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i samband med krishantering är samver
kan mellan de olika aktörer som involveras 
i hanteringen en viktig komponent. Även 
inom de enskilda aktörernas verksamheter 
är samverkan viktig. 

I den årliga redovisningen i KKrVA avd 
V 2006 ”Förmåga till ledning och ledarskap 
vid civil krishantering”1 rekommendera des 
ett antal områden för fortsatta studier. Ett 
av dessa områden var ”Modeller för sam
verkan mellan områ desansvariga myndig
heter, sektormyn digheter och näringsliv”. 
Efter diskussioner i KKrVA avd V har be
slut fattats att vi i ett första steg ska stude
ra ”Fungerar samverkan i krishantering?”. 
Den na studie utgör avd V:s årliga redo vis
ning för 2011. 

Frågeställningar
Den övergripande frågeställningen är om 
den samverkan som sker vid krishantering 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Med 
krishantering menas både hanteringen av 
bilden av krisen och hanteringen av själ
va krisen. Mer specifika frågeställningar är 
hur samverkan för att kunna ge en samord
nad bild gentemot allmänheten har fung
erat och hur samverkan för att kunna fat
ta koordinerade beslut har fungerat, vilket 
då förutsätter gemensam lägesuppfattning 
d v s vad har hänt, allvarlighetsgrad, vad 
har gjorts och vad planeras att göra.

Studieobjekt och 
avgränsningar
Hälsosektorn är fokus i studien där hanter
ingen av pandemin 2009 och den samver
kansövning med kärnteknisk olycka som 
scena rio som genomfördes 2011 (SAMÖ/
KKÖ 20112) har använts som exempel. 
Pande min 2009 valdes eftersom den var 
en händelse som berörde flera aktörer, inte 
bara i Sverige utan i hela världen. Studien 
om fattar således inte bara ett svenskt per
spektiv utan även ett europeiskt perspektiv 
och till vissa delar ett nordiskt perspektiv. 
SAMÖ/KKÖ 2011 valdes eftersom den är 
den största övning som genomförts i Sve
rige. Det är också intressant att studera bå
de en verklig händelse och en övning.

Studien har främst beaktat samverkan 
utifrån enskilda sektorsaktörers perspektiv 
(departement, myndigheter, företag etc), 
som inte har krishantering som huvud
uppgift. Med inrättandet av Kansliet för 
krishantering i Statsrådsberedningen och 
Myndigheten för samhällsskydd och be
redskap, MSB, har samverkan vid krishan
tering delvis fått en ny dimension. Både 
Kansliet för krishantering och MSB har 
uppgiften att ge stöd till samordning för att 
få till stånd ett effektivt och samstämmigt 
agerande d v s att tillhandahålla en sorts 
plattform som ansvariga aktörer kan hämta 
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stöd och agera utifrån. Det krävs särskilda 
förmågor, arrangemang och förutsättning
ar för att kunna axla en sådan roll. Studien 
berör detta indirekt utifrån enskilda sek
torsaktörers perspektiv. Däremot har inte 
den särskilda stödjande samordningsverk
samhet, som Kansliet för krishantering i 
Statsrådsberedningen och MSB ansvarar 
för, varit ett studieobjekt i sig. 

De specifika områden som har belysts är 
horisontell (tvärsektoriell) samverkan, vil
ket avser samverkan mellan sektorer/verk
samheter och vertikal (intern) samverkan, 
vilket avser samverkan inom sektorer/verk
samheter. Vidare belyses lagstiftning och 
regelverk för samverkan, planer och pla
nering för samverkan, samverkan med nä
ringslivet, verktyg för samverkan samt ef
fekter av och kostnader för samverkan.

Metod
Studien har främst följt upp de utvärde
ringar och analyser som har gjorts av pan
demin 20093 och samverkansövningen 
SAMÖ/KKÖ 20114 kompletterade med in
tervjuer av olika aktörer (Bilaga 1). Sam
verkansövningen SAMÖ/KKÖ har även di
rekt följts under pågående övning. Annan 
relevant litteratur har också stu derats5.

Disposition
Först redovisas olika definitioner av sam
verkan följt av hur samverkan är tänkt att 
fun gera i teorin och därefter hur samverkan 
har fungerat i praktiken i de två fall som 
har varit föremål för analys. Avslutningsvis 
pre sen teras slutsatser och rekommendatio
ner. Dessa är av generell natur och rele vanta 
för de flesta aktörerna inom krishante rings
området. Förhoppningen är att rekommen
dationerna ska kunna bidra till att förbätt
ra samverkan i krishantering.

Definition av samverkan
Nationalencyklopedin definierar samver
kan som ett gemensamt handlande för visst 
syfte6. I ungefär samma anda resone rar 
Kung l Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 
när man konstaterar att samverkan är en 
målstyrd process som kopplar flera system 
till en gemensam överordnad uppgift/mål 
utan att inskränka de ingående organisa
tionernas autonomi när det gäller hur de 
ska lösa sin uppgift7. Samverkan behand
las även i olika typer av politiska styrdoku
ment och regelverk. Begreppet samverkan 
tydliggörs till exempel i Regeringens skri
velse 2009/10:124 Samhällets krisbered-
skap – stärkt samverkan för ökad säker-
het8. Samverkan definieras där som ”dialog 
och samarbete som sker mellan självständi
ga och sidoordnade samhällsaktörer för att 
samordnat uppnå gemensamma mål.” 

Samverkan innebär att alla involverade 
får nytta av gemensamma ansträngningar 
och resultat.9

Hur är det tänkt att fungera?

Lagstiftning och regelverk för 
samverkan

I Bilaga 2 presenteras de svenska lagar och 
förordningar av betydelse för samverkan 
vid krishantering som framförallt berör 
smittskydds och strålsäkerhetshändelser. 
Här presenteras också väsentliga interna
tionella regelverk inom dessa områden.

Regeringsformen (1974:152) förespråk
ar att samverkan ska ske inom regerings
kansliet och att ärenden ska beredas ge
mensamt när så är befogat.

Inom den statliga sektorn är portalpara
grafen för samverkan 6 § i Förvaltningslagen 
(1986:223): ”Varje myndighet ska lämna 
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andra myndigheter hjälp inom ramen för 
den egna verksamheten”. 

I förordningen (2006:942) om krisbe
redskap och höjd beredskap står bl a i 5 §: 
”Var je myndighet, vars ansvarsområde be
rörs av en krissituation, ska vidta de åt
gärder som behövs för att hantera konse
kvenserna av denna. Myndigheterna ska 
samverka och stödja varandra vid en så
dan krissituation”. Paragrafen baserar sig 
på den s k ansvarsprincipen. Grunden i 
ansvarsprincipen är att den som ansvarar 
för en verksamhet under normala förhål
landen också gör det vid en kris. Det senare 
omfattar även ett ansvar att samverka med 
andra berörda aktörer.

