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1. Aktörernas syfte och delmål 

Arjeplogs kommun 

Syfte 
1. Öka kommunens krisberedskapsförmåga. 

Delmål 
1. Kommunen har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt 

krisledningsplanen 

2. Kommunen har god förmåga att i samverkan med andra aktörer skapa och förmedla en 

gemensam lägesbild för händelsen 

3. Kommunen har god förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna verksamhet 

och inrikta insatser 

4. Kommunen har grundläggande förmåga att i samverkan med övriga aktörer samordna 

kommunikation gentemot allmänhet och media 

5. Kommunen har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS 

Arvidsjaurs kommun 

Syfte 
1. Öka kommunens krisberedskapsförmåga 

2. Pröva kommunens förmåga att kommunicera med övriga aktörer via Rakel och WIS 

Delmål 
1. Mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt krisledningsplanen 

2. God förmåga att i samverkan med andra aktörer skapa och förmedla en gemensam 

lägesbild för händelsen 

3. God förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna verksamhet och inrikta 

insatser 

4. Grundläggande förmåga att i samverkan med övriga aktörer samordna kommunikation 

gentemot allmänhet och media 

5. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS 

Boliden Mineral AB  

Syfte 
1. Pröva larmvägar för varning av personal i Renströmsgruvan 

Delmål 
1. God förmåga att ta emot larm enligt dammbrottsplanen för Skellefteälven och larma 

personal i Renströmsgruvan 

2. God förmåga att fastställa hur många personer som befinner sig under jord 

Försvarsmakten 

Syfte 
1. Ökad förmåga att leda territoriell verksamhet för stöd till samhället 

2. God förmåga att leda insatta förband 
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Delmål 
1. God förmåga att ta emot larm 

2. God förmåga att sammanställa MR N lägesbild och delge högre chef samt insatta 

förband 

3. Grundläggande förmåga att leda och samordna militär verksamhet med regionala och 

lokala aktörer 

4. Färdighet att använda WIS och Rakel 

5. Grundläggande färdigheter i stabsarbete 

Lycksele kommun 

Syfte 
1. Pröva krisledningsorganisationens förmåga att koordinera information, insatser och 

resurser 

Delmål 
1. Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt 

respektive aktörs plan 

2. Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för 

händelsen 

3. Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser 

4. Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser 

5. Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna information gentemot 

allmänhet och media 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Syfte 
1. Pröva den gemensamma beredskapsplaneringen för Skellefteälven och skapa underlag 

för vidareutveckling 

2. Öka Länsstyrelsens krisberedskapsförmåga 

3. Pröva Länsstyrelsens förmåga att kommunicera via Rakel och WIS 

4. Belysa komplexiteten vid ändring av ansvarsförhållanden för räddningstjänst 

Delmål 
1. Länsstyrelsen har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan 

2. Länsstyrelsen har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för 

händelsen 

3. Länsstyrelsen har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta 

insatser 

4. Länsstyrelsen har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser 

5. Länsstyrelsen har mycket god förmåga att i samverkan samordna kommunikation 

gentemot allmänhet och media 

6. Länsstyrelsen har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Syfte 
1. Pröva Länsstyrelsens plan för dammbrott och skapa underlag för vidareutveckling 
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2. Pröva och utveckla krisorganisationens stabsarbete 

3. Pröva och utveckla förmågan att skapa och förmedla en gemensam lägesbild 

4. Pröva och utveckla förmågan att samordna kommunikationen med allmänhet och 

media samt arbeta med sociala medier 

5. Öva processen avseende hantering av förstärkningsresurser 

6. Belysa frågeställningar kopplade till räddningsinsatser som berör mer än en kommuns 

område och länsstyrelsens möjlighet att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst 

Delmål 
1. Mycket god förmåga att ta emot larm och initiera arbetet enligt dammbrottsplanen för 

