
KKC:s organisation
Kriskompetenscentrum (KKC) invigdes i mars 2009. KKC är resultatet av ett drygt 
tvåårigt utvecklingsarbete som drivits av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tek-
niska universitet, Norrbottens läns landsting samt Kommunförbundet Norrbotten. 

Verksamheten bedrivs i projektform inom Centrum för riskanalys och riskhante-
ring, CRR, vid Luleå tekniska universitet. KKC är en del av strukturfondsprojektet 
Nordic Safety and Security som drivs av universiteten i Luleå och Umeå.

Kontakt:

Kriskompetenscentrum
Luleå tekniska universitet
Teknikvägen 3-13
961 50 Boden
0921-570 35
kkc-info@ltu.se 
www.ltu.se/kkc

”Bättre krisberedskap i Norrbotten.    
Mer norrbottnisk krisberedskap i Europa.”

Samlar, utvecklar och 
förmedlar kompetens inom 
krisberedskapsområdet

Fo
to

: L
än

ss
ty

re
ls

en
 N

or
rb

ot
te

ns
 lä

n

Kriskompetenscentrum

I samarbete med:

K A L I X  N A T U R B R U K S G Y M N A S I U M



Kriskompetenscentrum stärker  
krisberedskapen i norra Sverige.

Bristerna i svensk krishantering har konstaterats i ett flertal 

rapporter de senaste åren. Med detta som bakgrund skapa-

des Kriskompetenscentrum - en samhällssatsning som arbe-

tar för att höja kvaliteten i norra Sveriges krisberedskap, samt 

för att skapa tillväxt i regionen.
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ix Kriskompetenscentrums 
verksamhetsidé
Kriskompetenscentrum (KKC) är en samhälls-
satsning som samlar, utvecklar och förmedlar 
kompetens inom krisberedskapsområdet. Vi ar-
betar utifrån ett medborgarperspektiv i samver-
kan med privata och offentliga aktörer. 

Med krisberedskap avser vi förmågan att ge-
nom utbildning, övning och andra åtgärder samt 
genom den organisation som skapas före, under 
och efter en kris förebygga, motstå och hantera 
krissituationer. 

Vi arbetar för:
Att stärka krisberedskapen i norra Sverige ge-
nom att skapa en ökad kompetens ifråga om ut-
bildning, övning och tjänster relaterade till kris-
beredskap och krishantering

Att stimulera marknaden så att krisberedskap 
blir ett tillväxtområde i regionen

Vi erbjuder följande tjänster:
Seminarier och kurser
I samverkan med andra aktörer arrangerar vi se-
minarier och kurser i syfte att stärka krisbered-
skapen. Bland de utbildningsaktiviteter som vi 
har arrangerat kan nämnas: 
•	 Psykologisk	1:a-hjälpen
•	 Säkerhet	–	en	fråga	om	företagskultur
•	 Stabsarbete	 vid	 krishantering	 –	 varför	 och	

hur?
•	 Så	klarar	Norrbotten	en	pandemi
På	vår	hemsida	www.ltu.se/kkc	finns	 informa-
tion om kommande seminarier och kurser. 

Förmedling av tjänster inom krisberedskapsområdet
Tidigare har det varit svårt för beställare att på 
ett enkelt och samlat sätt hitta leverantörer av ut-
bildning, övning, risk- och sårbarhetsanalyser, etc 
inom krisberedskapsområdet. Nu bygger KKC 
upp former för att förmedla kontakt och be-
ställningar mellan beställare och utförare. Redan 
idag	finns	möjligheten	att	lägga	in	beställningar	
av tjänster via vår hemsida www.ltu.se/kkc - be-
ställningar som vi sedan förmedlar till tänkbara 
leverantörer. Vi vill därför komma i kontakt med 
dig som kan tänka dig att leverera tjänster inom 
krisberedskapsområdet. 

Forskning & utveckling
I samverkan med forskare och krisberedskaps-
aktörer bedriver vi forsknings- och utvecklings-
projekt. Krisplattform Kalix är ett sådant exem-
pel. Där samverkar Kalix kommun, forskare vid 
Luleå tekniska universitet och ett flertal andra 
organisationer för att åstadkomma en samlad in-
gång till samhällets tjänster för kommunmedbor-
gare vid en större kris. Vi ser även över former 
för	certifiering	av	leverantörer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer 
om KKC:s verksamhet och om hur du 
kan bli en del av den!   