Regeringen brukar särskilt framhålla 
tvärsektoriell samordning. I Regeringens 
proposition 2007/08:92 Stärkt krisbered-
skap – för säkerhets skull10 gör regering
en bedömningen att den grundläggande 
strukturen för tvärsektoriell samordning 
även fortsättningsvis ska vara det geogra
fiska områdesansvaret, d v s det ansvar för 
initiativ och samordning som vilar på re
geringen för hela nationen, på länsstyrel
sen för länet och på kommunstyrelsen för 
kommunen.

I 8 § i förordningen (2006:942) om kris
beredskap och höjd beredskap11 anges att; 
”För att främja en helhetssyn i planeringen 
för krisberedskap och höjd beredskap ska 
planeringen för de myndigheter som ang
es i bilagan till denna förordning bedrivas 
inom samverkansområden”. Sex samver
kansområdena är definierade liksom vilka 
myndigheter som har ansvar inom respek
tive samverkansområde. De sex samver
kansområdena är: teknisk infrastruktur, 
transporter, Farliga ämnen, Ekonomisk sä
kerhet, Geografiskt områdesansvar, Skydd, 
undsättning och vård. I samma förordning 
påpekas i 7 §: ”Länsstyrelsen skall inom 
sitt geografiska område […] verka för att 

nöd vändig samverkan inom länet och med 
när liggande län sker kontinuerligt.”

De flesta myndigheter har inskrivet i 
sina instruktioner att de ska samverka med 
andra myndigheter och att de ska ha en 
planering för krissituationer. MSB ska t ex 
samverka med myndigheter, kommuner, 
landsting, organisationer och företag. Som 
tidigare konstaterats är samverkan en hu
vuduppgift, en verksamhet i sig, för MSB. 
Detta gäller såväl före, under som efter in
träffade händelser. (Se även Bilaga 3). 

Föreskrifter och allmänna råd är ett 
verktyg för myndigheter att reglera verk
samheter och som exempel kan nämnas 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om fredstida katastrofmedicinsk be
redskap och planläggning inför höjd be
redskap (SOSFS 2005:13).

I Norden regleras samverkan inom häl
soberedskapsområdet av ett avtal som teck
nades 2002 mellan de fem nordiska länder
nas hälsoministrar (Nordiskt hälsobered
skapsavtal 2002). I International Health 
Regulations, IHR, utfärdade av WHO fast
slås vissa åtgärder etc inom hälsoområdet 
som länderna är skyldiga att följa. För strål
säkerhetsområdet finns motsvarande styr
dokument inom ramen för International 
Atomic Energy Agency, IAEA. Inom Euro
peiska Unionen, EU, finns flera regelverk 
som styr samverkan vid kriser inom folk
hälsoområdet och strålsäkerhetsområdet. 
Den inventering som gjorts av krishante
ringen inom EU visar den multisektoriella 
dimensionen av krishanteringen.12
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Planer och planering för 
samverkan

Horisontell (tvärsektoriell) 
samverkan

EU nivå

På EUnivå finns flera arrangemang med 
arbetsgrupper där samverkan sker som t ex 
EU Emergency and crisis coordination 
Arrangements13 med en crisis Steering 
Group där samverkan sker mellan med
lemsländerna vid en allvarlig kris som drab
bar flera medlemsländer. Andra verktyg för 
planering inom EU är planen för pande
misk influensa14 och en generisk plan.15

Central nationell nivå

Den horisontella samverkan på central 
nivå sker huvudsakligen genom berörda 
myndigheter, men dessa kan i särskilda fall 
instrueras av regeringen. Inom regerings
kansliet finns ett krishanteringsråd i vilket 
ett antal myndighetschefer ingår liksom en 
landshövding som representerar länsstyrel
serna samt berörda departements statsse
kreterare (Se Bilaga 4). 

På central myndighetsnivå har MSB en 
särskilt utpekad stödjande samordningsroll 
under en kris. MSB arrangerar bland an
nat så kallade samverkanskonferenser där 
berörda myndigheter ges möjlighet att ut
byta information om det uppkomna läget, 
tillgängliga resurser och vidtagna åtgärder. 
MSB bidrar således till att myndigheter får 
en möjlighet att gå ut med samordnad in
formation till allmänheten. MSB har också 
stödjande och samordnande uppgifter före 
och efter kriser och administrerar bland 
annat de så kallade samverkansområdena 
som bidrar till tvärsektoriell planering mel
lan berörda myndigheter. (Se Bilaga 3). 

Det finns en nationell pandemiplan16 med 
tillhörande kommunikationsplan17 samt en 
larm och samverkansplattform beträffan
de nukleära olyckor18. De flesta myndighe
ter har krisplaner och myndighetsråd och 
har planer för hur samverkanspersoner 
kan delta i andra aktörers verksamhet.

Regional nivå

Planeringen baseras på risk och sårbar
hetsanalyser. Det finns regionala krishan
teringsplaner, regionala pandemiplaner, 
re  gio nala katastrofmedicinska planer och 
pla  ner för typhändelser (t ex kärnkraft, 
Ölands  bron, oljeutsläpp, skogsbrand).

I till exempel Kalmar län finns sedan 
2002 ett gemensamt forum för samverkan 
där ett krishanteringsråd är navet i den re
gionala samverkan. I Stockholm är en spe
ciell samverkansfunktion under etableran
de (Bilaga 5).

En viktig funktion är samverkansperso
ner från övriga myndigheter och en egen 
samverkansperson hos dessa myndigheter.

Vertikal (intern) samverkan

Inom Regeringskansliet sker vertikal sam
verkan till stor utsträckning genom ge
mensam beredning av ärenden, vilket reg
leras närmare i en intern promemoria. 
Samverkan sker där bl a genom interdepar
tementala arbetsgrupper (IDAgrupper). 
I varje departement finns en tjänsteman i 
beredskap (TiB), något som också finns i 
de flesta statliga myndigheter, länsstyrelser 
och landsting. Vidare finns inom departe
menten intern krishanteringsplanering med 
bl a krisledningsgrupper där bl a rutiner 
finns utarbetade för hur samverkan ska ske 
med berörda aktörer. Vid kriser är Kansliet 
för krishantering på Statsrådsberedningen 
navet i samverkan inom Regeringskansliet 
(Bilaga 4).
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Allmän samverkan inom enskilda myn
digheter regleras som regel i myndigheter
nas arbetsordningar. För samverkan vid 
krishantering finns också ofta interna kris
hanteringsplaner. Planering för samverkan 
med andra länsstyrelser sker särskilt med 
länsstyrelser i grannlänen och mellan kärn
kraftslänens länsstyrelser. Motsvarande 
pla nering för samverkan finns inom lands
tingen. 

Verktyg för samverkan

Verktyg för samverkan består av allt från 
nätverk och fora till metod, teknik och 
uppföljning och utvärdering. 

