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1. Inledning 

 

1.1 Allmänt 
Beredskapsplanering är planering som görs i förväg och vars syfte är att trygga kommunens funktioner 
under alla förhållanden. Verksamheten baserar sig till så stor del som möjligt på förvaltning under 
normala förhållanden samt på vederbörande myndigheters och samfunds ansvar att sköta sina uppgifter 
så att de krav som ställs vid undantagsförhållanden och i undantagssituationer tas i beaktande. Varje 
verksamhetsområde svarar för planeringen och verksamheten inom det egna förvaltningsområdet.  
 
Utarbetande av beredskapsplaner och förberedelser kallas för beredskap. En del av 
beredskapsplaneringen är så kallad egen beredskap. Med egen beredskap förstås den beredskap som de 
som äger eller innehar en byggnad eller som utövar industri- eller affärsverksamhet samt ämbetsverk, 
inrättningar och andra sammanslutningar har att vid överhängande fara skydda människor, egendom 
och miljön och att vidta sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra. När det gäller 
egen beredskap består beredskapsplanerna vanligtvis av räddningsplaner. 
 

1.2 Utgångspunkter för beredskapsplaneringen i kommunerna 
 Kommunernas beredskap är lagstadgad verksamhet.  

• Enligt beredskapslagen (1552/2011, 12 §) ska kommunerna genom beredskapsplaner och 
förberedelser säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också vid 
undantagsförhållanden. Endast i undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen kan 
statsrådet i större omfattning utfärda undantag i iakttagandet av kommunernas lagstadgade 
skyldigheter.  

• Räddningslagen förpliktar kommunorganisationens enheter att ha egen beredskap att skydda 
människoliv, egendom och miljön.   

• Räddningslagen och vissa verksamhetsområdesspecifika bestämmelser fastställer också de 
kommunala verksamhetsområdenas deltagande i olika insatser för att skydda liv, egendom, 
miljön och samhället.    

 

Beredskapsplaner utarbetas för störningssituationer av olika grad som kan uppstå under normala 

förhållanden samt för undantagsförhållanden.  

Principbeslutet om tryggande av samhällets livsviktiga funktioner från 2.11.2017 fastställer de vitala 

funktionerna som med tanke på samhället är nödvändiga och alltid måste vara tryggade. 

Det finska samhällets vitala funktioner är: 

- Ledning  

- Internationell och EU-verksamhet 

- Försvarsförmåga 

- Den inre säkerheten 

- Ekonomi, infrastruktur, försörjningsberedskap. 

- Befolkningens handlingsförmåga och service. 

- Mental kristålighet 
 

Beredskapsplaneringen grundar sig alltid på normala förhållanden men ska även tillämpas på 

undantagsförhållanden om situationen så kräver. Övergången mellan normala förhållanden och 

undantagsförhållanden ska löpa steglöst. 
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1. Normala förhållanden. Hot som förekommer under normala förhållanden bör kunna förebyggas 
samt vid behov avvärjas, och det bör vara möjligt att återhämta sig från verkningarna av sådana hot 
med stöd av de författningar som gäller och de resurser som finns att tillgå under normala 
förhållanden.   

 
2. Störningssituationer. Vid störningstillstånd bör statsledningen och myndigheterna vidta särskilda 

åtgärder och stärka sitt samarbete i syfte att förebygga hotet och klara av det. På grund av 
störningstillstånd måste tilläggsresurser eventuellt tas i bruk, samt också sådana befogenheter som 
gäller i speciella situationer och som ingår i de författningar vilka gäller under normala för-
hållanden. Ett störningstillstånd kan förutsätta att också författningarna ändras.   

 
3. Undantagsförhållanden. Undantagsförhållanden är enligt principbeslutet  

situationer om vilka bestäms i beredskapslagen och lagen om försvarstillstånd och som inte kan 
kontrolleras med hjälp av myndigheternas normala befogenheter och resurser. 

 

Kommunens beredskapsplan beskriver hur  

1. Kommunens uppgifter sköts så störningsfritt som möjligt i alla störningssituationer  
2. Den kommunala organisationen deltar i exceptionella situationer som uppstår i olika 

störningssituationer.    
 

Planeringen av egen beredskap beskrivs i ämbetsverks, inrättningars och andra byggnaders 
räddningsplaner, dessa räddningsplaner uppgörs byggnadsvis.  
 

Enligt nuvarande uppfattning ligger tyngdpunkten på planering av verksamhetens kontinuitet och 

förberedelser för exceptionella situationer i anslutning till störnings-situationer.   Bekämpning av hot 

under normala förhållanden baserar sig huvudsakligen på de författningar som gäller och de resurser 

som finns att tillgå under normala förhållanden. I planeringen bygger man dock upp beredskap för en 

steglös övergång till handlingar som krävs i allvarligare störningssituationer och också under 

undantagsförhållanden. 

Störningssituationer och vissa exceptionella situationer under normala förhållanden är till sin natur så 
omfattande att det krävs samverkan mellan myndigheterna och ansvarsområdena. I dessa situationer är 
det synnerligen viktigt att på förhand planera och informera om ledningens organisation och vilka 
åtgärder som förväntas av de olika parterna samt entydigt komma överens om villkoren för den 
handräckning och användningen av den som finns att fås av organisationer utanför kommun-
organisationen.   
 

