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Region Norra Norrland
Lokal krisberedskap



Region Syd
Lokal krisberedskap

Region Göta
Lokal krisberedskap



Kartor per region över 
prioriterade kommuner utifrån 

viktningsmodell



Region Norra Norrland
Lokal krisberedskap och stödbehov

Summering och analys

Krisberedskap i Norra Norrland

Krisberedskapen har varit högt 

prioriterad i Norra Norrland men  

bland de kommuner som är 

prioriterade så är det i två 

kommuner där det bedöms vara 

osannolikt av vi inom kort kommer 

att ha en lokal krisberedskap, 

Kiruna och Haparanda

Kiruna – Krets med stort behov av kapacitetshöjande stöd

Haparanda  – vit fläck, utan lokal krisberedskap

Skellefteå  – Krets med bra kapacitet och som har kommit 

relativt långt i att ta fram en lokal krisberedskapsplan

Jokkmokk och Luleå – Kretsar med god kapacitet och som 

påbörjat arbetet med att ta fram en lokal krisberedskapsplan

Pajala och Piteå  – Krets med relativ god kapacitet men som 

behöver stöd i att bygga lokal krisberedskap



Krisberedskapsplaner 

Handbok lokal krisberedskap

4.1 Lokal krisberedskapsplan

”Ju enklare skriven planen är desto enklare blir den att agera utifrån.”

Mall lokal krisberedskapsplan

”Denna mall är ett exempel på hur en krisberedskapsplan kan se ut…”

• Handlingsplan

• Styrelseindikator



Vår omvärld



Omvärldstrender



Utveckling civil beredskap möter 
omvärldsutmaningarna
- Försvarsbeslut med ny inriktning för det civila försvaret

- Totalförsvarsövning

- Ny handlingsplan för aktörer som arbetar med planering i det civila och 

militära försvaret: ”Handlingskraft”

- Utredningar om ny struktur för statlig ansvar och planering för civilt försvar, 
försörjningsberedskap, Hälso- och sjukvårdsberedskap.



Föreslagen ny geografisk indelning

Sex civilområden med civilområdeschefer ansvarar för:

• Geografiskt områdesansvar civilt försvar 

• Samordna och samverka med Försvarsmakten 

• Planeringsförutsättningar till länsstyrelser och 
regioner 

• Besluta om omprioritering av sjukvårdsresurser • 
Värdlandsstöd

• Föreskriftsrätt 

• Verka för samordning vid fredstida kriser



Tack!