I planeringsprocessen för krisberedskap 
finns sex samverkansområden definierade 
inom vilka samverkan ska bedrivas av spe
cifikt utpekade myndigheter19. Dessa har 
idag ingen roll under en inträffad händelse, 
men de kan liksom andra nätverk och fora 
vara viktiga verktyg för samverkan. MSB 
arbetar idag aktivt med att identifiera be
fintliga nätverk och samverkansfora inom 
olika hot och riskområden, som antingen 
i befintlig form eller efter viss modifiering 
skulle kunna användas vid inträffade hän
delser för att befrämja samverkan.

Andra viktiga verktyg för samverkan är 
fysiska möten, telefonkonferenser, video
konferenser samt specifika tekniska system 
såsom RAKEL20, det nationella webbasera
de informationssystemet WIS21 (WIS är ett 
nationellt webbaserat informationssystem 
framtaget för att underlätta informations
delning mellan aktörerna i det svenska 
krishanteringssystemet före, under och ef
ter en kris) samt Krisinformation.se22, som 
är en gemensam portal med information 
från myndigheter, länsstyrelser, kommu
ner och andra ansvariga vid en kris. MSB 
kan också vid behov tillhandahålla en ge
mensam telefontjänst dit allmänheten kan 

vända sig och få svar på sina frågor vid en 
inträffad händelse.

Uppföljning och utvärdering av såväl öv
ningar som inträffade händelser kan också 
betraktas som verktyg för samverkan.

Hur fungerar det i praktiken?

Horisontell (tvärsektoriell) 
samverkan

I de två studerade händelserna fungera
de horisontell samverkan relativt väl, men 
det finns områden och aktiviteter som kan 
vara värda att reflektera kring och belysa 
ytterligare.

Att hantera bilden av krisen är lika vik
tigt som att hantera krisen. trycket från 
media och allmänhet är ofta hårt under 
inträffade händelser. Även om själva kris
hanteringen inte alltid kräver omfattande 
åtgärder måste korrekt och samordnad in
formation förmedlas för att undvika onö
dig oro. Informationssamordningen under 
de studerade händelserna var omfattande 
och mycket resurskrävande. Informatörs 
och kommunikatörsgrupperna och deras 
nätverk hade inte alltid tillgång till exper
tis, något som de behöver garanteras under 
hela förloppet av en kris för att de ska kun
na ta fram korrekta svar på de frågor som 
allmänhet och media ställer.

Det är också väsentligt att i ett tidigt ske
de av krisen identifiera vilka aktörer som 
blir involverade för att få med dem i kris
hanteringen. För att få engagerade samver
kande aktörer måste arbetet byggas så att 
en insikt skapas om det gemensamma vär
det av samverkan, det vill säga alla aktörer 
måste vara medvetna om att de kan vinna 
något på att delta i samverkan.23 

Ett led i samverkan är bland annat för
måga att inta ett samhälleligt perspektiv 
och till exempel förstå ömsesidiga beroen
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den mellan olika sektorer när samsyn ska
pas. Är förhandling ett alternativ till sam
verkan när samsyn ska skapas eller är för
handling ett uttryck för konkurrens mellan 
slutna system och ett medel för att i någon 
mån enas?24 Ett annat sätt att få centrala 
myndigheter att anlägga ett samhälleligt 
perspektiv på sitt agerande är att fokusera 
på de lokala och regionala behoven och det 
stöd som den nationella nivån ska ge de re
gionala och lokala aktörerna.

Det är viktigt att förstå betydelsen av 
förberedelser och ett väl utvecklat nätverk 
mellan de aktörer som förväntas involveras 
i krishanteringen. Kunskap om varandras 
förutsättningar, samt rutiner för samver
kan, är av största vikt. Nätverksbyggande 
genom vardagliga träffar skapar grunden 
för samverkan under en kris. Finns inte vil
jan att samverka kommer det inte att fung
era när det inträffar en kris.25

Samverkansområdena26 är utmärkta 
verk   tyg för nätverksbyggandet, men de är 
pro   duk ter av en teoretisk konstruktion, 
som man måsta ha i åtanke vid planering. 
Det är viktigt att utgå från exempel i pla
neringen, baserade på scenarier, något som 
torde kunna utvecklas vidare inom ramen 
för samverkansområdena. De nya finansie
ringsprinciperna inom krishanteringssyste
met leder sannolikt till en än mer utvecklad 
samverkan och att verksamheten i samver
kansområdena får en större roll.

Nätverken som byggs upp i planerings
stadiet är väsentliga inte minst genom 
att nätverksbyggandet leder till förstå
else för verksamheter, organisation, an
svarsområden etc. Det är nödvändigt att 
det finns förståelse för andra aktörers be
gränsningar. Aktörerna bör känna till och 
förstå de lagrum som styr de andra aktö
rernas ansvarsområde. Gränsdragningar 
behöver vara tydliga och klargjorda före 
en kris.

De personliga kontakter som knyts i var
dagens planeringsarbete är också ovärder
liga. Samverkan i vardagen kan bidra till 
att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan 
aktörerna, vilket i sin tur kan skapa för
utsättningar för ett gott samarbete under 
själva krisen präglat av prestigelöshet och 
ödmjukhet. Vardagskontakterna kan ock
så mycket lätt utnyttjas vid behov på ett 
okonventionellt sätt under en kris. Det är 
dock väsentligt att de personliga kontak
ter och informella nätverk som nyttjas un
der en kris inkorporeras i och kompletterar 
den formella strukturen.

Att samverkan fungerar bättre vid en 
övning än vid en reell händelse kan bero på 
att alla involverade har hunnit förbereda 
sig. Å andra sidan är tendensen till sponta
na kontakter och lösningar mindre sanno
lik vid en övning än vid en reell händelse. 
Verkligheten kan dock te sig enklare än en 
övning då man inte behöver ta hänsyn till 
övningsupplägget. 

Kontaktytor och kontaktvägar mellan 
samverkanspartners måste identifieras och 
vara tydliga och funktionella. Mellan vissa 
aktörer kan en formell samverkansgrupp 
behöva etableras. Man behöver ha gemen
samma synsätt och rutiner för hur samver
kan ska gå till samt finna en tydligare struk
tur för hur man samverkar. Det finns bl a 
en tendens att det är för många (och långa) 
möten. Mål och syfte med mötena är inte 
alltid identifierade. Det är heller inte alltid 
rätt frågor som diskuteras. Det är viktigt 
att ha en agenda med frågor, som ligger på 
rätt nivå, som den aktuella gruppkonstella
tionen kan besluta om och åtgärda.

Flera aktörer som själva inte är direkt 
involverade i hanteringen av krisen kan 
likväl behöva vara informerade om händ
elseutvecklingen och vilka åtgärder som 
planeras och som vidtagits. Därför bör 
man redan i planeringsstadiet identifiera 
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vilka som kan behöva passivt delta vid 
samverkansmöten.

I den norska utvärderingen av pandemin 
200927 nämns bl a att en överordnad häl
so och socialberedskapsplan skulle kunna 
tydliggöra hur samordningsansvaret mel
lan olika aktörer skulle kunna förbättras. 
Vidare föreslås att inom hälsosektorn bör 
Helsedirektoratet överväga att inrätta ett 
formellt överordnat mötesforum där övri
ga viktiga aktörer deltar.