Skellefteälven 

2. God förmåga att arbeta enligt krisorganisationens instruktioner 

3. God förmåga att sammanställa och förmedla en gemensam lägesbild 

4. Grundläggande förmåga att använda sociala medier för att förmedla budskap och 

kommunicera med allmänheten 

5. God förmåga att samordna berörda aktörers information till allmänhet och media 

6. God förmåga att agera i enlighet med Västerbottens framtagna process för hantering 

av förstärkningsresurser 

7. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel samt god förmåga att 

kommunicera via WIS 

8. God förmåga att verka för samordning av verksamhet och insatser 

9. God förmåga att ta emot förstärkning till krisledningsorganisationen från annan 

NordSam-länsstyrelse 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Syfte 
1. Pröva de rutiner och de former för personell förstärkning av annan länsstyrelses 

krisledningsorganisation som tagits fram inom Nordsamprojektet Krisledning, 

samverkan och kriskommunikation 

Delmål 
1. Länsstyrelsen ska efter övning ha en god förmåga att förstärka en annan länsstyrelses 

krisledningsorganisation 

Malå kommun 

Syfte 
1. Öka kommunens krisberedskapsförmåga 

Delmål 
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt krisledningsplanen 

2. God förmåga att skapa en lägesbild för händelsen 

3. God förmåga att samordna verksamhet  

4. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot 

allmänhet och media 

5. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Syfte 
1. Öka den operativa samverkansförmågan externt och internt 

2. Öva förmedling av förstärkningsresurser kopplat till scenariot 

3. Pröva förmågan att hålla samverkanskonferens via Rakel 

4. Stötta övriga deltagare i övningen 

Delmål 
1. MSB har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete internt MSB enligt 

rutin 

2. MSB har mycket god förmåga att stödja samordningen av berörda myndigheters 

åtgärder i händelsen 

3. MSB har god förmåga att förmedla förstärkningsresurser i händelsen 

4. MSB har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel samt mycket god 

förmåga att kommunicera via WIS 

Norrbottens läns Landsting 

Syfte 
1. Att utveckla landstingets förmåga till sjukvårdsledning och samverkan 

2. Att stärka och utveckla landstingets TiB-funktion 

Delmål 
1. Ha mycket god förmåga att ta emot larm samt besluta om beredskapsnivå 

2. Ha god förmåga att skapa och bibehålla lägesbild, samt förmedla lägesuppfattning 

3. Ha god förmåga att samverka med berörda aktörer 

Norsjö kommun 

Syfte 
1. Pröva vår beredskapsplanering och skapa underlag för vidareutveckling 

2. Öka vår krisberedskapsförmåga 

3. Pröva förmågan att kommunicera med andra aktörer via Rakel och WIS 

Delmål 
1. Mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt Plan för hantering av 

extraordinära händelser 

2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen 

3. God förmåga att samordna verksamhet och inrikta insatser 

4. God förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser 

5. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot 

allmänhet och media enligt krisinformationsplan (del av Plan för extraordinära 

händelser) 

6. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel samt god förmåga att 

kommunicera via WIS  
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Polismyndigheten Västerbotten 

Syfte 
1. Identifiera kvalitativa brister i eget planverk i ledningssystemet STORM/KC-Polis 

säkerställa att de kontakter som myndigheten behöver för samverkan är tillgängliga i 

ledningssystemet KC-polis. 

Delmål 
1. God förmåga att vidta inledande åtgärder och fatta erforderliga beslut 

2. God förmåga att fortsätta med stabsarbetet och hantera händelsen 

3. Operatörerna har god färdighet att hantera WIS 

Skellefteå kommun 

Syfte 
1. Pröva krislednings- och krisinformationsplanerna och skapa underlag för 

vidareutveckling 

2. Pröva arbetsformerna mellan krisledningsnämnd och – stab  

3. Pröva arbetsformerna mellan krisledningsstab och räddningschefen 

4. Pröva arbetsformerna mellan krisledningsstab och kommunens förvaltningar 

Delmål 
1. Krisorganisationen har mycket god förmåga att motta/vidarebefordra larm och inkalla 

