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Inledning  

Det svenska krishanteringssystemet bygger på geografiskt områdesansvar och tre 
grundprinciper; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.    
En kommun är ansvarig för att hantera en kris inom sitt geografiska område, länsstyrelsen är 
ansvarig på regional nivå och regeringen har områdesansvaret på nationell nivå.     
 
Ansvarsprincipen  

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en 
samhällsstörning. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även 
vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg, och så vidare.  
 
Likhetsprincipen  

Under en samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala 
förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på 
samma plats som under normala förhållanden.  
 
Närhetsprincipen  

Med närhetsprincipen menas att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och 
det aktuella landstinget som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till 
blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.  

Syfte och målsättning  

Syftet med trygghetspunkterna är att i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär 
händelse kunna tillfredsställa basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i 
kommunen. Målsättningen är att inom acceptabel tid kunna tillhandahålla nödställda 
kommuninvånare och besökare med basbehoven genom kommunens trygghetspunkter.   

Avgränsning  

Denna plan är inte tänkt utifrån ett scenario med ett totalt elavbrott som påverkar hela 
kommunen, samtliga invånare, under en längre tid mitt i vintern. Ett sådant scenario bero med 
största sannolikhet på att regionnätet får en skada eller att det uppstår elbrist i regionen/landet. 
Utan denna plan utgår från scenariot elavbrott i delar av kommunen och endast en eller fler 
trygghetspunkter behöver aktiveras.   
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Definitioner  

Basbehov  

Trygghetspunkterna är platser där man kan få information, värme, mat, vatten, hygien, sömn 
eller stöd.  
 

Samhällsstörningar  

Företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället.  
Det som ska skyddas är samhällets skyddsvärden 

 Människors liv och hälsa 
 Samhällets funktionalitet 
 Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
 Miljö och ekonomiska värden 
 Nationell suveränitet 

 
Extraordinär händelse  

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.   
 
Geografiskt områdesansvar  

Kommunen ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid 
verka för att: 

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas, och 

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Minimikrav på trygghetspunkter: 

 Värme 
 Information 
 Vatten 
 Hygieninrättningar 

Vid extraordinär händelse: 

 Möjlighet att köpa tillagad mat 
 Sovplatser (egen utrustning) 
 Begränsade förvaringsmöjligheter 
 Möjlighet att husera husdjur 

 
Denna plan har tagit fram av säkerhetsgruppen i samverkan med Fastighets- och 
serviceförvaltningen, Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva), PiteEnergi, Piteå Summer 
Games och Psykiskt- och socialt omhändertagande (Posom). 
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Åtgärder   

Reservkraft till byggnaderna samt vatten och avlopp 

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får uppdraget att förbereda fastigheterna i 
denna plan för att kunna ta emot reservkraft. 

 Säkerhetschefen får uppdrag att utreda och skapa en inventerings- och kostnadskalkyl 
för mobila reservkraftverk som ska användas vid samhällsstörning. Detta ska göras med 
tanke på tillverkning av mat, kylar, frysar, vattenleverans och avloppsfunktion för 
trygghetspunkterna. Dessa reservkraftverk ska vara en beredskapstillgång till hela 
kommunkoncernen där krisledningsstaben har fullt mandat för hur och var dessa ska 
användas under en samhällsstörning. 

Reservkraft till cirkulationspumpar 

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får uppdrag att skapa en inventerings- och 
kostnadskalkyl för att förbereda fastigheterna i denna plan med reservkraft till 
cirkulationspumparna. Dessa ska vara oberoende av annan reservkraft. 

Vatten och avlopp 

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef samt Pirevas VD ska göra en bedömning av 
trygghetspunkternas möjlighet till tillfällig anslutning av vattentank direkt mot 
fastighetens ledningsnät. Samt skapa en inventerings- och kostnadskalkyl för detta. 

 Pirevas VD säkerställer att arbetet med nödvattenplan genomförs inom Piteå kommun 
med tanke på prioriterade vattenabonnenter och trygghetspunkterna i denna plan. 

 Pirevas VD utreda och skapa en inventerings- och kostnadskalkyl för eventuellt behov 
av torrtoa/hygienlösningar vid trygghetspunkterna, inkl. tömning. 

Livsmedel 

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef ska se till att avtal, lager och en 
beredskapsplan finns och räcker för minst en veckas avbrott i livsmedelskedjan samt 
hygienprodukter. 

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får i uppdrag att skapa en plan för uppköp av 
mat i livsmedelsbutikerna samt transport av maten till utsedda trygghetspunkter. För att 
ta fram en plan för detta bör Miljö & Hälsa konsulteras för att följa livsmedelslagen 
(2006:804). 

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får i uppdrag att skapa en beredskapsplan för 
skiftesgång för att kunna laga mat i två- eller treskift 

Drivmedel 

 Säkerhetschefen får i uppdrag att skapa en beredskapsplan för tankning av kommunens 
samtliga reservkraftverk. I denna plan bör det ingå allt från tillgång av drivmedel, när i 
tid tankning måste påbörjas, prioritering samt transport till reservkraftverken. 
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Avtal 

 Säkerhetschefen ska se över möjligheten med avtal med lokala, regionala och nationella 
leverantörer av samhällsviktiga produkter och tjänster tex drivmedel, transporter. En 
utredning i vilka samhällsviktiga produkter och tjänster som behövs ska dessförinnan 
genomföras. 

Fjärrvärme 

 VD för PiteEnergi ska skapa en beredskapsplan för ett totalt fjärrvärmeavbrott. 

Alternativa betalningsmöjligheter 

 Säkerhetschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten till alternativa 
betalningsmöjligheter. Kontanter kan vara en bristvara och betalningssystemen slutar 
fungera vid strömavbrott. Detta bör utredas utifrån kommun-, närings- och 
individperspektiv. 

 
Innan genomförande av dessa åtgärder ska försvarsberedningens förslag för 
totalförsvarsplaneringen tas i beaktan1. Samtliga åtgärder ska vara genomförda innan 2022 
utgång.  
 

Uppföljning  
Uppföljning av vidtagna åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen 2023. Uppföljningen 
genomförs av säkerhetsgruppen. 

                                                 
1 http://www.regeringen.se/rattsdokument/ds-201766/  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/ds-201766/