1.3  Korsholms kommuns beredskapsplanering 
Korsholms kommuns beredskapsplan indelas i en allmän del samt i ansvarsområdesvisa 

beredskapsplaner för koncernförvaltning, bildningstjänster, välfärdstjänster samt samhällsbyggnad. 

Beredskapsplanerna hör ihop med förberedelseplaneringen inom Österbottens välfärdsområde, 

regionens räddningsväsende samt med de ämbetsverks- och fastighetsvisa räddningsplanerna.  
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1.4 Den allmänna delens uppbyggnad 
Den allmänna delen 

• Gestaltar för Korsholms kommuns del viktiga hotbilder  

• Drar upp riktlinjerna för principerna för beredskapsplaneringen inom varje verksamhetsområde 

• Definierar beredskapsplaneringsprocessen.   
 

I kapitel 2 beskrivs Korsholms kommuns organisation allmänt. I kapitel 3 beskrivs för Korsholms del 

sådana väsentliga hotbilder, för vilka förberedelser görs i beredskapsplanen. Utgångspunkten är de 

riksomfattande hotbilderna som har kompletterats med räddningsväsendets servicenivåbeslut. I kapitel 

4 anges handlingsprinciperna för verksamhetens kontinuitet i hotande situationer och exceptionella 

situationer, och i kapitel 5 ges en allmän beskrivning av verksamheten under undantagsförhållanden. 

Kapitel 6 beskriver grunderna för verksamhetsområdenas beredskapsplanering, och kapitlen 7 och 8 

anger ansvaret för förberedelserna samt för upprätthållandet och utvecklandet av 

beredskapsplaneringen.   
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2. Korsholms kommuns organisation 
 
Korsholms kommuns personalorganisation är indelad i fyra ansvarsområden. Koncernförvaltning, 
Bildningstjänster, Välfärdstjänster samt Samhällsbyggnad. 

 

2.1 Koncernförvaltning 
Koncernförvaltningen ansvarar för förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-tjänster, personaltjänster 

samt övergripande stödtjänster som telefonväxel, kommunikation, översättningsverksamhet och 

upphandling. Koncernförvaltningen ansvarar för styrning och ledning av administrativa stödtjänster. 

Kommunutvecklingen fungerar som en stabsenhet under kommundirektören och ansvarar för 
kommunens strategiska utvecklings- och markanvändningspolitik, samordningen av investeringsprojekt, 
utveckling av näringslivet, statistikproduktion, samordning av serviceproduktionen, 
byautvecklingsåtgärder samt olika utvecklingsprojekt. 
 

2.2 Bildningstjänster  
Bildningstjänster ansvarar för småbarnspedagogisk verksamhet, förskola, grundläggande utbildning 
(årskurserna 1–9), morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn och Korsholms gymnasium. 
 

2.3 Välfärdstjänster 
Välfärdstjänster ansvarar för att befrämja invånardemokratin och delaktigheten, för att befrämja 
invånarnas hälsa och välfärd och som en del av det arbetet ansvara för gränssnittsfrågor mellan 
kommunen och Österbottens välfärdsområde, i vilket även ingår sysselsättningen och 
integrationsenheten. Välfärdstjänster ansvarar därutöver för Korsholms vuxeninstitut, Korsholms 
musikinstitut, Korsholms bibliotek samt idrottsverksamhet, kulturverksamhet, nykterhetsärenden och 
ungdomsverksamhet. 
 

2.4 Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnaden ansvarar för kommunalteknik, kollektivtrafik, planläggning, fastighetsverket och 

vattentjänstverket samt planering och förverkligande av investeringar i byggnader och kommunalteknik. 

Till samhällsbyggnad hör även tillsynsmyndigheterna byggnadstillsyn och Västkustens miljöenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beredskapsplan 
25.4.2022 

5 (19) 

 

3. Korsholms kommuns hotbilder 
 

Den allmänna utgångspunkten i beredskapsplaneringen är de riksomfattande hotmodellerna, vilka 

baserar sig på strategin om tryggande av samhällets livsviktiga funktioner. Utgående från dessa modeller 

om hot samt regionala och lokala separata utredningar utarbetas regionala hotbilder, vilka är konkreta 

beskrivningar på hot med beaktande av de regionala särdragen. I beredskapsplaneringen för olika 

verksamhetsområden analyseras dessa regionala hotbilder vid behov till sektorvisa konkreta 

hotsituationer. 

De hotbilder som utgör grunden för Korsholms kommuns beredskapsplan baserar sig på nationella 

modeller om hot och räddningsväsendets riskkartläggning. 

 

De nationella modellerna för hot som uppräknas i Nationell riskbedömning från år 2018 är: 

1. Informationspåverkan 
2. Politiska, ekonomiska och militära påtryckningar 
3. Användning av militära maktmedel 
4. Terrorism och annan verksamhet som äventyrar samhällsordningen 
5. Störning i de offentliga finanserna 
6. Störning i det finansiella systemet 
7. Störningar i kraftförsörjningen 
8. Störningar i datakommunikation och datasystem – cyberhot 
9. Störningar i logistiken 
10. Störningar i hälsosäkerheten 
11. Störningar i vattenförsörjningen 
12. Störningar i livsmedelsförsörjningen 
13. Storolyckor 

 

Utgående från Korsholms läge, allmänna förhållanden och räddningsväsendets riskbedömning kan man 

utgående från ovan nämnda modeller härleda följande hotbilder för Korsholms kommun: 