berörd personal 

2. Stabsledningen har god förmåga att anpassa stabens organisation till rådande läge samt 

säkerställa uthållighet för längre tid 

3. Krisledningsstaben har god förmåga att samordna kommunens verksamhet och inrikta 

insatser 

4. Krisledningsstaben har mycket god förmåga att snabbt gå in i stabsläge – avseende 

lokaler, utrustning, samband och initiala åtgärder 

5. Krisledningsstaben har god förmåga att inhämta och sammanställa information 

6. Krisledningsstaben har god förmåga att analysera konsekvenser för kommunen och 

planera för alternativa händelseutvecklingar 

7. Krisledningsstaben har god förmåga att skapa en gemensam lägesbild som underlag 

för beslut och information - externt och internt - samt att delge denna 

8. Krisledningsstaben har god förmåga att informera och samverka med andra krisaktörer 

samt grundläggande förmåga att använda WIS- och Rakelsystemen 

9. Krisledningsnämnden har god förmåga att genomföra sammanträden, fatta 

inriktningsbeslut, vid behov ta över verksamhet från andra nämnder samt att möta 

media och allmänhet. 

10. Kommunikationsenheten har god förmåga att utarbeta underlag och delge information 

för allmänheten bl.a. via olika media, hemsidan och upplysningscentralen. 

Delmål- Räddningstjänsten Skellefteå 
1. Mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan 

2. Mycket god förmåga att aktivera den inre ledningen 

3. God förmåga att anpassa den inre ledningens organisation till rådande läge samt 

säkerställa organisationens uthållighet över tid 
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4. Mycket god förmåga att kommunicera via Rakel samt grundläggande förmåga att 

kommunicera via WIS 

5. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen 

6. God förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser 

7. God förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser 

8. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot 

allmänhet och media 

9. God förmåga att definiera organisationens roll samt insatsens ram 

10. Mycket god förmåga att samordna organisationens resurser 

11. Mycket god förmåga att upprätthålla skälig beredskap för andra händelser 

Skellefteå Kraft 

Syfte 
1. Öva på organisationens roll för att hantera händelser av denna art. Samverkan och 

information internt och externt. Ta relevanta beslut och hantera händelser i berörda 

anläggningar för att minimera skador etc., åtgärda fel för att snabbt komma tillbaks till 

normal drift. 

Delmål 
1. Skellefteå Kraft har god förmåga att samverka med övriga aktörer 

2. Skellefteå Kraft har god förmåga att bedöma och instruera om lämpliga åtgärder i 

hanteringen vid höga flöden och hot om dammbrott 

3. Skellefteå Kraft Dammsäkerhet har god förmåga att bedöma, hantera och instruera om 

lämpliga åtgärder i hanteringen av höga flöden och hot om dammbrott 

4. Skellefteå Kraft Elnät har god förmåga att samverka, bedöma och instruera om 

lämpliga åtgärder vid fel i elnätet 

5. Skellefteå Krafts kundtjänst och Informationsavdelning har god förmåga att 

kommunicera med media och en tredje man 

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF) 

Syfte 
1. Öva på organisationens samordnande roll för hanteringen av vattenföringen i älven 

(inhämta och bearbeta information, beslutsfattande, delgivning av instruktioner till 

kraftproducenter i älven, samt uppföljning) 

2. Öva på att delge information om vattenföring/vattenstånd i älven 

3. Öva på hantering av egna anläggningar (se förslag till Önskemål moment/inspel) 

Delmål 
1. SVF har god förmåga att samverka med övriga aktörer 

2. SVF har god förmåga att bedöma och instruera om lämpliga åtgärder i 

flödeshanteringen vid ett förestående dammbrott 

3. SVF har god förmåga att vidta åtgärder vid sina egna anläggningar 

4. SVF har förmåga att kommunicera med media och tredje man 
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Sorsele kommun 

Syfte 
1. Att pröva vår beredskapsplanering samt öka kommunens krisberedskapsförmåga. 

Delmål 
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbetet enligt kommunens krisledningsplan 

2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen 

3. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot 

allmänhet och media 

4. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS 

SOS Alarm 

Syfte 
1. Testa organisationen genom att få larma fullt ut och spela in alla våra funktioner inom 

SOS Alarm som idag skulle bli delaktiga 

2. Se hur verksamheten fungerar och att testa den interna kommunikationen mellan 

produktion, NPL och KBX 

Delmål 
1. Att kunna vara spindeln i nätet och finnas till hands för blåljusmyndigheterna och 

övriga intressenter. Vi kommer spela in samtliga i vår egen organisation och vill att vi 

ska i så stor utsträckning kunna hantera och larma som om det vore skarpt. Detta är 

viktigt för oss för att kunna internt följa loggar och tider för att intern kunna lära av 

övningen 

SOS Alarm – 113 13 

Syfte 
1. 113 13 är Sveriges nya informationsnummer vid större olyckor och krissituationer. 