Det finns ett behov av bättre struktur för 
samverkan mellan landsting och kommu
ner och även mellan kommuner. Det kom
munala självstyret kan vara en faktor som 
försvårar fungerande samverkan.

Vertikal (intern) samverkan

Vertikal (intern) samverkan d v s samver
kan inom en myndighet/organisation/ak
tör har visat sig vara sämre utvecklad och 
fungerar sämre än s k horisontell samver
kan. En förklaring kan vara direkt okun
skap, en annan förklaring kan vara revir
tänkande och agerande.

Den interna samverkan är svår att få att 
fungera om den inte är inbyggd i systemet. 
Det är väsentligt att den fungerar problem
fritt, inte minst i den hierarkiska dimen
sionen. Kontakterna mellan krisledningen 
och ledningen i den interna organisationen 
måste vara snabba och korta. Detta inne
bär att krisledningsorganisationen i princip 
bör ligga direkt under ledningen. 

Det är väsentligt att man mellan de oli
ka funktionerna i en krisledningsorganisa
tion har en nära och kontinuerlig samver
kan för att säkra det interna informations
flödet och dynamiken i händelseutveck
lingen. Detta kan med fördel ske genom 
samverkanspersoner. Ledningen i den in
terna organisationen bör fortlöpande vara 
informerad.

En operativ arbetsordning bör finnas 
som tydliggör hur samverkan ska/kan ske 

inom en organisation/verksamhet. Bered
skapsplanerna bör vara tydliga med avse
ende på vem som ska fatta beslut, hur or
dergången mellan avdelningschefer etc ser 
ut, vilka enheter som kan tänkas vara in
blandade och vilken roll de ska ha.

Kunskapen och medvetenheten om kris
organisationen hos en aktör bör finnas i 
hela organisationen. Ägande och ansvars
frågor behöver ”landas”, exempelvis ge
nom dialoginsatser. Det är viktigt att tidigt 
informera potentiellt berörda hos en aktör 
så att de känner sig involverade och inte 
bortglömda. Det är viktigt att inte glömma 
bort internkommunikationen i beredskaps
planeringen. Att informera tillbaka till öv
riga inblandade medarbetare tar tid och är 
något man behöver planera för redan innan 
krisen är ett faktum. Förslagsvis kan man 
upprätta en informationsfunktion mellan 
informatörer och övriga medarbetare.28

En brist som flera aktörer identifierade 
är att man saknade uthållighet i organisa
tionen vid en utdragen kris. För att säker
ställa redundans och uthållighet så bör ar
rangemang för personalförstärkning ska
pas. Personalfunktionen i organisationen 
behöver därför vara delaktig för att säkra 
att personalfrågor hanteras adekvat.

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, kris
organisation kan tjäna som exempel. Där 
finns en särskild krisorganisation direkt 
under generaldirektören. Den operativa 
chefen är ”jämställd” och parallell med 
myndighetens linjeorganisation. Förutom 
administrativ stab finns fyra funktio
ner. Inom dessa funktioner finns interna 
samverkanspersoner.

Samverkan med näringslivet 

Ett väl fungerande näringsliv är en förutsät
tning för landets utveckling och välstånd. 
Det är därför av betydelse att nä rings livets 
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aktörer upprätthåller beredskap för att 
kunna möta olika typer av kriser, som kan 
drabba samhället. 

Kontakter med branschorganisationer 
och/eller företag kan vara av avgörande 
betydelse i olika krissituationer, eftersom 
de har både kompetens och sakkunskap 
inom centrala områden. Namn och uppgif
ter på lämpliga medpartner i företagsvärl
den går att få fram via Svenskt Näringsliv 
eller kanske ännu hellre dess olika med
lemsorganisationer inom olika områ
den exempelvis Jernkontoret, Industri 
och kemigruppen, Skogsindustrierna eller 
Läkemedelsindustriföreningen. Inte minst 
organisationer inom tjänstesektorn kan 
vara viktiga, t ex Svensk Handel, Almega 
tjänsteföretagen, transportgruppen eller 
Re da reföreningen.

Branschorganisationen Svenskt Närings
liv genomför seminarier och övningar för 
att stimulera medlemsföretagen att vidta 
olika säkerhetsåtgärder, men ser inte som 
sin roll att utfärda direkta rekommendatio
ner om beredskaps och säkerhetsåtgärder 
till enskilda aktörer. 

Vissa aktörer inom näringslivet är vik
tigare för samhället än andra. Detta gäller 
främst företag som bedriver samhällsviktig 
verksamhet på uppdrag av staten, lands
tingen och kommunerna. Exempel på så
dana företag är sjukhus och andra vårdfö
retag, företag som ansvarar för drift och 
underhåll av viktig infrastruktur (t ex el
försörjning, elektroniska kommunikatio
ner), vakt och bevakningsföretag m fl. 
Men även företag som tillhandahåller för 
verk samhetens fortlevnad viktiga produk
ter eller tjänster måste kartläggas och hål
las involverade. Det är av vikt att avtal som 
styr alla dessa företags verksamheter inne
fattar krav på beredskap för att man ska 
kunna hantera kriser av olika slag även om 
beredskap kan vara en fördyrande faktor. I 

Stockholms läns landsting finns t ex en be
redskapsklausul i alla avtal med entrepre
nörer så att exempelvis näringslivskompo
nenter gentemot sjukvården fungerar i en 
kris. 

Konsekvenser för näringslivet av en hän
delse måste analyseras och åtgärder av be
tydelse identifieras. Vidare bör näringsli
vets resurser identifieras. 

Inom EU finns en modell för samverkan 
med näringslivet i det s k plattformskoncep
tet där även näringslivet är representerat.

Exempel på samverkansstruktur för pri
vatoffentlig samverkan är de handböck
er som tagits fram av MSB29 och av nät
verket POSSR för säkrare elförsörjning i 
Södra Roslagen.30 Fora för privatoffentlig 
samverkan bör ha ett handlings och resul
tatinriktat fokus. Detta medför att deltaga
re som endast medverkar i privatoffentlig 
samverkan och har ont om tid kan se en di
rekt nytta med den och lockas att delta.

I en debattartikel i Dagens Nyheter 2011 
påpekas att myndigheterna är så fokusera
de på sina uppgifter att de förbiser att nä
ringslivet i dag tagit över mycket av offent
lig service.31

Samverkan med näringslivet är vik
tig vid prioriteringsdiskussioner kopplade 
till samhällsviktig verksamhet. Samverkan 
med privata aktörer behöver utvecklas vi
da re.

Verktyg för samverkan

Ett viktigt verktyg för samverkan är möten. 
Det finns en tendens att det blir för många 
och långa möten, vilket hindrar aktörer
na att agera. Man bör fråga sig om bila
terala kontakter eller möten med ett urval 
av aktörer kan vara tillräckligt i en enskild 
fråga.