A. Omfattande elavbrott 
B. Värmedistributionsavbrott 
C. Informationssystemen lamslås 
D. Vatten- och matförgiftningsepidemi, epidemi med smittosamma sjukdomar 
E. Tillgängliga personalresurser minskar väsentligt 
F. Storolycka på land eller till havs 
G. Extrema väderleksförhållanden till följd av klimatförändringar   
H. Strålningsrisk till följd av kärnkraftsolycka 
I. Flyktingströmmar som en följd av krig eller oroligheter 
J. Översvämningar 

 

3.1 Hotbilderna för verksamhetens kontinuitet  
I huvudsak hotas kommunens kontinuerliga verksamhet av de ovan uppräknade hotbilderna, dvs. 

omfattande elavbrott, informationssystemen lamslås, tillgången till material försvåras, 

personalresurserna minskar avsevärt samt olika hot vid extrema väderleksförhållanden och 

naturkatastrofer. Varje hotbild preciseras nedan med sannolika följder. 
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Vid exceptionella situationer innehas ledningsansvaret av olika myndigheter beroende på situationen. 

Kommunens organisation deltar i verksamheten på olika sätt beroende på situationens omfattning. 

Olika former av hjälp är  

- ledning 

- experthjälp 

- krishjälp 

- resurshjälp t.ex. med hjälp av röjningsgrupper från samhällsbyggnadens område eller 
socialmyndigheternas försörjningskompanier eller på annat sätt.   
 

Omfattande elavbrott  

Elavbrott leder, även utöver andra följder, till att fjärrvärmedistributionen förhindras då 

cirkulationspumparna stannar. Typiskt för ett avbrott är att en stor grupp invånare blir utan 

värmeförsörjning. Åtgärder måste vidtas för att befolkningen och de kritiska byggnaderna ska hållas 

varma. En del av kommunens byggnader måste kylas av kontrollerat för att inte värmerör ska frysa. 

Enligt elbolaget är ett längre elavbrott inom Korsholms kommuns område under normala förhållanden 

inte sannolikt, men ett sabotage eller brand kan göra att det tar lång tid att återställa eldistributionen. 

Vid planering av verksamhetens kontinuitet och speciellt vid utarbetandet av räddningsplaner för 

social- och hälsovårdsväsendet är det skäl att beakta att ett långt elavbrott leder till 

värmedistributionsavbrott som vintertid förhindrar användningen av verksamhetsutrymmen och att ett 

elavbrott förhindrar användningen av de flesta informationssystem samt användningen av 

dataförbindelserna. Korsholms kommun svarar som hyresvärd för social- och hälsovårdens utrymmen 

för att tillgången till el tryggas, och till vissa delar att också datainfrastruktur finns att tillgå. 

Sannolika följder vid ett elavbrott förutom att ingen har tillgång till el utom de som har reservkraft är 

bl.a.: 

- en större del av verksamhetspunkter blir utan värme. 

- informationssystemen slås ut. Data, fax, internet, mobiltelefoner 

- tillgången till vatten försämras 

- försämrad tillgång till varm mat 

- betalningsförbindelser fungerar inte, kort, kassaapparater mm. 

- bilarna blir utan bränsle när inte bensinstationernas pumpar fungerar 

- människor måste evakueras från verksamhetspunkterna och hemmen 
 

Beredskapsåtgärder 

- Förse viktiga verksamhetspunkter och anordningar med reservkraftverk. 

- Förbereda byggnader och maskiner för mottagande av reservkraft från flyttbart aggregat. 

- Planera försörjningsberedskapen utifrån att tillgången på material är små och 
betalningsförbindelser är stängda (mat, bränsle, vatten, värme, etc.). 

 

Ledningsansvar: Samhällsbyggnad/räddningsväsendet med stöd av välfärdsområdet  

Beredskapsverksamheten vid reparation av fel: elverket, med hjälp av ansvarsområdet Samhällsbyggnad. 

Beredskapsverksamheten för skyddande av kommunens innevånare och egendom: räddningsväsendet, 

Österbottens välfärdsområde, området Samhällsbyggnad. 
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Värmedistributionsavbrott 

Ett värmedistributionsavbrott kan uppstå vid elavbrott, sabotage, tekniskt fel eller brand i 

anläggningarna. Vid tekniska fel är avbrottet sannolikt kortvarigt medan det vid brand och sabotage kan 

vara långvarigt. Ett elavbrott stänger värmedistributionen så länge som elavbrottet varar. 

Byggnaderna klarar sig utan köldskador i 24-72 timmar beroende på utetemperatur och konstruktion. 

En stenbyggnad klarar sig i regel längre än en träbyggnad eftersom väggarna innehåller mera 

värmeenergi. 

Sannolika följder vid ett värmedistributionsavbrott i fjärrvärmenätet 

- Många byggnader i Smedsby blir utan värme, flyttbara/alternativa värmekällor bör användas för 
att hålla grundvärmen och därmed minimera följdskador.  

- Människor måste evakueras från verksamhetspunkterna och från hemmen. 
 

Beredskapsåtgärder 

- Förse viktiga värmepumpar och anordningar (oljevärmeaggregat, flispannor, mm) med 
reservkraftverk. Anskaffa värmeblåsare och mindre elaggregat. 

- Kartlägga vilka hem som har öppen spis och därmed klarar sig utan centralvärme längre. 

- Uppgöra planer för hur verksamhetspunkterna koncentreras (fastighetsverket i samråd med 
användarna). 

