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Inledning: Hantera awikelser
på ett systematiskt sätt
■ Ordet kris har olika betydelser i olika samman
hang. I arbetet med samhällets krisberedskap är kris
ett tillstånd där konsekvenserna av en händelse är
så svåra och allvarliga, att de vanliga resurserna inte
räcker till för att hantera händelsen. Det kan även be
skrivas som en händelse i fredstid som hotar grund
läggande funktioner och värden i samhället. Det kan
t.ex. gälla elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet
och att många människor påverkas. Händelsen kom
mer troligen att överraska och ställa krav på snabba
insatser. Av denna anledning är det viktigt att man är
förberedd för att uppnå en effektiv krishantering.
Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap

Södertälje kommun har tagit fram en krisplan som
ska fungera som ett stöd för verksamheterna vid
allvarligare händelser, då man tvingas att tillfälligt
omorganisera arbetet. Avvikelser i verksamheter är
något som ständigt sker och hanteras i vardagen.
A llvarliga avvikelser leder ibland till kris och behöver
då hanteras på ett systematiskt sätt. Kommunkoncer
nen* arbetar aktivt och metodiskt med att förebyg
ga risker som kan orsaka avvikelser. Om det ändå
sker, ska konsekvenserna minimeras så långt det är
möjligt. Det är viktigt att analysera förloppet efter en
inträffad händelse för att öka förståelsen och kunska
perna kring verksamhetens sårbarheter (och styrkor)
i syfte att förebygga framtida kriser.
•) Med kommunkoncernen menas samtliga verksamheter i
Södertälje kommuns förvaltning och Telge AB:s bolag.

Definition:
4 § Med extraordinär händelse avses i denna
lag en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller över
hängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av en kommun eller ett landsting .
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Bakgrund: Varför en gemensam krisplan?
■ Enligt ovan nämnd lagstiftning (2006:544) och
för att strukturera arbetet vid en krissituation har det
beslutats att hela kommunkoncernen ska utgå från
en övergripande krisplan.
Vid en krissituation är det viktigt att kommun-
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koncernen snabbt får igång en gemensam krisledning.
Arbetet underlättas av att alla inblandade parter
arbetar efter samma plan och metod. Metoden
synkroniserar med kommunkoncernens organisation,
med stadsdirektören som högst ansvarig tjänsteman.