Fysiska möten är ofta tidskrävande, men 
utgör ett värdefullt komplement till tele
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fonmöten som är effektiva och bra. Det 
krävs dock disciplin under telefonmöten med 
många aktörer. telefonkonferenssystemen 
som används i dag behöver utvecklas med 
senaste tekniken bl a med datorstöd (t ex 
Arkadin32). Möten genom videokonferen
ser rekommenderas då det endast är rela
tivt få deltagare och videokonferenser kan 
vara onödigt komplicerade. Hos vissa ak
törer används videokonferenser endast för 
interna möten. I ett akut skede kan man ha 
kontinuerlig videokonferenskontakt mel
lan vissa berörda (t ex mellan berörd myn
dighet och berörd länsstyrelse). 

Det är även viktigt att vara förtrogen 
med de system som används vid en kris. 
De system som används bör vara de som 
används även i vardagen och får inte vara 
komplicerade. WIS33, det nationella web
baserade informationssystemet som an
vänds för informationsutbyte i kris, bör 
hanteras så att det används av aktörerna 
i vardagen. RAKEL34, det system som är 
Sveriges nationella kommunikationssystem 
för samverkan och ledning, används i allt 
större utsträckning och kommer att vara 
ett värdefullt instrument vid kriser.

De gemensamma system som i dag till
handahålls av MSB att användas vid en 
kris, t ex Krisinformation.se35 och en för 
berörda myndigheter gemensam telefon
tjänst fungerar utmärkt, men kan behöva 
utvecklas ytterligare. Det är viktigt att alla 
som är involverade i dessa system är väl 
förtrogna med hur de används. För att sys
temen ska fungera krävs också vanligtvis 
stora arbetsinsatser för att samordna den 
information som förmedlas via de aktuella 
systemen eller kanalerna. Att ta fram kvali
tetssäkrad och samordnade svar på frågor 
som allmänheten kan komma att ställa är 
t ex mycket resurskrävande.

Hur bättre tillgodogöra sig erfarenheter 
från övningar och från inträffade händelser 

är ett annat område som bör utvecklas. till 
exempel är vissa av erfarenheterna från 
SAMÖ 200836 förverkligade, men flera är 
det inte. Det är inte ovanligt att man vid 
studie efter studie av inträffade händel
ser identifierar samma områden/verksam
het/aktivitet som fungerat mindre bra. Så 
har t ex tidigare varit fallet inom Kamedo
verksamheten vid Socialstyrelsen37. Dess
utom kan ett flitigt övande eventuellt leda 
till att deltagarna endast lär sig att öva.38 

Det är väsentligt att identifiera och inrät
ta strukturer för hur erfarenheter från öv
ningar och inträffade händelser ska kunna 
omvandlas till åtgärder som inkorporeras i 
aktörernas vidare planering. I de riktlinjer 
som tagits fram inom ramen för ett WHO
projekt i samarbete med WADEM (World 
Association on Disaster and Emergency 
Medicine), och som bekostats av EU, på
pekas bl a att det är viktigt att vid utvärde
ring av inträffade händelser inte bara iden
tifiera ”lessons identified” utan även analy
sera hur dessa ska tas tillvara och bli ”les
sons learned” och vem som ska ansvara för 
att detta sker.39 

Effekter och kostnader för 
samverkan

Vid de intervjuer som genomfördes ställdes 
frågan om samverkans effekter och kostna
der och några av svaren var dessa:

• Samverkan är en förutsättning för reger
ingens beslut. 

• Samverkan är viktig för det operativa ar
betet. 

• Samverkan måste få kosta. 
• Under krisen finns ingen bortre gräns 

för hur mycket samverkan får kosta men 
hur mycket tid och resurser ska man läg
ga ner på beredskap är en fråga som kan 
ställas.
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• Samverkan är en viktig funktion och värd 
sitt pris.

• Kostnader = tid vilket är det begränsan
de och inte egentligen de faktiska peng
arna.

• Kostnaderna är främst lönekostnader – 
samverkan är en grundförutsättning att 
hantera en kris och måste få kosta.

• Den tid och kraft som läggs ner är värd 
det.

• Frågan om samverkan är ej om men hur 
mycket, när och med vem. 

Slutsatser och 
rekommendationer
De iakttagelser som presenteras ovan lig
ger till grund för slutsatser och rekom
mendationer. Dessa är av generell natur 
och relevanta för de flesta aktörerna inom 
krishanteringsområdet.

Slutsatser

Horisontell (tvärsektoriell) 
samverkan

• Mål och syfte med samverkan behöver 
vara klargjorda

• Kunskap om varandras organisation, an
svar och funktion är väsentlig

• Tydliga gränsdragningar mellan aktörer
na behöver finnas

• Funktionella kontaktytor mellan aktö
rerna är nödvändiga

• Gemensamma rutiner bör finnas så långt 
det är möjligt

• Nätverk (och personkontakter) bildade 
före krisen är ovärderliga

• Personliga kontakter under en kris måste 
formaliseras 

• Informatörerna/kommunikatörerna be
höver garanterad tillgång till experter

• Informationssamordning är ett viktigt 
framtidsområde för att kunna hantera 
bilden av krisen på ett samordnat sätt

• Identifiering av ”associerade” att följa 
konferenser/möten behöver göras i pla
neringen

• Samverkanspersoner behöver oftast ha 
beslutsmandat

• Samverkan mellan landsting och kom
muner och mellan kommuner behöver 
förbättras

Vertikal (intern) samverkan

• Vertikal (intern) samverkan är sämre ut
vecklad och fungerande än horisontell 
(tvärsektoriell) samverkan delvis p g a 
okunskap, revirtänkande och agerande

• Intern samverkan måste vara inbyggd i 
systemet 

• En särskild krisorganisationen som ligger 
direkt under ledningen är en förutsätt
ning för en väl fungerande intern sam
verkan

• Hela organisationen behöver ha kunskap 
om krisorganisationen och dess funktion

• Under en kris måste hela organisationen 
fortlöpande hållas informerad

• Redundans och uthållighet måste säk
ras beträffande tillgång på såväl experter 
som på personal

• Personalfunktionen behöver ofta vara in
volverad i krisorganisationen

Samverkan med näringslivet

• Konsekvenser för näringslivet bör analy
seras vid en kris

• Näringslivets resurser bör inventeras vid 
en kris

• Samverkan med näringslivet behöver stu
deras ytterligare och utvecklas 
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Verktyg för samverkan

• Möten har en tendens att ta oproportio
nerligt mycket tid

• Möten ska vara välmotiverade, välplane
rade och koncisa

• Telefonmöten är effektivast, komplette
rade med fysiska möten

• Kontinuerliga bilaterala videokonferen
ser är effektiva

• Verktyg/system bör användas i vardagen 
och vara så enkla som möjligt

• Senaste tekniken för telefonmöten bör 
användas

• Struktur bör etableras för hur erfarenhe
ter och lärdomar ska tas tillvara och hur 
dessa ska integreras i aktörernas verk
samheter