 

Informationssystemen lamslås 

Verksamheten i det moderna samhället stöder sig kraftigt på informationssystem, men den allt mer 

komplicerade datatekniken och den kontinuerliga nätverksbildningen ökar hoten som riktas mot 

informationssäkerheten. Även kortvariga avbrott i systemets delar eller i datatrafikförbindelserna 

lamslår effektivt organisationens verksamhet. Typiska situationer som leder till att systemet ger vika är 

bl.a. 

- korrupt hård- eller mjukvara i strategiska servrar  

- elavbrott 

- apparaturen förstörs fysiskt t.ex. vid eldsvåda  

- cybervandalism: virus, maskar, blockeringsattack 
 

Beredskapsåtgärder 

- Uppgöra planer för hur informationen ska ges ut till verksamhetspunkterna och invånarna när 
informationssystemet lamslås. 

- Uppbevara papperskopior på de viktigaste dokumenten och journalhandlingar. 

- Uppbyggnad av datasystem så att tillräckliga back up-system finns på flera olika fysiska platser 

- Avtal med systemleverantörer som garanterar ett tillräckligt datastöd vid fall av att datasystemen 
krånglar. Tillhandahållande av kontaktuppgifter till denna stödpersonal för att kunna trygga 
användning, feldiagnostisering och uppstart av system och servrar.  

 

Vatten- eller matförgiftningsepidemi, epidemi med smittosamma sjukdomar 

En allt mer globaliserad värld gör att rörligheten blir större och människor reser i arbetssyfte. 
Spridningen av det så kallade coronaviruset har påvisat stora brister både lokalt, regionalt och nationellt 
då det gäller att bemöta epidemier som ett hot. Från att ha varit ett lågriskområde i fråga om 
smittosamma sjukdomar kan man konstatera att en god beredskap behöver finnas i Finland på alla  
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samhälleliga nivåer. Planeringen behöver vara sektoröverskridande och beredskap behöver finnas för 
att med kort varsel ta i bruk tillfälliga lösningar inom alla sektorer.  
 
Även epidemier kopplade till förorenat vatten och matförgiftning kan ses som hot, om än mera lokalt 
än i fallet med smittosamma sjukdomar. 
 

Beredskapsåtgärder 

- Aktiv planering tillsammans med Österbottens välfärdsområde 

- Planera vilka verksamheter som kan läggas ner/minskas. 
 

Ledningsansvar: kommundirektören. 

Stöd av: av välfärdsområdet utsedd ansvarsperson/miljö- och hälsoinspektören/räddningsväsendet 

Vård av insjuknade: Österbottens välfärdsområde 

Karantän och vård i isolering: Vasa Centralsjukhus, och övriga platser som preciseras i 

beredskapsplanen för Österbottens välfärdsområde 

I fall av vatten- eller matförgiftningsepidemi utreds orsaken samt åtgärder vidtas av:  

Samhällsbyggnaden (miljömyndigheten), Vattentjänstverket 

Handräckning kan begäras hos polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet (distributionen av 
hushållsvatten). 
 

En avsevärd minskning av personalresurser 

Organisationens verksamhet utgår från de personer som är verksamma inom den. Personalresurserna 

kan minska under en kortare eller längre tid på grund av en epidemi eller strejk. Resursbrist under en 

längre tid uppstår t.ex. till följd av omfattande karantäner och beslut om isolering, massuppsägningar 

eller i situationer under undantagsförhållanden då en del av organisationen överförs till andra uppgifter.  

Sannolika följder om personalresurserna minskar är bl.a.: 

- Utbildningen till skolbarnen blir svår att ordna 

- Brist på dagvårdspersonal  

- Fastighetsskötseln fungerar inte, vintertid problem med framkomligheten, fel på grundläggande 
system som ventilation och vatten korrigeras inte året om kosthållsfunktionerna fungerar inte, 
skol- och daghemsbarn utan mat, städfunktionerna fungerar inte, smutsiga utrymmen som följd 
och större risk för spridning av smitta. 

- Administreringen av kommunen blir svårhanterlig  

- Tillgången till vårdtjänster försämras (välfärdsområdets ansvar) 
 
Beredskapsåtgärder 

- Kartlägga arbetstagarnas olika kompetenser för en eventuell omplacering till andra viktigare 
uppgifter. 

- Planera vilka verksamheter som kan läggas ner/minskas/koncentreras. 

- Se över beslutanderätten inom organisationen så att det inte bara är en person som kan ta de 
viktigaste besluten 
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- För de personer som är ytterst viktiga för kommunens verksamhet ska det sökas befrielse från 
militärlänets stab från fullgörande av värnplikt. 

 

Storolycka på land eller till havs  

Storolyckor i enlighet med räddningsväsendets riskbedömning inom Korsholms kommuns område är 

- större trafikolycka med många skadade 

- flygolycka 

- olje- eller kemikalieolycka  

- sabotage 
 

Trafikolyckor kan till sin omfattning och sina följder vara sådana att räddningsväsendet förutom för 

transport även behöver hjälp av kommunens tekniska sektor. Inom Korsholms kommun finns även en 

sträcka av tågförbindelsen till Vasa där omfattande olyckor kan ske. 

På Kvarken körs årligen ansenliga mängder ton olja förbi Korsholm på väg upp i Bottenviken. Ett 

fartygshaveri hotar att leda till omfattande oljeutsläpp på Korsholms kustremsa. 

