Verksamhetsplan 2014 för Umeåregionens beredskapsgrupp
Kontaktperson för arbetsgruppen:
Erika Viklund, 090-16 22 30, erika.viklund@umea.se

Verksamhetsområde
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde?
Gruppens deltagare fungerar alla som beredskapssamordnare i kommunal sektor och arbetar med
krisberedskap i enlighet med lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i enlighet med kommunöverenskommelsen.
Denna överenskommelse reglerar bl.a. hur kommunerna ska arbeta förebyggande för att uppnå en god
krishanteringsförmåga.

Avsikt/Syfte
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar?
Genom ett samarbete i krisberedskaps- och säkerhetsfrågor bidrar vi till:
-

Att utveckla beredskapen i varje kommun och i regionen som helhet. Genom ett samarbete får vi
ett värdefullt erfarenhetsutbyte som bidrar till att öka kunskap och effektivitet inom arbetsgruppen
samt inom respektive kommun.

-

Ökad säkerhet för invånarna i Umeåregionen som en följd av samordning och koordinering av
information, kommunikation och resurser m.m. Vidare tydliggörs även rutiner och
ansvarsfördelning för insatser vid händelser som drabbar flera kommuner samtidigt.

-

Samordning av resurser och samarbete kring gemensamma risker och sårbarheter.

Mål 2014
Vart vill ni ha nått under året?
Den övergripande målbilden är att alla kommuner i regionen ska stå starka i förhållande till sin storlek.
Genom samverkan ska kommunerna kunna utveckla sin beredskap och öka robustheten inom
samhällsviktig verksamhet. Erfarenhetsutbyte vid arbetsgruppens möten ger goda förutsättningar för att
respektive kommun utvecklas i positiv riktning.
-

Gruppen ska innan under 2014 utarbeta riktlinjer och checklista för nödvattenförsörjning.

-

Genomföra en temadag/seminarieövning under våren 2014 samt planera för kommande
temadag/seminarieövning 2015.

-

Under våren 2014 följa upp resultatet från övning Conny.

-

Under 2014 följa upp resultatet från övning Styrbjörn. Målet är en fortsättning på det arbete som
påbörjats under 2013.

-

Undersöka möjligheter att skapa en gemensam projektplattform/server för informationsdelning
inom Umeåregionen.

Aktivitetsplan 2014
Vem gör vad när och hur?

Aktivitet

Genomfört

Ansvarig

Utarbeta riktlinjer och checklista för
nödvattenförsörjning

Under 2014

Beredskapsgruppen

Ta tillvara erfarenheter från Umeå och Örnsköldsviks
arbete med nödvattenförsörjning.
Utarbeta riktlinjer och checklista.

Detta mål grundar sig på bland annat på de förslag till
åtgärder som framkom under övning Styrbjörn, som
genomfördes våren 2012.
Genomföra en temadag/seminarieövning under
2014

Våren 2014

Beredskapsgruppen

Informera och förankra övningen i respektive kommun.

Januari/februari

Fastställa målgrupp och upplägg samt planera för
temadag/seminarieövning.

Januari/februari

Genomföra temadag/seminarieövning.

Maj

Utvärdera och följa upp temadag/seminarieövning.

Maj/juni

Planera temadag/seminarieövning för 2015.

September

Följa upp resultatet från övning Conny

Våren 2014

Beredskapsgruppen

Under 2014

Beredskapsgruppen

Under 2014

Beredskapsgruppen

Förfrågan skickas till socialchefsgruppen gällande
fortsatt behov av arbete efter övningen, som
genomfördes våren 2013.
Följa upp resultatet från övning Styrbjörn
Detta mål grundar sig på de förslag till åtgärder som
framkom under övning Styrbjörn, som genomfördes
våren 2012, och är en fortsättning på det arbete som
påbörjats under 2013.
De kommuner som inte har upprättat kontaktlista för
frivilliga resursgrupper/krisgrupper ska göra detta
under våren 2014. Denna lista ska biläggas
kommunernas krisledningsplaner.
Arbete med inventering av resurser och
kontaktpersoner, gällande t.ex. reservkraft och
vattenförsörjning, fortskrider under 2014.
Undersöka möjligheter att skapa en gemensam
projektplattform/server för informationsdelning
inom Umeåregionen
Förfrågan om att skapa en gemensam
projektplattform/server för informationsdelning inom
Umeåregionen ställs till kommunchefsgruppen genom
Umeåregionens kansli. Detta då en gemensam
projektplattform/server torde vara till nytta för samtliga
arbetsgrupper.
Beredskapsgruppen följer hur ärendet fortlöper under
året.