Effekter och kostnader för 
samverkan

• Samverkan är en förutsättning för kris
hantering och kostnaderna för samver
kan är väl motiverade

• Kostnaderna för samverkan är till stor 
del personalkostnader

• Gemensamma funktioner (t ex call cen
ter, webbplatsen krisinformation.se) är 
av betydelse men kostnadskrävande

Rekommendationer

Rekommendation 1 – Vertikal 
(intern) samverkan 

• Särskild krisorganisationen bör ligga di
rekt under ledningen (funktion, mandat, 
överblick)

• Tydliga arbetsordningar bör tas fram 
(ansvar, befogenheter, skyldigheter etc)

• Hela organisationen bör utbildas i kris
hantering (förståelse för funktion, vill
kor, mandat, organisation etc)

• Alla i organisationen bör fortlöpande 
hållas informerade under en kris 

Rekommendation 2 – Utbildning i 
samverkan 

• MSB bör säkra att det bedrivs särskild 
utbildning i samverkan för aktörerna i 
krishanteringssystemet och att samver
kan med näringslivet ingår i sådan ut
bildning

Rekommendation 3 – Uppföljning 
och utvärdering 

• MSB bör få en funktion med mandat att 
verka för alternativt att följa upp att lär
domar från övningar och inträffade hän
delser tas tillvara och att dessa integreras 
i respektive aktörs verksamhet

• Respektive aktör bör inrätta en funk
tion med uppgift att följa upp att lärdo
mar från övningar och inträffade händel
ser tas tillvara och att dessa integreras i 
verksamheten

Rekommendation 4 – WIS

• Det webbaserade informationsstödet, 
WIS, bör utvecklas så att det kan använ
das i vardagen t ex genom att användas 
i myndigheternas arbete med planerings
processen och arbetet i samverkansområ
dena

Rekommendation 5 – 
Telefonkonferenser

• MSB bör verka för att ett telefonkonfe
renssystem med datorstöd tillhandahålls 
till alla aktörer i krishanteringssystemet 
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Rekommendation 6 – 
Informationssamordning

• Arrangemang, kompetenser etc som möj
liggör informationssamordning, vilket i 
sin tur är en förutsättning för att hante
ra bilden av krisen på ett samordnat sätt, 
bör utvecklas vidare

Rekommendation 7 – Samordning 
som huvuduppgift

• Analysen och utvecklingen av de särskil
da förmågor som MSB och Kansliet för 
krishantering måste ha för att kunna axla 
en stödjande samordningsroll gentemot 
de sektorsaktörer som inte har krishan
tering och samverkan vid krishantering 
som huvuduppgift bör fördjupas. (Flera 
rekommendationer ovan berör MSB:s 
stödjande samordningsroll men eftersom 
MSB och Kansliet för krishantering inte 
har varit ett studieobjekt i sig kan det fin
nas skäl att fördjupa analysen.)

Författarna är ledamöter i avd V: med lic, 
f d medicinalrådet Per Kulling, fil dr, f d 
kom  merserådet Bo G Hall, verksamhets-
ansvarige vid avdelningen för samordning 
och insats, Myn digheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, Helén Jarlsvik, chefen 
för Institutet för högre totalförsvarsutbild
ning, IHt, vid Försvarshögskolan Bo 
Richard Lundgren (vid tiden för studien); 
chefstjänstemannen för Krishan tering vid 
Kansliet för krishantering i Stats råds bered
ningen therese Mattsson (vid tiden för stu
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Regeringsform 1974:152 
 (www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm) 

(2011-07-02)
Förvaltningslag (1986:223)
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19860223.

htm) (2011-07-02)
Hälso och sjukvårdslag (1982:763)
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.

htm) (2011-07-02)

Kommunallag (1991:900)
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.

htm) (2011-07-02)
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åt

gärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.
htm) (2011-07-02)

Lag om skydd mot olyckor (2003:778)

Regeringskansliet Statsrådsberedningen therese Mattsson* 
  christina Salomonson

 Försvarsdepartementet Björn Sola

 Miljödepartementet Lena Ingvarsson

 Socialdepartementet Henrik Moberg 
  Anita Janelm

Myndigheter Försvarsmakten Jan A Forsberg

 Myndigheten för Samhällsskydd Helén Jarlsvik* 
 och Beredskap (MSB) Bengt Sundelius 
  Sara Myrdal 
  Richard Olsson 
  Katarina Hildingsdotter

 Smittskyddsinstitutet Annika Linde

 Socialstyrelsen Mikael Magnusson 
  AnnaLena How 
  Klas Öberg 
  Susannah Sigurdsson 
  PerÅke Nilsson

 Strålsäkerhetsmyndigheten Lynn Hubbard

Landsting och Länsstyrelsen Kalmar län Peter Sieurin

Länsstyrelser Länsstyrelsen i Stockholms län Hans Spets

 Landstinget i Kalmar län Eva Ingesson

 Stockholms läns landsting Håkan Lindberg

Övriga Sveriges Kommuner och Landsting Greta Berg

 crismart Jenny Lundgren

 Storstockholms brandförsvar Jan Wisén*

* medförfattare

Bilaga 2 Regelverk av betydelse för samverkan vid krishantering  
samt Sammanfattning av Artikel 152 (Public Health article) i Titeln XIII 
Public Health i EU-fördraget

Bilagor
Bilaga 1 Aktörer som intervjuats
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htm) (2011-07-02)

Smittskyddslag (2004:168)
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040168.

htm (2011-07-02)
Strålskyddslagen (1988:220)
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880220.

htm) (2011-07-02)
Förordning (2006:942) om krisberedskap och 

höjd beredskap
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060942.

htm) (2011-07-02)
Förordning om skydd mot olyckor (2003:789)
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.

htm) (2011-07-02)
Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd 

till civil verksamhet
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020375.

htm) (2011-07-02)
Förordning (1996:1515) med instruktion för 

Regeringskansliet 
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961515.

htm) (2011-07-02)
Förordning (2008:1002) med instruktion för 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20081002.

htm) (2011-07-02)
Förordning (2010:604) med instruktion för 

Smittskyddsinstitutet

 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100604.
htm) (2011-07-02)

Förordning (2009:1243) med instruktion för 
Socialstyrelsen 

 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20091243.
htm) (2011-07-02)

Förordning (2008:452) med instruktion för 
Strålsäkerhetsmyndigheten

 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080452.
htm) (2011-07-02)

Förordning (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion

 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070825.
htm) (2011-07-02)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om fredstida katastrofmedicinsk beredskap 
och planläggning inför höjd beredskap SOSFS 
2005:13 

 (http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-13) 
(2011-07-02)

Nordiskt hälsoberedskapsavtal 2002.
 (http://www.nordhels.org/Global/

Nordhels/avtal/Nordiskt%20
h%c3%a4lsoberedskapsavtal%20-%20svens-
ka.pdf) (2011-07-02)