Räddningsverket ansvarar för oljebekämpningen men kommer med högsta sannolikhet att begära hjälp 

av kommunen. 

Beredskapsåtgärder 

- Kartlägga vilka fordon som kan användas för sjuktransporter, och vilken personal som har 
utbildning i första hjälp. 

- Kartlägga vilka båtar som kunde bistå räddningsverket i oljebekämpningen. 
 

Ledningsansvar:  

Olycka på land: Räddningsverket 

Olycka till havs: Gränsbevakningsväsendet 

Beredskapsverksamhet: Räddningsväsendet, röjningsgrupper, samhällsbyggnad. Stöd av Österbottens 

välfärdsområde. 

Oljebekämpning: räddningsväsendet, Samhällsbyggnaden (miljömyndigheten) 

Handräckning kan begäras hos polisen, försvarsmakten. 

 

Strålningsrisk till följd av kärnkraftsolycka 

En ny kärnreaktor har tagits i bruk i Olkiluoto och ett nytt kärnkraftverk planeras i Pyhäjoki. 

Strålsäkerhetscentralen bedömer sannolikheten för en allvarlig strålolycka i Finland som mycket liten. 

Då risken ändå finns och då de äldre kärnreaktorerna i Olkiluoto och Lovisa blir äldre bör det finnas en 

beredskap.  Myndigheternas verksamhet i en situation med strålningsfara har övats inom ramen för 

beredskapsövningar.  

Beredskapsåtgärder 

- I samråd med övriga myndigheter planera åtgärder för att trygga medborgarnas säkerhet i 
händelse av en strålningsolycka.  
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- Planering och koordinering av information till kommuninvånarna om lokala åtgärder i enlighet 

med myndigheternas direktiv.  

- Garantera snabb informationsgång till kommunens fastighetsskötare för att stänga ventilation 
och fönster till alla byggnader. 
 

- Snabb information till alla med djur utomhus om att skydda dem samt för att skydda vatten och 
foder från strålning.   
 

Ledningsansvar: Räddningsväsendet 

Beredskapsverksamhet: Räddningsväsendet, välfärdsområdet, samhällsbyggnad, kommunens 

beredskapsledning.  

 

Flyktingströmmar som en följd av krig eller oroligheter 
Flyktingströmmen som nådde Europa och Finland under åren 2015 och 2016 visade på att beredskapen 

för att ta emot en större mängd människor på kort tid var bristfällig. Stora mängder människor kan 

bege sig mot Europa och Finland även i framtiden i händelse av krig eller andra oroligheter i 

hemländerna. Det är därför skäl att ha en beredskap för att ta emot större mängder människor med 

kort varsel.  

Beredskapsåtgärder: 

- Kartläggning över tillfälliga inkvarteringslokaler i kommunens eller i privat ägo.  

- Kartläggning över vilka frivilligorganisationer som finns till förfogande för samarbete.  

- Planering av bespisning och hälsovård.  
 

Ledningsansvar: Samhällsbyggnad  

Beredskapsverksamhet: Samhällsbyggnad/välfärdsområdet/Röda korset 

 

Översvämningar 

Korsholms kommun är genom sin närhet till Kyro älv ett riskområde då det gäller översvämningar. 

Riskerna för en större översvämning varierar från år till år, men kommunen bör ha en beredskap för att 

hantera effekterna av en sådan.  

Beredskapsåtgärder: 

- Årlig kartläggning av översvämningsrisker i samarbete med NTM-centralen. 

- Planering av gemensamma åtgärder tillsammans med NTM-centralen och Österbottens 
välfärdsområde.  

- Kartläggning av kommunala verksamheter som kan bli lidande av en större översvämning.  
 

Ledningsansvar: Samhällsbyggnad 

Beredskapsverksamhet: Samhällsbyggnad/välfärdsområdet/NTM-centralen 
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4. Verksamhetsprinciper  
 

4.1 Verksamhetsprinciper för tryggande av verksamhetens kontinuitet 
Kommunens myndigheter ansvarar för att verksamheten inom kommunens organisation fortgår med 

rätta tyngdpunkter i alla säkerhetssituationer. Ett viktigt och även i lagen stadgat verktyg för detta är 

utarbetande av en beredskapsplan för verksamhetsområdet. Utarbetandet av beredskapsplaner 

sektorsvis beskrivs i kapitel 6. 

4.2 Kommunens beredskapsledningsgrupp 

Korsholms kommuns organisation deltar i verksamheten vid exceptionella situationer under ledning av 

kommundirektören. Kommundirektören har till sin hjälp en beredskapsledningsgrupp. Till den hör 

åtminstone verksamhetscheferna för de olika ansvarsområdena samt vid behov experter från olika 

sektorer och företag. 

• Beredskapsledningsgruppen samlas i lämpligt utrymme eller på distans 

• Kommundirektören utser beredskapsledningsgruppen på basen av situationens art. I gruppen 
bör åtminstone ingå personer med protokollföring, informationsverksamhet på svenska och 
finska (samt vid behov andra språk) samt kommunikation.  
 

Ledningsgruppen har följande uppgifter: 

1. Besluta om kommunens verksamhet och insatser i olika situationer på basen av den lägesbild som 
gäller. 

2. Stöda upprättandet av lägesbilden.  
3. Leda och koordinera den egna beredskapen med den part som har ledningsansvar och med de 

myndigheter som stöder kommunens beredskapsarbete. 
 

