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KS-2019-600 

§ 138 Plan för extraordinära händelser i Åsele kommun 
Plan för kommunens arbete enligt Lag (2006:554) om kommuners och 

landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(LEH). 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun skall under första året i en ny mandatperiod enlig LEH ta fram 

styrdokument som anger hur kommunen skall arbeta med 

krisberedskapsfrågor under planperioden Planen har enligt krav i lagen 

redovisats till Länsstyrelsen i Västerbotten 2019-10-31.  

Beslutsunderlag 
Plan för hantering av extraordinära händelser i Åsele kommun för perioden 

2020–2023. 

Allmänna utskottet 2019-11-12, § 149 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att besluta fastställa Plan för hantering av extraordinära händelser i Åsele 

kommun för perioden 2020–2023 samt 

Att uppdra till beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef att uppdatera 

krisledningsplaner, reglementen samt utbildnings-och övningsplan för 

perioden 2020–2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2019-601 

§ 139 Risk och sårbarhetsanalys för Åsele kommun 
Upprättad i enlighet med krav i Lag (2006:554) om kommuners och landstings 

åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen föreskriver att en kommun under första året i en ny mandatperiod skall 

genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som visar på kommunens 

generella krishanteringsförmåga. 

Kommunens risk- och säkerhetsgrupp har tagit fram underlag, som sedan 

sammanställts av krisberedskapssamordnare och säkerhetsskyddschef till en 

RSA för perioden 2020–2023. Kommunens RSA följer krav i lagstiftningen LEH 

samt föreskriften (MSBFS 2015:5) från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Analysen påvisar 

kommunens behov av åtgärder för att höja sin generella 

krishanteringsförmåga. Analysen ligger även till grund för det samlade 

säkerhetsarbetet i kommunen. 

Risk- och sårbarhetsanalysen är i enlighet med lagens krav redovisad till 

Länsstyrelsen i Västerbotten 2019-10-31. Uppföljning av åtgärder i RSA skall 

genomföras och redovisas årligen till Länsstyrelsen i Västerbotten samt MSB.  

Med hänvisning till Lag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag Kap.18, §13 

kommer endast sammanfattning av dokumentet att stå till publikt förfogande, 

resterande delar sekretesskyddas då det kan antas att det allmännas 

möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser försämras om 

uppgifterna i analysen röjs. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av Åsele kommuns risk- och sårbarhetsanalys för perioden 

2020–2023. 

Allmänna utskottet 2019-11-12, § 150 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att besluta att fastställa utarbetad Risk- och sårbarhetsanalys för perioden 

2020–2023  

Att uppdra till risk- och säkerhetsgruppen att baserat på risk- och 

sårbarhetsanalysens resultat, under perioden 2020–2023 arbeta för att 

genomföra utpekade åtgärder för att höja kommunens generella 

krishanteringsförmåga. 

Expediering 
Kommunfullmäktige 