International Health Regulations (IHR), WHO, 
2005

 (http://www.who.int/ihr/en/) (2011-07-02)

Artikel 152 (Public Health article) i titeln XIII 
Public Health i EUfördraget

 (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:12002E152:EN:HTML) 
(2011-07-02)

Network on communicable diseases 
council decision 2119/1998 Early Warning and 

Response
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D2119:EN:
HTML) (2011-07-02)

Early Warning and Response System (EWRS)
council decision 97/2000 Early Warning and 

Response
 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_

data/docs/pressdata/en/lsa/14517.en0.doc.html) 
(2011-07-02)

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0057:20
090714:EN:PDF) (2011-07-02)

EcDc (European centre for Disease Prevention 
and control)

council regulation 851/2004
 (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387317

:cs&lang=en&list=387317:cs,&pos=1&page=1
&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=chec
kbox&visu=#texte) (2011-07-02)

HSc (Health Security committee)
Presidency conclusions of 15 November 2001 

on bioterrorism – Informal cooperation and 
coordination body by Health Ministers and 
the European commissioner for Health and 
consumer Protection 

 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/lsa/DOC.68699.htm) 
(2011-07-02)

Regelverk för krishantering inom folkhälsoområdet (hälsosektorn) inom EU
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council conclusions of 22 February 2007 on 
Health Security Committee – Transitional pro
longation of the HSc mandate and extension 
of terms of reference for the HSc; request for 
longterm solution for the EU framework on 
health security. 2786th council Meeting

 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/lsa/92911.pdf) (2011-
07-02)

council conclusions of 16 December 2008 on 
health security (after informal Health Ministers 
meeting Angers, 89 September 2008) – Provide 
HSc with legal basis and Legislative initiative 
to adopt the status of HSc to the health chal
lenges. 2916th council meeting

 (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf

 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/lsa/104835.pdf

 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/
st16/st16515.en08.pdf) (2011-07-02)

council conclusions on lessons learned from the 
A/H1N1 pandemic – health security in the 
European Union of 13 September 2010 – pre
sent in 2011 a proposal for health security 
and further prolong the current HSc mandate. 
3032nd council meeting.

 (http://ec.europa.eu/health/preparedness_re-
sponse/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf) 
(2011-07-02)

Regelverk för civil Protection inom EU
council Decision 2007/162/Ec Euratom establis

hing a civil Protection Financial Instrument, 
OJ L71, 10.3.2007, p. 9.

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:071:0009:01:E
N:HTML) (2011-07-02)

council Decision 2007/779/Ec, Euratom establis
hing a community civil Protection Mechanism 
(recast), OJ L 314 , 01/12/2007, p.9.

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:314:0009:0019:
SV:PDF)

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:314:0009:0019:
en:PDF) (2011-07-02)

commission Decision of 20 December 2007 
amending Decision 2004/277/Ec, Euratom as 
regards rules for the implementation of council 
Decision 2007/779/Ec, Euratom establishing 
a community civil protection mechanism, 
as amended by commission Decision of 20 
December 2007.

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0277:EN:
HTML)

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):
EN:NOT) (2011-07-02)

Regelverk för radiation emergencies inom EU

EURAtOM 96/29 laying down basic safety stan
dards for the protection of the health of wor
kers and the general public against the dangers 
arising from ionizing radiation.

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0029:SV:H
TML) (2011-07-02)

EURAtOM 87/600 on community arrangement 
on early exchange of information in the event 
of a radiological emergency.

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31987D0600:EN:
HTML) (2011-07-02)

EURAtOM 2000/473 on the application of ar
ticle 36 of the Euratom treaty concerning the 
monitoring of levels of radioactivity in the envi
ronment for the purpose of assessing the expo
sure of the population as a whole.

 (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotec-
tion/doc/legislation/00473_en.pdf) (2011-07-
02)

Legal and Governmental Infrastructure for 
Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and 
transport Safety (GSR1)

 (http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/
pdf/pub1093_scr.pdf) (2011-07-02)

Preparedness and Response for a Nuclear or 
Radiological Emergency (GSR2).

 (http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/
PDF/Pub1133_scr.pdf) (2011-07-02)
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Sammanfattning av Articel 152 
(Public Health article) i Titeln XIII 
Public Health i EU-fördraget

• European Commission shall encourage 
cooperation between the Member States

• Member States shall, in liaison with the 
commission, coordinate among themsel
ves

• The Commission may, in close contact 
with the Member States, take any useful 
initiative to promote such coordination 
(i.e. Public Health Programme)

• Setting high standards of quality and 
safety of organs and substances of hu
man origin, blood and blood derivatives 
(Directives)

• The Council may also adopt recom
mendations from the commission set 
out in this Article (e.g. cancer screening, 
Antimicrobial resistance (AMR), smo
king in public places)

• The Commission shall fully respect the 
responsibilities of the Member States for 
the organisation and delivery of health 
services and medical care

Bilaga 3 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB

Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap, MSB, har en sammanhållande och 
stöd jande roll i arbetet med samhällsskydd 
och beredskap, såväl före, under som efter 
olyck or och kriser.

Under inträffade händelser ska MSB 
både kunna stödja samordningen av andra 
aktö rers åtgärder och genomföra egna in
satser, såväl nationellt som internationellt. 
MSB tar aldrig över ansvaret från andra 
berör da aktörer utan skapar bara förut
sättningar för dessa att själva hantera situ
ationen. Detta gäller både insats och sam
ordningsverksamheten.

Insatsverksamheten innebär att MSB 
tillhandahåller personella och materiella 
resurser som utgör en förstärkning av, och 
ett stöd till, de aktörer som har ett huvud
ansvar för den uppkomna situationen. 
Dessa aktörer kan vara allt från en svensk 
kommun till ett FN organ om det handlar 
om en humanitär katastrof i ett land med 
begränsad egen förmåga. 

Samordningsverksamheten innebär att 
MSB tillhandahåller olika typer av mötes
fora, informationskanaler etc som bidrar 
till att berörda aktörer får en gemensam 
plattform att agera från. MSB ser till att 
berörda myndigheter får en möjlighet att 
koordinera sitt beslutsfattande och därige
nom hantera den uppkomna situationen på 
ett mer samstämmigt sätt. Detta gör MSB 
bl a genom att arrangera s k samverkans
konferenser där berörda myndigheter ges 
en möjlighet att utbyta information om det 
uppkomna läget, tillgängliga resurser och 
vidtagna åtgärder. MSB bidrar också till att 
myndigheter får en möjlighet att gå ut med 
samordnad information till allmänheten 
och därigenom undvika onödig oro. Detta 
gör MSB bl a genom den myndighetsge
mensamma webbplatsen krisinforma tion.
se och den s k telefontjänsten (call center) 
dit allmänheten kan vända sig för att få 
svar på sina frågor.

