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Övnings- och utbildningsplan för Borgholms kommun 2019-2022

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lag (2006:544) om kommuners åtgärder vid 
extraordinära händelser ansvara för att förtroendevalda och anställd 
personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa 
sina uppgifter vid extraordinära händelser. För varje mandatperiod ska 
därför kommunen ta fram en övnings- och utbildningsplan. Planen ska vara 
beslutad senast den 31 december året efter allmänna val och beslutas av 
lägst kommunchefen. 

Övergripande syfte  
Syftet med övnings- och utbildningsplanen är att upprätthålla en 
regelbunden och systematisk utbildnings- och övningsverksamhet som 
skapar förutsättningar för en god krishanteringsförmåga hos såväl 
förtroendevalda som anställd personal.  

Mål för perioden 
Målsättningen är att kommunen under mandatperioden ska ha en 
ändamålsenlig krisorganisation med utvecklade rutiner för övning och 
utbildning. De utbildningar och övningar som länsstyrelsen eller andra 
aktörer i regionen ordnar ska nyttjas väl av anställda och förtroendevalda.  

Under mandatperioden ska Borgholm och Mörbylångas krisorganisationer 
synkroniseras så att alla olika funktioner kan fungera oavsett vilken kommun 
en eventuell händelse sker i. Merparten av övning och utbildning ska ske 
gemensamt där båda kommunerna deltar. 

Det är viktigt att ta tillvara och använda erfarenheter från såväl verkliga 
händelser som övning och utbildning. Här finns en stor förbättringspotential. 
Målet är att nå bättre resursutnyttjande genom bättre återföring av 
erfarenheter. 

Inriktning årsvis 

2019 
 Satsning på grundläggande utbildning av förtroendevalda och 

anställda om kommunens ansvar vid förhöjd beredskap och krig. 

 Informationssäkerhet. Repeterande utbildning för flertalet användare 
i personalen. 

 Säkerhetsklassad information. Utbildning av personal och rutiner för 
hantering av sådan information, inklusive deltagande i av 
länsstyrelsen arrangerad utbildning. 

 Grundläggande utbildning och övning av den personal som ingår i 
krisorganisationen. 
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2020 
 Genomföra en lite större övning av krisorganisationen tillsammans 

med Mörbylånga kommun. 

 Fortsatt utbildning och åtgärder för att kunna få ett fungerande 
system med en Signe-dator. 

 Fördjupa kompetensen om säkerhetsskydd, säkerhetsklassning och 
övrigt av vikt som gäller kommunens ansvar för civilt försvar hos 
nyckelpersoner. 

 Utbildning av krisledningsnämnd/politiker med det nya 
utbildningspaket som MSB avser ta fram. 

 Utbilda ytterligare personer i funktioner som WIS, Rakel och 
hantering av säkerhetsklassade dokument. 

2021 – 2022 
 Bred utbildning/information om beredskap och tjänsteplikt 

(krigsplacering). 

 Rutiner för regelbunden utbildning och övning av krisorganisationen, 
såväl förtroendevalda som anställd personal, finns på plats. 

 Rutiner för regelbundet återkommande utbildning och information 
om informations- och datasäkerhet finns på plats. 

 Regelbundna mindre övningar av krisorganisationen, huvudsakligen 
gemensamma övningar med Mörbylånga kommun. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Genomförd utbildning och övning 2019 
Under året Kontinuerlig utbildning av berörd personal i 

informationssäkerhet 

8 februari, heldag Utbildning av förtroendevalda och chefer – Kommunens 
ansvar vid höjd beredskap och krig, Försvaret 

11 februari, 
halvdag 

Utbildning av kommunfullmäktige (alla inklusive 
ersättare) om hot, våld och trakasserier 

Halvdag vid flera 
tillfällen 

Utbildning av personal om hot, våld och trakasserier 

Vecka 11 Utbildning och övning med personal som ingår i 
ledningsstödet (alla) med lärare via MSB. Cirka 25 
personer deltog minst en heldag var. 

Mars-april Två personer deltog i Kriskommunikationskurs som 
länsstyrelsen ordnade 

April Utbildning och övning med POSOM, extern lärare, 
heldag med alla inblandade 

10-11 april Två personer deltog i länskonferensen 

15 april Två personer deltog i utbildning om våldsbejakande 
extremism 

April-maj Grundläggande utbildning av säkerhetssamordnaren i 
WIS och Rakel 

April-juni Deltog i av länsstyrelsen arrangerade möten om 
samhällsviktig verksamhet i livsmedelssektorn 

Maj Två personer utbildades i hantering av 
säkerhetsklassade dokument av Sydarkivera 

16-17 maj Utbildning/övning med stabscheferna i ledningsstödet 
med lärare via MSB 

Hösten Deltar i länsstyrelsens kvartalsövningar 

12 november Fyra personer deltar i länsstyrelsens utbildning i säker 
kommunikation 

11-12 december Cirka 15 personer deltar i första delen av TFÖ2020 
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