SAMVERKAN OCH
LEDNING vid
samhällsstörningar
och höjd beredskap
i Västmanlands län

Inledning
Samhällets krisberedskap bygger på att alla verksamheter tar sitt ansvar, samtidigt som de
samverkar med varandra. Vi är många samhällsaktörer som har olika ansvarsområden vid en
samhällsstörning, och vi måste alla hjälpas åt. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på
regional nivå. Det innebär bland annat att Länsstyrelsen före, under och efter en samhällsstörning
arbetar för samordning mellan länets kommuner och andra viktiga aktörer. I Västmanland sker
detta, sedan 2005, genom U-Sam som står för samverkan i Västmanland (U-län). Länsstyrelsen är
sammanhållande för aktiviteter inom U-Sam, men alla parter är lika viktiga för en väl fungerande
samverkan i länet.
När en samhällsstörning inträffar måste samhällets hantering fungera utan dröjsmål. Det är
många olika aktörer som behöver bidra inom sina respektive ansvarsområden. Hur bra vi är på
att samordna hanteringen utifrån ett helhetsperspektiv blir avgörande. Aktörsgemensamma
förhållningssätt, metoder och grundläggande rutiner för samordning och inriktning ska vara
lika över hela hotskalan, från mindre samhällsstörningar till höjd beredskap. Arbetet med
totalförsvarsplaneringen utgår från det ordinarie arbetet med krisberedskapen. Dessa
förhållningssätt, metoder och rutiner måste därför kunna möta högt ställda krav på exempelvis
tempo, beslutsfattande, informationsdelning, sekretess, kriskommunikation, flexibilitet och
robusthet.
Samverkan syftar till att samhällets resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt. Helheten av
vidtagna åtgärder ska möta behoven på bästa sätt och var och en av parterna inom U-Sam ska
kunna lösa sina uppgifter. Samverkan ska präglas av öppenhet och ömsesidigt utbyte mellan
parterna för att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i
Västmanlands län.

Titel: Samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Diarienummer: 452-6003-2020
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Ansvar
Geografiskt områdesansvar
Det geografiska områdesansvaret ligger hos kommunerna på lokal nivå, hos länsstyrelserna på
regional nivå och hos regeringen på nationell nivå. Varje områdesansvarig aktör ansvarar för
inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella insatser före, under och efter en
samhällsstörning i sitt geografiska område. Det kan till exempel handla om att samordna olika
samhällsintressen och att samordna information till berörda målgrupper och media.

Sektorsansvar
Sektorsansvar är det ansvar statliga
myndigheter har för sina sakfrågor av
nationell karaktär, oavsett frågornas
geografiska anknytning. Ansvaret ser olika
ut beroende på vilken sektor som avses.
Vid en händelse innebär detta att i första
hand lämna expert- och resursstöd till
regionala och lokala aktörer. Om en
händelse berör flera ansvarsområden kan
stödet behöva samordnas och stödet ske i
samverkan med aktörerna och med
gemensam inriktning och tydliga
prioriteringar.
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Nationella mål

Det här är U-Sam

Nationella mål för vår säkerhet:

Parterna i U-Sam är Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs
kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun,
Surahammars kommun, Västerås stad, Region Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm
Sverige AB, Sveriges Radio Västmanland, Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, Västra
Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens brand- och räddningsförbund, Försvarsmakten och
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Även andra aktörer kan, utifrån behov, ingå i den samverkan
som sker genom U-Sam före, under och efter en samhällsstörning.

Det som ska skyddas är samhällets skyddsvärden:
• människors liv och hälsa
• samhällets funktionalitet
• demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
• miljö och ekonomiska värden
• nationell suveränitet.
Nationella mål för samhällets krisberedskap:
• minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor
• trygga hälsan och den personliga säkerheten för alla målgrupper i samhället
• hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö.
Nationella mål för civilt försvar:
• värna civilbefolkningen
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Samhällsstörning

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret på regional nivå. Länsstyrelsen sammankallar
olika nätverk som kan förebygga eller avhjälpa en samhällsstörning och kan också i särskilda fall
överta räddningstjänstansvaret från länets kommuner. I händelse av kärnteknisk olycka med
påverkan på Västmanland har Länsstyrelsen ett räddningstjänst- och saneringsansvar.
Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet.

Kommunerna
Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå, samt den geografiska
kunskapen vid en kris. Kommunerna står oftast närmast dem som drabbas och får hantera både
akuta kriser och långvariga efterarbeten.