Minneslistor för olika koordineringssituationer kan uppgöras på förhand. Minneslistor utökas och 

kompletteras alltid i samband med beredskapsövningar och verkliga situationer. Ledningsgruppens 

sakkännedom behövs också i fråga om kommunens förhållanden som viktig basinformation för 

beslutsfattaren.  

De allmänna principerna för ledningsgruppens beredskapsverksamhet är följande: 

1. Under tjänstetid utförs funktionerna med hjälp av det normala lednings- och 
arbetsledningssystemet  

2. Utanför tjänstetid alarmerar ansvarsområdenas ledning de förmän som behövs, vilka i sin tur 
alarmerar de arbetstagare som behövs. Kontaktuppgifterna för varje ansvarsområdes 
arbetstagare framkommer i de olika ansvarsområdenas beredskapsplaner. 

3. I verksamheten får man inte ta risker som man inte heller tar i verksamheten annars under 
normala förhållanden.   
 

Handräckning och frivilligorganisationer 

 

Handräckning i olika situationer kan bl.a. följande myndigheter och organisationer ge: 

• Österbottens välfärdsområde 

• Polisen 

• Försvarsmakten 

• Gränsbevakningsväsendet (sjöbevakningen) 
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• Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

• Strålsäkerhetscentralen 

• Folkhälsoinstitutet 

• Regionförvaltningsverket 

• Röda korset 

• Församlingarna 
 

Kommundirektören fattar beslut om begäran om handräckning i situationer som berör kommunen i 

samarbete med den part som leder verksamheten.  

Ledningsgruppen ska överväga behovet av alarmering av frivilligorganisationer samt sköta om 

alarmeringen. 

Kontaktuppgifterna för de parter som ger handräckning och frivilligorganisationerna bör uppgöras 

separat för varje ansvarsområde. 

 

4.3 Principerna för upprätthållande av kontakter i exceptionella situationer 
– Kommunikationen i exceptionella situationer får under inga omständigheter enbart grunda sig 

på mobiltelefoner. I mån av möjlighet ska man förbereda sig på att använda VIRVE-
terminalanordning. 

– De i verksamheten deltagande parterna (kommunen, Österbottens välfärdsområde, 
räddningsverket, polisen samt övriga) ska ordna e-post- och nättelefonjour samt meddela sina 
kontaktuppgifter till de övriga. 

– För kommunikationen ska tillräckligt med personal reserveras. 

– Kommunens kriskommunikation behandlas i kommunikationsstrategin. 

 

4.4 Informationen till massmedierna och allmänheten 

• Ansvar för informationsförmedlingen har alltid lägesledaren. Utan tillstånd av den 
informationsansvarige ska meddelanden inte ges.  

• Informationsberedskap ska dock hela tiden finnas, så att det då det ordnas informationstillfällen 
finns en företrädare för kommunen med rätt att föra dess talan på plats och att han/hon har ett 
förberett meddelande som är så färskt som möjligt med sig.   

• Vid exceptionella situationer kan det krävas att en informationsbyrå grundas för att säkerställa 
att kommunens invånare får den information som situationen kräver.  

• Förvaltningsdirektören är informationsansvarig i beredskapssituationer 

• Informationsförmedlingen ska ske utan dröjsmål på svenska och finska och det som ges ut ska 
ovillkorligen vara sanningsenlig.   
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5. Verksamhet under undantagsförhållanden 
 

5.1 Definition av undantagsförhållanden 

Myndigheternas skyldighet att bereda sig för undantagsförhållanden baserar sig på 12 § i 

beredskapslagen (1552/2011). Undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen är 

 

1) Ett mot Finland riktat väpnat angrepp eller annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med 
ett väpnat angrepp och förhållandena omedelbart efter angreppet. 

2) Ett mot Finland riktat hot om väpnat angrepp eller om annat så allvarigt angrepp att det kan 
jämställas med ett väpnat angrepp, om befogenheter enligt denna lag måste tas i bruk 
omedelbart för att avvärja verkningarna av hotet. 

3) Sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot 
grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner. 

4) En synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den, samt 
5) En pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka. 

 

förutsatt att myndigheterna inte med normala befogenheter kan få kontroll över situationen. 

5.2 Beslut om ibruktagande av befogenheter 

• Om stadsrådet i samverkan med republikens president konstaterar att undantagsförhållanden 
råder i landet, kan det genom förordning av stadsrådet föreskrivas att bestämmelserna i II 
avdelningen i beredskapslagen ska börja tillämpas (ibruktagningsförordning). En sådan 
förordning kan utfärdas för viss tid, dock högst 6 månader. 

• I ibruktagningsförordningen ska nämnas till vilken del befogenheter enligt beredskapslagen får 
utövas samt befogenheternas geografiska tillämpnings-område, om de inte ska börja utövas i hela 
landet. 
 

