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Varför ska vi ha en tjänsteperson i 
beredskap?
• Nacka kommun skall oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och 

förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, exempelvis extraordinära 
händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i 
organisationen och i det geografiska området.

• Nacka kommun skall oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och 
förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, exempelvis extraordinära 
händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i 
organisationen och i det geografiska området.

• I takt med ett mera omfattande samarbete inom regionen (SSR) har det visat sig 
att behovet har ökat av att ha en utsedd tjänsteperson i kommunen som oavsett 
tid på dygnet kan ta emot information och som kan agera skyndsamt vid 
händelser.

• Funktionen Tjänsteperson i Beredskap (TiB) möjliggör för Nacka kommun att 
kunna upprätthålla tillgänglighet, beredskap och förmåga att leva upp till 
ovanstående.



• TiB:s huvudsakliga uppgift är att utgöra kommunens tillgänglighet, beredskap 
och förmåga att initialt hantera inträffade händelser dygnet runt. 

• TiB skall säkerställa att kommunen har beredskap och förmåga att ta emot 
information, kunskap att värdera information och när så behövs t.ex. 
vidarebefordra information.

• TiB rapporterar i sin verksamhet direkt till Stadsdirektör eller den 
stadsdirektören utser.

• TiB tar inte över annan chefs ordinarie ansvar under sin tjänstgöring utan 
bistår den ordinarie verksamheten dygnet runt så att kommunen alltid kan 
upprätthålla tillgänglighet, beredskap och förmåga i dessa sammanhang och 
vidta rätt åtgärder på ett tidigt stadium.

• När det bedöms nödvändigt har TiB befogenhet att starta upp vissa processer 
i kommunens initiala arbete med att hantera händelser på bästa sätt och vidta 
därav nödvändiga åtgärder. Detta gäller till dess att annan chef eller 
kommunens krisledningsorganisation tar över ansvaret.

Tjänsteperson i beredskap



Exempel på uppgifter för TiB
• Ta emot information om mindre allvarliga störningar, incidenter och 

förmedla den till ansvarig för den verksamhet som berörs av händelsen, 
alternativt vid behov besluta om att själv hantera händelsen initialt.

• Meddela Stadsdirektör eller dennes ställföreträdare och säkerhets- och 
kommunikationsfunktionen när händelse bedöms så allvarlig att hela eller 
delar av den kommunala krisledningsorganisationen behöver aktiveras 

• Skall efter kontakt med Stadsdirektör eller dess ställföreträdare kunna 
initiera och leda uppstart av kommunens krisledningsorganisation enligt 
krisledningsplan till dess ordinarie ansvariga tar över

• Skall löpande föra loggbok över viktigare händelser, fattade beslut och 
vidtagna åtgärder inom ramen för TiB



Krav på TiB i tjänst.
• Tjänsteperson i Beredskap skall:

• Alltid vara tillgänglig på mobil och Rakel enhet, se till att den är laddad 
och kontinuerligt kontrollera den.

• Under beredskapstiden ha tillgång till kommunens instruktions- och 
informationspärm och övrig utrustning för TiB digitalt.

• Skyndsamt, dock senast inom 3 timmar inställa sig till kommunens 
krisledningsplats eller annan plats inom kommunen när så bedömts 
nödvändigt.

• Under beredskapen avhålla sig från att inta alkohol eller andra droger för 
att kunna utföra eventuella tjänsteuppdrag.

• Om TiB inte kan fullfölja sin uppgift skall personlig kontakt snarast ske 
med en ersättare för överlämnande av ansvaret.



Bemanning av TiB

• Funktionen TiB skall bemannas med personal och utrustning som 
möjliggör för Nacka kommun att upprätthålla tillgänglighet, beredskap och 
förmåga i dessa sammanhang dygnet runt. Därför delar flera personer på 
ansvaret för bemanningen. Förslaget är 7-9 personer.

• Personalen är vald med hänsyn tagen till lämplighet, kunskap om 
kommunen, kommunens krisledningsorganisation och förmågan att 
hantera händelser i kris.

• Personalen får kontinuerligt särskild utbildning och omvärldsorientering 
med utgångspunkt från funktionens syfte och omfattning. Detta ansvarar 
kommunens säkerhetsfunktion för.



Kontakter och kommunikation med TiB
• Kommunikation till TiB kan ske via externa intressenter såsom Södertörns 

brandförsvarsförbund, SBFF:s larmcentral Lindvreten, SOS alarm, samt 
polismyndigheten. Kommunikation kan även ske från kommunens olika 
jourverksamheter och pressfunktion. 

• Det förekommer också att händelser inkommer till TiB via Samverkans-
funktionen i Stockholmsregionen (SSR). Denna information måste dock värderas 
utifrån relevans för Nacka kommun eftersom de berör hela länet.

• Vid enstaka tillfällen kan annan myndighet, organisation eller person av 
Säkerhetsansvarig tilldelas telefonnumret till TiB. 

• Allmänheten eller anställd i kommunen skall generellt inte ha tillgång till TiB. 

• Allmänheten eller anställd i kommunen skall vid behov av kontakt med TiB vända 
sig till SBFF:s larmcentral Lindvreten. 

• Kontakt med TiB sker genom ett speciellt telefonnummer upprättat för 
ändamålet.



Beredskapsperiod för TiB

• TiB tjänstgör veckovis måndag kl 9.00 till måndag 9.00 veckan efter. 
Överlämning sker mellan 8.30 och 9.00.

• Överlämning av ansvar för TiB skall ske genom personligt samtal mellan 
överlämnande och övertagande tjänsteperson i samband med att 
telefonnumret kopplas över. 

• Vid överlämning skall genomgång av senaste händelseutveckling ske och 
det skall övervägas om något särskilt behöver beaktas under den 
kommande veckan. Överlämning skall även dokumenteras i loggboken.



TiB:s schemaläggning

• Säkerhetsfunktionen administrerar schemaläggning av funktionen TiB och 
distribution av tjänstgöringsschema till berörda tjänstepersoner. 

• Schemaläggning för TiB funktionen sker terminsvis och vid avvikelser 
ansvarar berörd person för att i god tid informera Säkerhetsfunktionen. 

• Efter mer omfattande förändringar och inför längre semesterperioder 
skall uppdaterat tjänstgöringsschema distribueras till berörda.

• Byte av tjänstgöringsperiod eller tillfälligt byte av enstaka dag skall ske 
genom personligt möte mellan överlämnande och övertagande 
tjänsteperson, genomgång av senaste händelseutveckling skall ske och det 
skall övervägas om något särskilt behöver beaktas under den kommande 
perioden bytet omfattar. Det ska också dokumenteras i loggboken.
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