Region Västmanland

En kris i samhället är något som avviker från det normala och innebär en allvarlig samhällsstörning.
Exempel på samhällsstörningar:
• avbrott i elförsörjningen
• avbrott i vattenförsörjningen
• extremt väder och naturolyckor
• utsläpp av farliga ämnen
• avbrott i elektroniska kommunikationer.

Region Västmanland ansvarar för att hälso- och sjukvården fungerar i Västmanland både under
normala förhållanden och vid en samhällsstörning. Regionen ansvarar också för ambulansverksamheten samt för kollektivtrafiken i länet.

Polismyndigheten
Polismyndigheten hanterar övergång från vardag till särskild händelse och sedan ytterligare steg
till kris i samhället. Polismyndigheten ansvarar också för statlig räddningstjänst vid eftersökning
av försvunna personer.

SOS Alarm Sverige AB
SOS Alarms huvuduppgift är att svara för nödnumret 112. Andra viktiga samhällstjänster är
utlarmning av räddningstjänst, ambulans och prioritering därtill samt informationsnumret 113 13.

Totalförsvar
Begreppet totalförsvar inrymmer både civilt och
militärt försvar. Försvarsmakten ansvarar för det
militära försvaret och många samhällsviktiga
aktörer ansvarar för det civila försvaret.
De civila aktörerna ska, om Sverige befinner sig i
höjd beredskap eller krig, stötta Försvarsmakten
och skapa förutsättningar för att samhällsviktiga
funktioner fungerar så långt det är möjligt.
Under högsta beredskap eller krig är totalförsvar
all verksamhet som ska bedrivas.
Foto: Försvarsmakten

Sveriges Radio, P4 Västmanland
Sveriges Radio P4 är Sveriges officiella beredskapskanal. Radions uppgift är att komma ut med
information till så många som möjligt, så snabbt som möjligt, via exempelvis viktigt meddelande
till allmänheten (VMA) och myndighetsmeddelande.

Försvarsmakten
Försvarsmakten är organiserad för att hävda Sveriges territorium och genom väpnad strid kunna
försvara landet. Vid angrepp ska detta ske genom en samlad insats från hela samhället. Vid höjd
beredskap och krig ska övriga samhället stötta Försvarsmakten.

Räddningstjänsterna i länet
Räddningstjänsterna i länet ansvarar för akuta insatser vid bränder och olyckor. De arbetar också
förebyggande med planeringsfrågor, tillsyn och utbildning.
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Så här arbetar vi inom U-Sam
Före en händelse
För att åstadkomma gemensam inriktning och samordning krävs att förutsättningarna är
etablerade i det dagliga arbetet genom bland annat möten, planering, utbildning och övning.
Samverkan måste vara etablerad i vardagen och genom U-Sam sker en bred samverkan kring
krisberedskapsfrågor i länet. Arbetet enligt U-Samöverenskommelsen ses över årligen.
Styrgruppen ansvarar för uppföljningen och rapporterar till Regionala krishanteringsrådet.
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Nätverk
Förutom arbetsgrupperna finns också nätverk inom U-Sam. Syftet med nätverken är erfarenhetsutbyte, kunskapshöjande åtgärder, utökade kontaktnät och ökad personkännedom. Nätverken
organiseras under Styrgrupp U-Sam och sammankallande i respektive nätverk utses av Styrgrupp
U-Sam.
För närvarande finns det åtta nätverk inom U-Sam:
•
•

Regionalt krishanteringsråd

•

Det regionala krishanteringsrådet, med landshövdingen som ordförande, består av de högsta
beslutsfattarna eller tjänstemännen och utgör det högsta krisberedskapsorganet inom U-Sam och
länet.

•

Syftet med rådet är att skapa en gemensam grund för krisberedskapsarbetet i länet. Rådet är det
forum där krisberedskapsfrågor lyfts, diskuteras, kan samordnas och som ser till att kunskapen
hos parterna höjs, vilket i sin tur stärker den samlade krisberedskapen i länet. Syftet med rådet är
också att ge legitimitet och skapa förutsättningar till de nätverk och arbetsgrupper som finns och
som sedan utarbetar gemensamma riktlinjer. Dessa riktlinjer är sedan grunden för en operativ
samverkan vid händelse.

•

Vid ett av rådsmötena under året bjuds även representanter för näringsliv, centrala myndigheter
och civilsamhället in för att få information om arbetet med krisberedskap i Västmanlands län.