5.3 Befogenheter under undantagsförhållanden 
Beredskapslagens 14 - 122§ behandlar: 
 

• Tryggandefinansmarknaden och försäkringsverksamheten 14-27§ 

• Säkerställande av produktionen och distributionen av nyttigheter samt energiförsörjning 28-45§ 

• Reglering av byggande och byggprodukter 46-50§ 

• Reglering av bostadsbeståndets användning 51-55§ 

• Ändringar i anslutning till social trygghet 56-59§ 

• Tryggande av elektroniska data- och kommunikationssystems funktionsduglighet och tillgången 
till posttjänster 60-66§ 

• Tryggande av transporter och reglering av flytande bränslen 67-85§ 

• Tryggande av social- och hälsovården 86-88§ 

• Skötsel av finanserna under undantagsförhållanden 89-90§ 

• Offentlig- och privaträttsliga anställningsförhållanden 91-94§ 

• Arbetsplikt 95-103§ 

• Organisering av förvaltningen under undantagsförhållanden 104-109§ 

• Den militära försvarsberedskapen 110-115§ 

• Befolkningsskydd och evakuering 116-122§ 
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Beredskapslagens 2 kap. ger omfattande befogenheter för tillsyn och reglering av bl.a. varu-, arbets- och 
penningmarknaden, energireglering samt av byggande, industriproduktion och trafik samt den allmänna 
arbetsplikten.  
 
Lagen om försvarstillstånd (1083/1991), som ska iakttas vid försvarstillstånd, utökar myndigheternas 
rättigheter ytterligare.  
 
Som sammanfattning kan konstateras att statsförvaltningen även under undantagsförhållanden styr 
kommunens verksamhet genom lagar, förordningar och anvisningar.  

 

5.4 Verksamhetens kontinuitet under undantagsförhållanden 

Verksamheten inom en kommunal organisation ska fortgå även under undantagsförhållanden i det fall 

att 

• datasystemen nödvändigtvis inte är i bruk och datakommunikationsförbindelserna är osäkra 

• de normala verksamhetsutrymmena inte är i bruk 

• en stor del av personalen kan ha förordnats till andra uppgifter, såsom värnplikt och 
skyddsarbete. 

 

Det är uppenbart att det blir nödvändigt att avstå från en stor del av uppgifterna. De begränsade 
resurserna måste koncentreras till säkerställandet av lagstadgade uppgifter och livsviktiga funktioner. 
Det är möjligt att avsäga sig skötseln av lagstadgade uppgifter endast genom en bestämmelse av 
statsrådet. 
 

Som grund för prioriteringen av uppgifterna finns en förvaltningsområdesvis definition av de 
lagstadgade uppgifterna samt statsrådets principbeslut om tryggande av samhällets livsviktiga 
funktioner. De livsviktiga funktioner som rör kommunen och måltillstånden gällande dem är enligt 
strategin för tryggande av samhällets livsviktiga funktioner följande: 
 

- Ledning av staten 

- Internationell verksamhet 

- Finlands försvarsförmåga 

- Den inre säkerheten 

- Ekonomins och infrastrukturens funktionsförmåga 

- Befolkningens utkomstskydd och handlingsförmåga samt 

- Mental kristålighet 

 

Ju svårare undantagstillståndet är, i desto högre grad måste funktionerna koncentreras till 

upprätthållande av liv. I fråga om långvariga tillstånd som inte utgör ett direkt hot mot liv, ska man 

dock inte ge avkall på att upprätthålla en grundläggande nivå på utbildningen eller kulturlivet. 
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5.5 Kommunledningen under undantagsförhållanden 

• Kommunen ska ha en ledningscentral där kommunens verksamhet kan ledas under 
undantagsförhållanden. En så god beredskap som möjligt vid ledningscentralen när det gäller 
upprätthållandet av lägesbilden betjänar såväl undantagsförhållanden som exceptionella 
situationer.  

• Det måste också finnas beredskap att hålla fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträden i sådana utrymmen som är lämpliga för undantagsförhållanden. 

• Det ska finnas sådan beredskap att kommunens organisation fungerar även under 
undantagsförhållanden. Verksamheten organiseras i enlighet med de olika 
verksamhetsområdenas beredskapsplaner.  

• Den interna prioriteringen av verksamhetsområdenas funktioner ska presenterats i de 
verksamhetsområdesspecifika beredskapsplanerna.  Vid undantagsförhållanden är det 
kommundirektören som beslutar om vilka verksamhetsområden som ska prioriteras. 
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6. Grunderna för ansvarsområdenas beredskapsplanering 
 

Upprätthållande av beredskapen utgår från en omsorgsfull skötsel av funktionerna under normala 

förhållanden. Den organisation och den ansvarsfördelning som gäller under normala förhållanden 

ändras inte i störningssituationer eller undantagsförhållanden annat än i absolut tvingande fall.  

6.1 Hotsituationer som gäller ansvarsområdena 
I ansvarsområdenas beredskapsplanering preciseras vid behov de regionala hotbilderna som 

verksamhetsområdesspecifika, konkreta hotbilder. När det gäller verksamhetens kontinuitet kan 

hotsituationerna koncentreras till de tidigare beskrivna hotbilderna ”informationssystemen lamslås” 

samt ”personalresurserna minskar väsentligt”. 

Utöver dessa presenteras i beredskapsplanerna de hotbilder och hotsituationer som förorsakar 

exceptionella åtgärder inom respektive ansvarsområde. Planeringen av verksamhetens kontinuitet ger 

ett svar på de nämnda hotbilderna och planerna för exceptionella situationer beskriver hur 

ansvarsområdet agerar i andra sådana hotsituationer som är relevanta med avseende på det egna 

ansvarsområdet. 

De hotbilder som beskrivs i kapitel 3 kan vid behov kompletteras med en ansvarsområdesspecifik 

riskbedömning, vilket innebär att t.ex. sådana omfattande uppgifter som kräver självständig beredskap 

kan läggas till hotsituationerna. Man bör dock överväga om det är skäl att behandla t.ex. risker i 

anslutning till arbetarskyddet någon annanstans än i beredskapsplanen.  

