscenario

I det fall Samverkan Stockholmsregionen genomför en regional övning omfattande 
innehåll som är av relevans för kommunen kan den lokala övningen ersättas med 
den regionala övningen.

Metod

- Simuleringsövning i spelform. 

Tidsomfattning

- Totalt tre timmar.
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Nationell totalförsvarsövning TFÖ 2021-2022

Enligt Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna (KS 2020.2019) medverkar 
kommunen i normalfallet i samtliga övnings- och utbildningsaktiviteter som 
arrangeras av Samverkan Stockholmsregionen, om kommunen ingår i målgruppen för 
den aktuella aktiviteten.

Under 2021-22 ska Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) leda genomförandet av en nationell totalförsvarsövning. För de 
civila aktörerna kommer särskilt civilförsvarsförmågan att utvecklas, prövas och 
resultatet ska ge underlag för fortsatt utveckling Regionalt planeras Samverkan 
Stockholmsregionen att fungera som samordningsforum för planering och 
genomförande.

Under TFÖ 2021-22 ska kommunen delta med relevanta resurser. Dessa kan komma 
att utgöras av TiB-funktion, krisledningsstab, krisledningsnämnd, kommunstyrelse 
med flera.

Syfte

Att öka kommunens civilförsvarsförmåga relaterat till de tre målen för civilförsvaret:
- värna civilbefolkningen,
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
- bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld.

Innehåll

Innehållet i TFÖ 2021-22 är ännu ej känt för kommunen.

Metod

Metoden för genomförandet avi TFÖ 202122 är ännu ej känt för kommunen.

Tidsomfattning

Omfattningen av kommunens deltagande i TFÖ 2021-22 är ännu ej känt för 
kommunen.
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Utbildnings- och övningsplan för 
kommunens krishanteringsledning 
2019-2020

Inledning
I arbetet med att bygga upp och vidmakthålla en kompetent och robust organisation 
för krishantering i Vallentuna kommun ska nedan angivna utbildnings- och 
övningsplan genomföras av berörda funktioner och personer i kommunens 
krishanteringsledning.

April/maj 2019 - Krisledningsstab

Simuleringsövning med inledande orientering

Syfte
Att öka och pröva krisledningsstabens förmåga att arbeta i stab.

Innehåll
 Roller i krisledningsstaben
 stabsmetodik
 Ett lokalt krisscenario

 I det fall Samverkan Stockholmsregionen genomför en regional övning 
omfattande innehåll som är av relevans för kommunen kan den lokala 
övningen genomföras inom ramen för den regionala övningen

Metod
 Simuleringsövning i spelform – eventuellt som del i regional övning i regi av 

Samverkan Stockholmsregionen.

Tidsomfattning
 Totalt tre timmar.

November/december 2019 – Tjänsteman i beredskap 
(TiB)

Uppdatering och vidareutbildning

Syfte
Att förstärka TiB-funktionen genom ensade rutiner och ökad kännedom om resurser 
för krishantering, ökad förmåga i informationshämtning samt kommunikation via 
telefon och RAKEL.
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Innehåll
 Kommunens organisation och struktur för krishantering
 TiB-uppdrag, riktlinjer, instruktioner och bemanning
 Dokumentation genom logg
 Informationsinhämtning via WIS
 Kommunikation via telefon och RAKEL

Metod
 Workshop. Eventuellt med externt stöd relaterat till WIS och RAKEL.

Tidsomfattning
 Tre timmar. Workshopen ges vid två alternativa tillfällen.

Mars/april 2020 - Krisledningsnämnden

Repetions- och vidareutbildning

Syfte
Att ge Krisledningsnämndens medlemmar en reorientering av de lagar och styrande 
dokumentet som reglerar nämndens arbete samt en uppdaterad orientering av 
kommunens krisberedskap och krishanteringsrutiner samt kommunens delaktighet i 
Samverkan Stockholmsregionen.

Innehåll
 Lag om hantering av extraordinära händelser i kommuner och landsting.
 Lag om skydd mot olyckor
 Kommunens organisation och struktur för krishantering
 Kommunens delaktighet i Samverkan Stockholmsregionen
 Krisledningsnämndens roll i krishanteringsarbetet
 Samspelet mellan politiker och tjänstemän

Metod
 Föreläsning.

Tidsomfattning
 Två timmar.

Under 2020 – Nationell totalförsvarsövning – TFÖ 2020
Enligt Krisledningsplan för Vallentuna kommun, KS 2015.348, medverkar 
kommunen i normalfallet i samtliga övnings- och utbildningsaktiviteter som 
arrangeras av Samverkan Stockholmsregionen om kommunen ingår i målgruppen för 
den aktuella aktiviteten.

Under 2020 ska Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) leda genomförandet av en nationell totalförsvarsövning. För de 
civila aktörerna kommer särskilt civilförsvarsförmågan att utvecklas, prövas och 
resultatet ska ge underlag för fortsatt utveckling Regionalt planeras Samverkan 
Stockholmsregionen att fungera som samordningsforum för planering och 
genomförande.
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Under TFÖ 2020 ska kommunen delta med relevanta resurser. Dessa kan komma att 
utgöras av TiB-funktion, krisledningsstab, krisledningsnämnd, kommunstyrelse med 
flera.

Syfte
Att öka kommunens civilförsvarsförmåga relaterat till de tre målen för civilförsvaret:

 värna civilbefolkningen,
 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld.

Innehåll
Innehållet i TFÖ 2020 är ännu icke känt för kommunen.

Metod
Metoden för genomförandet avi TFÖ 2020 är ännu icke känt för kommunen.

Tidsomfattning
Omfattningen av kommunens deltagande i TFÖ 2020 är ännu icke känt för 
kommunen

November/december 2020 – Tjänsteman i beredskap 
(TiB)

Uppdatering och viderutbildning

Syfte
Att förstärka TiB-funktionen genom ensade rutiner och ökad kännedom om resurser 
för krishantering, ökad förmåga i informationshämtning samt kommunikation via 
telefon och RAKEL.

Innehåll
 Kommunens organisation och struktur för krishantering
 TiB-uppdrag, riktlinjer, instruktioner och bemanning
 Dokumentation genom logg
 Informationsinhämtning via WIS
 Kommunikation via telefon och RAKEL

Metod
 Workshop. Eventuellt med externt stöd relaterat till WIS och RAKEL.

Tidsomfattning
 Tre timmar. Workshopen ges vid två alternativa tillfällen.
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