Styrgrupp U-Sam
Styrgrupp U-Sam är den arena där samverkansfrågor lyfts och bereds. Representanter i
styrgruppen ska ha mandat att företräda egen myndighet/organisation.
Gruppen ska:
skapa gemensam grundsyn på krisberedskapsfrågor i länet
• skapa och upprätthålla nätverk för kompetensutveckling och ökad personkännedom
• vid behov tillsätta arbetsgrupper och ge dem uppdrag
• hålla ihop och följa upp arbetet i arbetsgrupper
• återrapportera till egen organisation
• ta fram underlag till regionala krishanteringsrådet
• ansvara för utvärdering och erfarenhetsåterföring efter inträffade samhällsstörningar.
Sammankallande för Styrgrupp U-Sam är Länsstyrelsens försvarsdirektör.
•

Arbetsgrupper
Under U-Sam-paraplyet finns för närvarande sex arbetsgrupper:
samordning
• utbildning och övning
• kriskommunikation
• samband
• Rakel
• krisstöd.
Arbetsgrupperna arbetar på styrgruppens uppdrag och har en bred representation för att uppnå
bästa resultat.
•

•
•
•

Älvsamordningsgruppen
Räddningstjänstnätverket
Kriskommunikationsnätverket
Krisstödsnätverket
Frivillignätverket
Säkerhetsskyddsnätverket
Sambandsnätverket
CBRNE-nätverket.

Risk- och sårbarhetsanalys
De aktörer som enligt krisberedskapsförordningen (2015:1052) ska upprätta och revidera en
risk- och sårbarhetsanalys gör detta för att identifiera och analysera risker och dess potentiella
konsekvenser. Kommunerna gör risk- och sårbarhetsanalyser över sina geografiska områden,
länsstyrelserna gör det på länsnivå.

Veckovisa samverkanskonferenser
Varje vecka hålls samverkanskonferenser både på regional och nationell nivå via Skype, telefon
eller Rakel. På nationell nivå samordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
samverkanskonferensen och deltagare är centrala myndigheter och länsstyrelserna. På regional
nivå samordnar Länsstyrelsen konferensen. Vid behov kan Länsstyrelsen kalla in ytterligare
aktörer utöver parterna i U-Sam. Syftet med de veckovisa samverkanskonferenserna är att inför
kommande helg och vecka lämna rapporteringar och skapa en samlad lägesbild som kan ge stöd
till arbetet med inriktning och samordning, om behov finns. Det kan handla om olyckor, större
bränder, översvämningar, torka, smitta med mera.
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Övningar

Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion

Regelbundet arrangeras större och mindre övningar. De hålls på nationell, regional eller lokal nivå
och syftar till att stärka samverkan samt förtydliga ansvar och rollfördelning med mera. Fokus för
övningarna och typ av händelse varierar och bygger ofta på den risk- och sårbarhetsanalys som
har genomförts. Övningarna kan vara av diskussions- eller spelkaraktär.

Vid behov kan ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen aktiveras för att stödja
beslutsprocesserna i funktionen. Exempel på funktioner som kan finnas i stödet är lägesbild,
analys (inklusive omvärldsbevakning), kommunikation, administration, logistik och personal.
Funktionerna bemannas i första hand av personal från Länsstyrelsen och byggs vid behov på av
parter i U-Sam. Funktionerna kan även förstärkas av andra aktörer.

Utbildningar

Kanaler för samverkan
Telefon

Länsstyrelsen arrangerar utbildningar och föreläsningar för U-Sams aktörer. Utbildningarna kan
gälla specifika sakområden eller vara av mer allmän karaktär beroende på vem som deltar och
varför.

Länsstyrelsen kan kalla till telefonmöte via e-post eller sms. Aktuellt telefonnummer och kod
meddelas i kallelsen. Dagordningen skickas ut i samband med möteskallelsen.

TiB –Tjänsteman i Beredskap
En tjänsteman i beredskap har som funktion att vara kanal in till organisationen 24 timmar om
dygnet. Räddningstjänsterna har ofta en räddningschef i beredskap, Polisen har ett VB (vakthavande befäl), Länsstyrelsen, Region Västmanland och ett antal kommuner i länet har en TiB.

E-post

Under en händelse

Rakel

E-post kan användas för att kalla till möten som inte är av akut karaktär eller för att sprida
information.

Inom U-Sam finns etablerade strukturer och arbetssätt för hur en samhällsstörning som berör
hela eller delar av Västmanlands län ska hanteras.