Bilaga 4 Statsrådsberedningen

Kriskansliet inom Statsrådsberedningen är 
ansvarigt för att samverkan sker inom Re
ge ringskansliet mellan de olika departe
men ten. Kriskansliet är främst till för 
Regeringskansliets och regeringens behov 
och ansvarar för att det finns inarbetade 
rutiner och en genomtänkt organisation på 
Regeringskansliet. Endast i undantagsfall 
har Kriskansliet direktkontakt med vissa 
myndigheter, men grundinställningen är att 
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gå via departementen. Ansvariga departe
ment och myndigheter kan sakfrågan men 
kriskansliet bidrar med en bredare analys 
när det gäller andra och kanske mer ovän
tade samhällskonsekvenser, som kan bli en 
följd av krisen.

Kriskansliet utfärdar riktlinjer hur varje 
departement bör bygga upp sin förmåga. 
Departementet ansvarar sedan för att de 
har denna förmåga och har möjlighet att 
begära hjälp från kansliet med utbildning
ar och övningar.

Inom varje departement finns i dag en 
tjänsteman i beredskap, t:B. 

tyngden av verksamheten inom Kris
kansliet är omvärldsbevakning men Kris
kansliet stöttar de olika departementen i 
hanteringen av krisen genom att bl a ge lo
gistiskt stöd, att samordna möten och in
formation. Alla i Regeringskansliet ska ha 
en gemensam lägesbild av händelsen. Vid 
behov stöttar även Kansliet de övriga de
partementen med mediebevakning. 

Samverkan sker bl a genom att inter
departementala arbetsgrupper, s k IDA
grupper, sammankallas för att kartlägga 
behov och insatser. Även statssekreterar
möten mellan berörda departement anord
nas vid behov. Ett krishanteringsråd inrät
tades enligt regeringsbeslut den 18 decem
ber 2008. Ordförande är den statssekrete
rare som närmast under statsministern leder 
och fördelar arbetet i Statsrådsberedningen. 
I rådet ingår följande myndighetschefer: 
Rikspolischefen, ÖB, generaldirektörerna 
för Svenska Kraftnät, Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen 
och Strålsäkerhetsmyndigheten. I krishan
terngsrådet ingår även en landshövding 
som företräder länsstyrelserna (f n Kalmar 
län). I rådet ingår även företrädare för de 
berörda myndighetsansvariga departemen
ten (d v s statssekreterare). Andra leda
möter kan adjungeras vid behov. Skälen 

till bildandet av krishanteringsrådet är att 
upp rätthålla en god beredskap inför allvar
liga händelser och kriser. Det är angeläget 
att Regeringskansliet, berörda myndighe
ter och andra aktörer kan mötas för sam
verkan och ömsesidig orientering. Vidare 
bör det under allvarliga händelser och kri
ser finnas ett forum för samverkan och in
formationsutbyte mellan Regeringskansliet 
och myndigheter. Normalt sammanträder 
rådet två gånger per år. Arbetsformen är 
att chefen för Kansliet för krishantering är 
föredragande i rådet och tar fram dagord
ning och kallelser.

Under pandemin 2009 skapades t ex 
en press/infogrupp med alla departements 
pressekreterare och informatörer, för att 
samordna budskapen som gick ut till me
dia. Vidare stöttades särskilt Social depar
tementets tjänstemän, statssekreterare men 
även folkhälsoministern direkt.

Bilaga 5 Samverkan Stockholm

Vad är samverkansfunktion 
Stockholmsregionen?

Stockholmsregionen är unik i Sverige. 
Stockholm är landets huvudstad och säte 
för Sveriges centrala ledning, kungahuset 
och många utländska beskickningar. Mer 
än en femtedel av landets befolkning bor 
i regionen, och utvecklingen går mot en 
ytterligare befolkningsmässig förtätning. 
Närmare en fjärdedel av landets företag 
finns i Stockholm. Detta, tillsammans med 
andra faktorer så som ökande beroenden 
av olika samhällsfunktioner och behov av 
att hela tiden optimera knappa resurser, 
ställer allt högre krav på de samhällsnyt
tiga aktörer som verkar i regionen. 

Samverkan mellan Stockholmsregionens 
många samhällsnyttiga aktörer har fun
nits under lång tid. Denna samverkan har 
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omfattat flera områden, berört många sek
torer och genomförts såväl i vardag som i 
kris och tjänat Stockholmsregionen väl. 

Samverkan har emellertid ofta skett i 
tillfälliga konstellationer, och många gång
er baserats på personkännedom hos perso
nalen hos samverkande aktörer. Mot bak
grund av regionens utveckling synes dessa 
former för att organisera samverkan mel
lan regionens samhällsnyttiga aktörer inte 
längre räcka till. Därför har ett behov av 
ett tvärsektoriellt samverkansforum av mer 
formaliserad karaktär identifierats.

Hösten 2009 togs initiativet att sam
la ett tiotal aktörer för att diskutera möj
ligheterna att skapa ett mer formaliserad 
samverkansforum. Projektet kom att kall
las ”Samverkansfunktion Stockholm” och 
syftade i sin inledande fas till att formulera 
principiella ramar och målsättningar med 
en framtida samverkansfunktion. Ar betet 
resulterade i en beskriven verksamhets
idé, en vision samt en värdegrund för 
Samverkansfunktion Stockholmsregionen.

Parter är

• Länsstyrelsen i Stockholms län
• Polismyndigheten i Stockholms län
• Stockholms läns Landsting
• Stockholms stad
• Storstockholms brandförsvar
• Storstockholms lokaltrafik
• Södertörns brandförsvarsförbund
• Trafikverket
• Regionala rådet utgör referensgrupp
• MSB är adjungerad

Den tänkta verksamhetsidén lyder således: 
Samverkansfunktionen stärker den gemen
samma förmågan att hantera händelser 
från vardag till kris i Stockholmsregionen 
ge nom att:

– Utgöra ett forum för omvärldsbevak
ning, analys och koordinering

– Skapa samlade lägesbilder och underlag 
för beslut för samverkande aktörer

– Vid behov bidra till samordnad kommu
nikation och information

– Varje torsdag 16.00 genomförs telefon
konferens mellan tiB eller motsvarande 
funktioner från de 13 deltagande organi
sationerna (de 26 kommunerna represen
teras av 3 kommunfunktioner) syftande 
till informationsspridning och gemensam 
lägesuppfattning. tiB Lsty är ordförande 
i konferenserna.

Samverkansfunktionen har sammankallats 
i såväl förberedande som hanterande syf
ten. Exempel på tillfällen där den hittills 
nyttjats är:

– Prinsessbröllop
– Askmoln
– Snöoväder (vädervarningar generellt)
– Självmordsbombningen

Samverkansfunktionen är i nuläget en del i 
det startade utvecklingsprojektet Program 
för samverkan Stockholmsregionen. Da
gens telefonkonferenser kommer under ut
vecklingen bl a kompletteras med en struk
tur för omvärldsbevakning, koordinerad 
ledning, och gemensam analys samt en 
dag ligt koordinerad operativ samverkan.


