
Kriser kan vara av många olika slag och karaktär. Det betyder att vi aldrig kommer att helt 
kunna förutse vad som kommer att hända. Vi planerar därför i vardagen för det oförutsedda.

Grunden i Malmö stads krisberedskap är flexibilitet och kreativitet. Vi är i hög utsträckning 
förberedda att möta och hantera många olika typer av kriser, bland annat genom planering 
och övning med personalen.

Vid en kris ligger ansvaret i första hand hos de närmast berörda; de verksamheter som är 
inblandade. Den som har ett ansvar under normala förhållanden har också detta ansvar vid 
en kris. En kris ska, så långt det är möjligt, hanteras av den förvaltning/bolag/förbund som 
drabbats.

Malmö stads centrala krisledning aktiveras i det fall den drabbade förvaltningen inte har 
förmåga att hantera krisen själv. Den centrala krisledningen har då till uppgift att ge stöd till 
den drabbade förvaltningen genom att på central nivå leda, samordna och kommunicera 
händelsen.

Central krisledning i Malmö stad
PLANERING FÖR DET OFÖRUTSEDDA…



Malmö stads krisberedskap utgår från tre 
grundprinciper:

Ansvarsprincipen, den som har ansvar för en verksamhet 
under normala förhållanden har motsvarande ansvar vid 
kris. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje 
aktör att samverka med andra. Vid kris är det fortfarande 
ordinarie ledning i berörd organisation som är ansvarig för 
verksamheten.

Närhetsprincipen, en kris ska, så långt som det är möj-
ligt, hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 
berörda och ansvariga.

Likhetsprincipen, organisationen som hanterar krisen ska, 
så långt som det är möjligt, efterlikna ordinarie organisa-
tion. (Den centrala krisledningsorganisationen tar därför 
sin utgångspunkt i stadskontorets ordinarie struktur och 
beslutsvägar.)

Målet med krisarbete 
Det finns några viktiga övergripande mål för krishantering 
inom Malmö stad. Vi ska säkerställa driften av den kommu-
nala verksamheten och förhindra eller begränsa skador på 
människor, miljö och egendom.  
Vi ska även upprätthålla förtroendet för den kommunala 
verksamheten och sprida snabb, tillförlitlig och tydlig infor-
mation. 

Hur organiserar vi oss?
Den centrala krisledningsorganisationen består av funktio-
ner för central krisledning samt av beredskap för denna.

Den centrala krisledningen aktiveras när:

•	 Förvaltning/bolag/förbund behöver stöd från central  
 nivå

•	 Ordinarie rutiner inte svarar mot situationens krav

•	 Flera verksamhetsområden berörs

•	 Stort behov av kriskommunikation

•	 Behov av samverkan med andra organisationer

 
Beredskap för central krisledning - gör att vi i 
vardagen planerar för det oförutsedda 

För att vi ska vara så flexibla som möjligt har Malmö stad en 
hög beredskap, med personal som dygnet runt är beredda 
att snabbt hanterar uppkomna situationer. 

Beredskapsfunktionerna för central krisledning består av 
tre tjänstemän som arbetar i nära samverkan. Funktionerna 
är kommunövergripande resurser som är verksamma och 
inriktade mot krishantering dygnet runt. 

Beslutsfattare i beredskap (BiB)  
BiBs uppgift är att bedöma och fatta beslut om hur min-
dre och större händelser i kommunen ska hanteras. BiB 
kan aktivera den centrala krisledningen. Vid en krisnivå av 
störning eller allvarlig händelse är det BiB som leder det 
strategiska krishanteringsarbetet i ledningsgruppen/kris-
ledningsgruppen och den centrala krisledningsorganisatio-
nen i stort. 

Tjänsteman i beredskap (TiB)  
TiBs uppgift är att löpande följa händelseutvecklingen i 
kommunen och i omvärlden för att kunna informera BiB 
när en händelse inträffar som kan föranleda krishantering i 

kommunen eller i övrigt få allvarliga konsekvenser för Mal-
mö. TiB är också ingång i kommunen gällande alla frågor 
med bäring på krishantering och kontaktperson för övriga 
förvaltningar, bolag och förbund som behöver stöd eller 
information när en händelse som påverkar dem inträffar. 

Kommunikatör i beredskap (KiB)  
KiB har till uppgift att hantera frågor rörande kriskommu-
nikation och stötta de förvaltningar som behöver stöd och 
rådgivning vad avser kriskommunikation. KiB ska vid behov 
samordna Malmö stads kommunikationsinsatser och ska 
snabbt kunna möta upp det primära informationsbehov 
krisen genererar inom kommunen, hos allmänheten och 
hos andra parter.

Central krisledning 

Den centrala krisledningen hanterar kriser i tre nivåer med 
ökande allvarlighetsgrad. Utifrån denna gradering aktiveras 
olika funktioner i den centrala krisledningen: 

Krisläge 1: Störning  
Kris som i hög utsträckning kan hanteras inom ramen för 
den berörda förvaltningens krisledningsorganisation, men 
som kräver stöd och/eller samordning på central nivå.   

Krisläge 2: Allvarlig händelse  
Kris som inte kan hanteras inom ramen för den berörda 
förvaltningens krisledningsorganisation på ett tillfreds-
ställande sätt. En allvarlig händelse kräver stöd och/eller 
samordning på central nivå.   

Krisläge 3: Extraordinär händelse  
Kris som drabbar många människor och stora delar av 
samhället, avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning 
i viktiga samhällsfunktioner, samt kräver skyndsamma 
insatser av kommunen. En extraordinär händelse kan inte 
hanteras inom ramen för den berörda förvaltningens kris-
ledningsorganisation och kräver stöd och/eller samordning 
på central nivå. 

Organisation vid olika kriser

Störning och allvarlig händelse:
Krisledningsgrupp (leds av BiB) – strategisk nivå
Stödorganisation – operativ nivå.  
Delar som ingår i stödorganisationen:
•	 Kommunikationsavdelningen
•	 Avdelningen för trygghet och säkerhet
•	 Administrativa avdelningen
•	 Samordnare centralt krisstöd 

Extraordinär händelse:
Organisationen vid extraordinär händelse är samma som 
den vid störning och allvarlig händelse, med följande änd-
ringar:
•	 Krisledningsnämnden – politisk nivå  
 Utgörs av kommunstyrelsen arbetsutskott
•	 Krisledningsgruppen – strategisk nivå 
 (leds nu av stadsdirektören)
•	 Operativ ledning – operativ nivå  
 har förstärkts med en ledningsfunktion

Se skiss över den centrala krisledningsorganisationen och i 
vilka skeden som dess funktioner är aktiva på nästa sida.