(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett mobilsystem för säkerhetsorganisationerna
och räddningstjänsterna i Sverige. Länsstyrelsen kan anordna samverkansmöten via Rakel.

Inriktnings- och samordningskontakt (ISK)

WIS

Varje aktör i U-Sam har en kontaktpunkt (tjänsteman i beredskap, vakthavande eller motsvarande)
som är den primära kontaktvägen för att tidigt kunna agera och påbörja åtgärder vid samhällsstörningar.

WIS (Webbaserat InformationsSystem) används av de flesta offentliga och några privata
krishanteringsaktörer i Sverige. Det är den kanal som kommuner och övriga aktörer ska använda
vid rapportering av sina vidtagna och planerade åtgärder under samhällsstörningar. I WIS ska
enbart öppen information lämnas som inte klassas enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Fysiska möten

Nära förestående eller inträffad händelse i Sverige eller utomlands som kräver regional samverkan
kan kräva en ISF.

Samverkan i form av fysiskt möte ska i första hand ske i Länsstyrelsen i Västmanlands läns
lokaler i Västerås. Länsstyrelsen kan även kalla till möte på annan plats eller digitalt.

Vid en samhällsstörning sker samordningen av åtgärder på regional nivå genom en inriktningsoch samordningsfunktion som Länsstyrelsen leder. Sammankallning av inriktnings- och
samordningsfunktionen sker genom i förväg uppgjorda larmrutiner. Samtliga parter kan initiera
att funktionen sammankallas, men Länsstyrelsen sammankallar.
Inriktnings- och samordningsfunktionens huvuduppgift är att göra en gemensam bedömning av
situationen, träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder.
Alla representanter i inriktnings- och samordningsfunktionen har ett mandat att företräda och
bidra utifrån sin organisation.
Att inriktnings- och samordningsfunktionen sammankallas innebär inte att någon part tar över
någon annan parts ansvar, utan att alla är med och bidrar till helheten. Länsstyrelsen är
geografiskt områdesansvarig på regional nivå och kommunerna på lokal nivå. Det innebär att det
kan finnas inriktnings- och samordningsfunktioner på både lokal och regional nivå vid en
samhällsstörning. Då är det viktigt att Länsstyrelsen och berörda kommuner kommer överens om
arbetssätten för att uppnå bästa effekt.

Foto: MSB
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Kommunikation vid samhällsstörningar

Webbplatser

Att kommunikation mellan myndigheter, andra aktörer, media och allmänhet fungerar under en
samhällsstörning kan i många fall vara avgörande för hur vi klarar av att hantera den aktuella
händelsen. Genom en genomtänkt, samordnad och integrerad kommunikation kan vi bidra till
tydlighet och ge vägledning i en ibland skrämmande och komplex situation.

Respektive organisations webbplats ska användas för att kommunicera med berörda målgrupper
och media, i de fall händelsen direkt berör ens ansvarsområde.

En genomtänkt kriskommunikation är baserad på förståelse för, och kunskap om, hur berörda
personer och aktörer upplever och agerar i en händelse eller situation. Vårt informationsbehov är
stort och under en samhällsstörning är det extra stort. Genom att ha kommunikationsperspektivet integrerat i krishanteringen ökar vi våra chanser att ligga steget före, möta upp
behovet och minska risken för informationsglapp, ryktesspridning och desinformation.
Vi kommunicerar med berörda målgrupper enligt samma principer som gäller för krishanteringen
i stort. Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på den lokala nivån och Länsstyrelsen på den regionala. Genom att samverka kring analyser, budskap och kommunikationskanaler
skapar vi de bästa förutsättningarna för att möta informationsbehov, osäkerhet och rädsla hos de
drabbade.

Kanaler för information till allmänhet och media
VMA
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används för att varna allmänheten för omedelbara
risker via radio, TV och telefoner. Det finns också en möjlighet att sprida informationsmeddelanden för att förebygga eller begränsa skador. Räddningsledare, polis, smittskyddsläkare
och TiB hos regionen, Länsstyrelsen samt vissa industrier är exempel på aktörer som har
möjlighet att begära VMA-varningsmeddelande.

113 13
Till 113 13 kan allmänheten ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i
samhället. Både offentliga aktörer och allmänhet kan via tjänsten lämna och få information om
allvarliga störningar, olyckor och samhällsstörningar. SOS Alarm AB ansvarar för driften och
bemannar 113 13 dygnet runt.

