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Inledning 
I ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022” har Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) kommit överens om att kommunerna ska ta fram en ut-
bildnings- och övningsplan.   
 
Botkyrka kommun förväntas därför ta fram en utbildnings- och övningsplan 
som lägst ska beslutas av kommundirektören.  
 
Planen är framtagen utifrån behov som framkommit i kommunens risk och sår-
barhetsanalys, samt i enlighet med kommunens trygghets och säkerhetspro-
gram.  
 
Utbildnings- och övningsplanen omfattar Botkyrka kommun och helägda bo-
lag. 
 
 
Mål och syfte 
Målet för Botkyrka kommuns arbete med krisberedskap är att skydda männi-
skors liv och hälsa, miljö, egendom och samhällets funktionalitet genom att 
upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.  
 
Syftet med denna utbildnings- och övningsplan är att beskriva hur kommunen 
ska arbeta med utbildningar och övningar under perioden 2021-2024.  
Syftet med utbildningarna är att öka förmågan att upprätthålla samhällsviktiga 
verksamheter under en kris. 
 
Grundutbildning 
Nedanstående punkter avser den grundutbildning funktionsmedlemmar (ordi-
narie och ersättare) i central krisledning, krisledningsnämnden samt förvalt-
ningarnas/bolagens krisorganisationer behöver genomföra. 
 
Med hänsyn till de senaste årets krishantering kommer behov av grundutbild-
ning att anpassas individuellt, då det finns funktionsmedlemmar som har stor 
erfarenhet att arbetat i central krisledning samtidigt som de finns de som inte 
har denna erfarenhet.  
De som har erfarenhet kommer företrädelsevis att delta i utvärderingar med 
syfte att utveckla riktlinjer för central krisledning.  
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De som inte deltagit i central krisledning kommer att genomföra utbildning en-
ligt följande: 
 
 

• Grundläggande utbildning innehållandes stabsmetodik samt krishante-
ring. 

• De som ansvarar för en specialiserad funktion (basfunktion1) ska ge-
nomföra en mer omfattande stabsmetodikutbildning innehållandes stab-
smetodik samt krishantering. 

• Personer som förväntas arbeta med särskild kommunikationsteknik för 
krishantering ska utbildas i den tekniken. 

• Krisledningsnämnden ska utbildas inom sin roll i krisorganisationen. 
 
Regelbunden utbildning och övning 
Omfattningen och inriktningen av utbildningarna och övningarna bör ske i 
samråd med respektive förvaltning/bolag och styrs av resultat från kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys. 
 
I planeringen av dessa utbildningar kommer hänsyn även tas till inträffade hän-
delser samt utvärdering av tidigare övningar. 
 

• Central krisledning, krisledningsnämnden och förvaltningarnas/bola-
gens krisorganisationer ska utbildas och/eller övas en gång vart annat 
år.  

• Personer som förväntas vara funktionsansvariga för basfunktioner ska, 
utöver ovanstående övningstillfälle, vart annat år utbildas och/eller 
övas i sin befattning. 

• Krisledningsnämnden ska utbildas och/eller övas en gång vartannat år. 
• Personer som förväntas arbeta med särskild kommunikationsteknik för 

krishantering ska utbildas och/eller övas i tekniken årligen. 
• Ett larmtest ska genomföras för central krisledning, krisledningsnämn-

den och förvaltningarna/bolagens respektive krisorganisation årligen. 
 
Ambitionsmål 

• Central krisledning, krisledningsnämnden och förvaltningarna/bolagens 
krisorganisationer ska utbildas och övas under 2021 och 2022. Funkt-
ionsansvariga i basfunktioner är prioriterade deltagare. 

• Kravet om grundutbildning för alla berörda ska vara uppnått 2023. 
• Andra samhällsaktörer ska efter behov erbjudas utbildning i kommu-

nens krisorganisation och erbjudas deltagande i samverkansövningar. 
 

 
1 Funktioner som aktiveras i de flesta händelser (stabschef, operativ ledning (lägesbildshante-
ring), analys och planering, kommunikation, extern samverkan, logg) 



6(20) 
 

 

• Grundutbildningar för nya medlemmar i krisorganisationen ska genom-
föras löpande. Minst ett tillfälle i introduktionsutbildning ska erbjudas 
per år. 

• En större samverkansövning med flera förvaltningar/bolag involverade 
ska genomföras vartannat år. 

• Nyckelpersoner och kommunstyrelsen ska under perioden få adekvat 
utbildning inom civilt försvar. 

 
Planerade utbildningar och övningar 
Under perioden 2021-2024 planeras utbildningar och övningar i form av stabs-
metodikutbildning, skrivbordsövning samt simuleringsövning med motspel.  
Dessa övningar ska motsvara de behov som kan skönjas från rådande risk- och 
sårbarhetsanalyser.  
 
I enlighet med överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 – 2022 
ska Botkyrka kommun genomföra och utvärdera minst två övningar under pe-
rioden 2021-2024.  
 
Genom dessa utbildningar och övningar kommer förmågan hos medlemmarna 
i krisorganisationen att öka och därigenom kommunens beredskapsförmåga att 
stärkas. 
 
Ovanstående kommer att kompletteras utifrån uppstått behov och händelser 
under mandatperioden.  
Den kan även komma att förändras beroende på organisatoriska förändringar. 
 
Kontinuerlig utvärdering och erfarenhetsåterkoppling  
De utbildningar och övningar som genomförs under perioden 2021-2024 kom-
mer att leda till förslag på åtgärder.  
Dessa förslag till åtgärder kommer att tillvaratas genom att tillsammans med 
berörd del av krisorganisationen integrera förslagen i den långsiktiga plane-
ringen.  
 
Syftet är att på lång sikt och kontinuerligt förbättra förmågan att bedriva sam-
hällsviktig verksamhet under samhällsstörningar, kriser, extraordinära händel-
ser samt höjd beredskap. 
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