Här kan allmänheten få verifierad information genom att kommuner eller andra 

ansvariga aktörer informerar och ger instruktioner som 113 13 kan lämna till den som 

ringer. Vid denna typ av händelser är det viktigt att 113 13 samt aktörer är väl 

införstådda med hur kontakter kan tas och att tjänsten blir en del av samverkan i 

händelsen. I Vildälv är det därför viktigt att just träna på denna samverkan mellan 

aktörerna. Även att få träna på samtal från en oroad allmänhet vars frågor eller 

information snabbt måste vidareförmedlas till ansvariga aktörer.  

 

Delmål 
1. Målet för SOS Alarm och 113 13 i övningen är att pröva ärendehantering från samtal 

in från en allmänhet till tjänsten och vidaremedling av dessa ärenden till ansvariga. 

Därutöver öva samverkan och informationsdelning med inblandade aktörer så att 113 

13 kan vara välinformerade och lämna verifierad information. 
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Statkraft Sverige AB 

Syfte 
1. Pröva ”nya” beredskapsplanen med innehållande handlingsplaner samt 

krishanteringsplan 

2. Öva beredskapsorganisation 

3. Utvärdera Rakel och WIS för implementering i organisation 

Delmål 
1. Mycket god förmåga att ta emot arm samt att hantera uppkomna situationer enligt 

handlingsplaner 

2. Mycket god förmåga att hantera stressade situationer samt att kunna klara uthållighet 

över tiden gällande personalstyrkan 

3. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild både externt och internt 

4. God förmåga att i samverkan (externt, internt) samordna beredskap/verksamheten 

samt att rikta insatser 

5. God förmåga att samverka med övriga kraftbolag och vattenregleringsföretaget 

6. Grundläggande kunskaper att kommunicera via WIS och Rakel 

7. Goda kunskaper att hantera allmänhet och media enligt gällande rutiner 

Storumans kommun 

Syfte 
1. Öka vår krisledningsorganisations förmåga att hantera en kris 

Delmål 
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbetet enligt kommunens krisledningsplan 

2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen 

3. Grundläggande förmåga att i samverkan kommunicera gentemot allmänhet och media 

4. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS 

Sveriges Radio Västerbotten 

Syfte 
1. Att ge Sveriges Radios personal ökad kunskap i att hantera kriser i samhället 

Delmål 
1. Personalen agerar snabbt vid kriser i samhället 

2. Personalen prioriterar nyhetsmaterialet 

3. Sveriges Radio samarbetar med myndigheter 

4. Sveriges Radio hanterar myndighetsmeddelanden 

Vattenfall 

Syfte 
1. Syftet med övningen Vildälv är ur Vattenfall Vattenkrafts perspektiv att öva delar av 

den operativa krisledningen 

2. Driftcentral och Vakthavande ingenjör skall öva larmfasen genom larmning till SOS 

Alarm samt intern och extern kommunikation 

3. Därutöver skall gällande beredskapsplaner användas i ovan givna delar 
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Delmål 
1. SOS Alarm skall larmas enligt larmrutin 

2. Beredskapsplaner för DC och Vhi skall användas 

3. Kommunikation skall upprättas med minst 1 extern aktör 

Västerbottens Läns Landsting 

Syfte 
1. Pröva VLL:s förmåga när en händelse inträffar som berör många aktörer och ett stort 

samverkansbehov uppstår 

Delmål 
1. VLL har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan 

2. VLL har god förmåga att skapa och förmedla sjukvårdens lägesbild för händelsen 

3. VLL har god förmåga att samordna sjukvårdens verksamhet 

4. VLL har god förmåga att samordna sjukvårdens kommunikation gentemot allmänhet, 

media och övriga aktörer 

5. VLL har god förmåga att kommunicera via Rakel samt grundläggande förmåga att 

kommunicera via WIS 

 