Krisinformation.se
En nationell webbportal som samordnar offentliga aktörers krisinformation. Endast bekräftad
information läggs ut på webbplatsen, som drivs av MSB och som upprätthåller beredskap dygnet
runt.

Sociala medier
Sociala medier är effektiva kanaler för att snabbt kommunicera med allmänheten. Kontinuerlig
omvärldsbevakning av vad andra organisationer och medier förmedlar på sociala medier är av
stor vikt för att få en bredare lägesbild och visshet om vilken kompletterande information som
behövs. Om man som aktör kommunicerar via sociala medier i vardagen är det viktigt att
fortsätta använda kanalerna under en samhällsstörning.

Media
Media är en effektiv kanal för att sprida information brett till allmänheten under en samhällsstörning. Regionala och nationella massmedier såsom radio och TV samt lokala tidningar, är
därför viktiga budskapsförmedlare att samverka med.

Fysiska möten
Om all kommunikation och teknik är bruten är det viktigt att ändå kunna sprida information och
samverka genom fysiska möten. Vid behov kan särskilda informationsplatser som är kända av
allmänheten upprättas i kommunerna.

Efter en händelse
Efter en samhällsstörning kan det finnas behov av att gemensamt arbeta med återställande av
samhällsviktiga funktioner. Arbetet under inträffade samhällsstörningar ska utvärderas och
erfarenheter ska tas tillvara och införas i befintliga strukturer.
När en samhällsstörning anses vara över är upp till varje organisation att bestämma. För
inriktnings- och samordningsfunktionen fattas gemensamt beslut om att avsluta aktiveringen.
Efter en samhällsstörning är det viktigt att lära av erfarenheterna. I länet bör respektive aktör
genomföra en utvärdering av den egna insatsen och hur samverkan med övriga aktörer har
fungerat. Länsstyrelsen ansvarar för att utvärdera inriktnings- och samordningsfunktionens arbete.
I samband med utvärdering och uppföljning bör organisationerna se över sina krisplaner,
checklistor och övriga dokument. Respektive aktör bör kritiskt granska sina rutiner för att
förbättra hanteringen av framtida samhällsstörningar.

VIKTIGA TELEFONNUMMER OCH WEBBPLATSER
112 - Vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
113 13 - För att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
114 14 - Alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
1177 - Sjukvårdsrådgivning.
Dinsäkerhet.se - Om risker och säkerhet för dig som privatperson
Krisinformation.se - Samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
Foto: Kjell Gustafsson

Foto: Kjell Gustafsson
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Regelverk
Att ha kännedom om centrala författningar inom området samhällsskydd och beredskap är viktigt
vid hantering av samhällsstörningar. Utöver de centrala lagarna och förordningarna finns ett antal
andra författningar som är relevanta, vilka kallas för sektorslagstiftning. Författningarna kopplade
till höjd beredskap och totalförsvar är långt mer omfattande och många i antal. Alla offentliga
aktörer behöver känna till och korrekt tillämpa de författningar som finns för offentlig
förvaltning samt offentlighet och sekretess. De syftar till att värna medborgarnas rättssäkerhet
och ge insyn i den offentliga verksamheten.
Här är listan över de centrala författningarna inom området samhällsskydd och beredskap samt
ett antal andra lagar och förordningar som är relevanta för hanteringen av samhällsstörningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för
unionen
Regeringsformen (1974:152)
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid
höjd beredskap
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH)
Förordning (2006:637) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Polislag (1984:387)
Socialtjänstlag (2001:453)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Kommunallag (2017:725)
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk
beredskap
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/01807-MSB 201805681)
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 2018-09779-SKL18/03101)
Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Totalförsvarets folkrättsordning (1990:12)

Samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Västmanlands län
Samhällets krisberedskap bygger på att alla verksamheter tar sitt ansvar, samtidigt som de samverkar med varandra. Vi är många samhällsaktörer som har olika ansvarsområden vid en samhällsstörning, och vi måste alla hjälpas
åt. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Det innebär bland annat att Länsstyrelsen före,
under och efter en samhällsstörning arbetar för samordning mellan länets kommuner och andra viktiga aktörer.
I Västmanland sker detta genom U-Sam som står för samverkan i Västmanland (U-län). Länsstyrelsen är sammanhållande för aktiviteter inom U-Sam, men alla parter är lika viktiga för en väl fungerande samverkan i länet.