6.2 Planering av verksamhetens kontinuitet 
I ansvarsområdenas beredskapsplan ska i fråga om verksamhetens kontinuitet ingå åtminstone följande 

angelägenheter: 

1. Ansvarsområdets centrala kontaktuppgifter 
2. Ansvarsområdets uppgifter specificerade t.ex. i lagstadgade uppgifter, viktiga uppgifter och 

uppgifter som vid behov kan skäras ner.  
3. Ansvarsområdets disponibla resurser för utförande av uppgifter av olika angelägenhetsgrad. 
4. Planer för hur verksamheten återställs och på vilket sätt den fortgår om hotbilderna gällande 

verksamhetens kontinuitet blir verklighet. 
 

I planerna ska åtgärderna beskrivas tillräckligt detaljerat och inte endast på ett allmänt plan. Planerna 
ska i synnerhet beskriva vad man kommit överens om gällande en fortsättning på verksamheten med 
sådana privata aktörer som producerar lagstadgade eller andra viktiga tjänster som köptjänster såsom 
avfallshantering, plogning av kommunala vägar, värmedistribution mm. Det är ändamålsenligt att 
överföra planeringen till uppgiftsområden eller motsvarande funktionella enheter. 

 

6.3 Beredskap för exceptionella situationer  
Ansvarsområdena beskriver sin verksamhet i varje exceptionell situation och namnger den 
kontaktperson genom vilken den i planen beskrivna verksamheten inleds. Planerna ska beskriva 
åtgärderna tillräckligt detaljerat. Typiskt vid alla hotsituationer är att störningarna bildar en kedja; vid ett 
elavbrott kan t.ex. värmedistributionen störas, mobilnätet tystna, informationskanalerna brytas och 
pumpningen av avloppsvatten avstanna. Dessa störningar som hör samman med varandra bör beaktas i 
planeringen. 
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6.4 Beskrivning av arrangemang som avviker från normala organisationen 
Arrangemang som avviker från normala organisationen är bl.a. de röjningsgrupper som upprätthålls av 
den tekniska sektorn. I ansvarsområdets beredskapsplan beskrivs struktur, sammansättning, utrustning 
och alarmering av dessa arrangemang. 
 

6.5 Ansvaret för upprätthållande av beredskapen och en beredskapsplan  

• I ansvarsområdenas plan namnges de ansvariga personerna för beredskapsåtgärderna, t.ex. för 
röjningsgrupper och nödvändiga materialanskaffningar, samt fastställs de ansvariga personernas 
uppgifter.  

• I planen namnges även den person som har ansvaret för att upprätthållandet av att planen 
koordineras.  

• En särskild överenskommelse ingås om finansieringen av anskaffningarna. 

• En utvecklingsplan gällande planeringen och beredskapen upprätthålls kontinuerligt i planerna. 
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7. Ansvar för och organiseringen av beredskapen  
 

7.1 Verksamhetens kontinuitet 

• Alla kommunala tjänsteinnehavare har tjänsteansvar för att de lagstadgade uppgifterna blir 
utförda. 

• Kommundirektören har det yttersta ansvaret för beredskapsplaneringen. 

• Kommundirektören tillsätter en koordinerande arbetsgrupp för beredskapsåtgärder för det 
kontinuerliga beredskapsarbetet.  
 

7.2 Exceptionella situationer och specialorganisationer 

• Verksamhetscheferna ansvarar för anskaffningen och upprätthållandet av utrustning i enlighet 
med beredskapsplanerna. 

• De som utsetts till ansvariga personer för specialorganisationer ansvarar för att organisationerna 
är funktionella och för att deras sammansättning är tidsenlig. 

 

7.3 Materialanskaffningar och övriga beredskapsåtgärder 
Tills vidare sköts de materialanskaffningar som hänför sig till beredskapen på samma sätt som 

kommunens övriga anskaffningar. 
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8.  Upprätthållande och utvecklande av beredskapsplanerna 
 

8.1 Ansvar i anslutning till upprätthållande av beredskapsplanerna 

• Den ansvariga person som utsetts av kommundirektören har ansvaret för att uppdateringen av 
beredskapsplanens allmänna del koordineras. 

• Den ansvariga personen ska 
o tillsammans med räddningsväsendet sörja för att hotbilderna är tidsenliga 
o vara sakkunnig i fråga om beredskapsplaneringen inom kommunens 

verksamhetsområden och koordinera räddningsplaneringen 
o sörja för att beredskapsplanen kompletteras på basis av erfarenheter från övningar. 

 

8.2 Komplettering av beredskapsplanen 

Beredskapsplanerna för varje ansvarsområde bör dessutom beakta följande tvärsektoriella planer: 

1. Kontinuitetsplan gällande kommunens datasystem enligt den godkända datasäkerhetspolicyn  
2. Kontinuitetsplan gällande kommunens ekonomiska funktioner 
3. Kontinuitetsplan för ledande av kommunen 

 

8.3 Beredskapsutbildning och övningar 
▪ Beredskapsplaner testas vid övningar som ordnas av regionförvaltningsverket och andra 

myndigheter.  

▪ Deltagandet i beredskapsutbildningen sker under handledning av de myndigheter som verkar 
som spelledare. 
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