1. Generell förmågebedömning

Myndighetens förmåga
Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Ledning, samverkan och information
Påverkar krishanteringsförmågan


Det finns en aktuell krisledningsplan som är känd i organisationen



Det finns en regelbundet utbildad och övad beredskaps- och ledningsorganisation



Beredskapsorganisationen disponerar nödvändiga resurser i form av lokaler samt tekniska system för bland annat



Det finns rutiner och tekniskt stöd för information till allmänhet och media samt för intern information



Det finns nätverk (t.ex. med andra myndigheter, kommuner, landsting eller näringsliv) för samverkan och

kommunikation och lägesbild och den kan verka dygnet runt under minst en veckas tid

samverkansövningar genomförs regelbundet


Behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och tillgodosedda

Textruta

Begränsade personalresurser medför vissa begränsningar i uthålligheten

Ja

Delvis

Nej

Ledning, samverkan och
information

Kryssa ja om myndigheten uppfyller samtliga av indikatorns komponenter. Kryssa delvis om endast vissa av komponenterna är
uppfyllda. Kryssa nej om ingen komponent finns. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med
samtliga komponenter i textrutan ovan.
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Larm och omvärldsbevakning
Påverkar krishanteringsförmågan


Det finns övade larmrutiner



Det finns utbildad och övad tjänsteman in beredskap (TiB) som har beredskap dygnet runt alla dagar på året



Det finns en omvärldsbevakning som tidigt kan varna för allvarliga kriser. Det finns rutiner och tekniskt stöd för att
snabbt sprida information till den egna organisationen och andra aktörer

Textruta

Ja

Delvis

Nej

Larm samt
omvärldsbevakning

Kryssa ja om myndigheten har övade larmrutiner samt en funktion för omvärldsbevakning inklusive utbildad och övad TiB
ständigt under året. Kryssa delvis om endast vissa av de båda indikatorernas komponenter är uppfyllda. Kryssa nej om ingen av
komponenterna finns. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorernas samtliga komponenter i
textrutan ovan.

Informationssäkerhet
Påverkar krishanteringsförmågan och förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar



Det finns redundans och robusthet inom myndigheten och dess ansvarsområdes kommunikationssystem (IT, tele,
radio)



Det finns tillräcklig förmåga hos myndigheten att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet

Textruta

Ja

Delvis

Nej

informationssäkerhet

Kryssa ja om ni anser att myndigheten har redundanta och robusta kommunikationssystem samt att myndighetens förmåga att
upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är tillräcklig enligt er mening. Kryssa delvis om
ni bedömer att någon av komponenterna endast delvis är uppfyllda. Kryssa nej om ni bedömer båda komponenterna som delvis
uppfyllda. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga komponenter i textrutan ovan.
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Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur
Påverkar krishanteringsförmågan och förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar



Det finns redundans och robusthet i myndighetens infrastruktur

Textruta

Kan inte alltid garanteras

Ja

Delvis

Nej

Säkerhet och robusthet i
samhällsviktig infrastruktur

Kryssa ja om ni anser att myndighetens infrastruktur är robusta och redundanta. Kryssa delvis om ni anser att myndighetens
infrastruktur endast delvis är robusta och redundanta samt kryssa nej om ni anser att myndighetens infrastruktur saknar
robusthet och redundans. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga komponenter i
textrutan ovan.

Reservkraft
Påverkar krishanteringsförmågan och förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar



Det finns testad reservkraft med uthållighet om minst en vecka

Textruta

Idag är Länsstyrelsen till viss del utrustad med reservkraft. Den 1 april 2012 flyttar Länsstyrelsen till nya
lokaler, dessa är inte utrustade med reservkraft

Ja

Delvis

Nej

Reservkraft

Kryssa ja om myndigheten har testad reservkraft till de samhällsviktiga verksamheterna med uthållighet om minst en vecka.
Kryssa delvis om det t.ex. finns reservkraft men inte bränsle för sju dygn. Kryssa nej om ingen reservkraft finns för
myndighetens verksamhet. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga komponenter
i textrutan ovan.
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Möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet till annan plats
Påverkar förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar


Det finns genomförda förberedelser på den alternativa platsen



Flytt av verksamhet till alternativ plats är övad

Textruta

Länsstyrelsens krisberedskapsverksamhet kan bedrivas från annan plats, t.ex. annan länsstyrelse eller
kommun, men i dagsläget är inte detta förberett.

Ja

Delvis

Nej

Möjlighet att flytta
verksamheten

Kryssa ja om myndigheten har övat och förberett flytt av de samhällsviktiga verksamheterna. Kryssa delvis om möjlighet till flytt
finns men den inte är övad eller förberedd. Kryssa nej om ingen möjlighet finns att flytta verksamheten. Observera att kryssen
endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga komponenter i textrutan ovan.
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Sektorns eller länets förmåga
Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Ledning, samverkan och information
Påverkar krishanteringsförmågan


Det finns en aktuell krisledningsplan som är känd i organisationen



Det finns en regelbundet utbildad och övad beredskaps- och ledningsorganisation



Beredskapsorganisationen disponerar nödvändiga resurser i form av lokaler samt tekniska system för bland annat



Det finns rutiner och tekniskt stöd för information till allmänhet och media samt för intern information

kommunikation och lägesbild och den kan verka dygnet runt under minst en veckas tid


Det finns nätverk (t.ex. med andra myndigheter, kommuner, landsting eller näringsliv) för samverkan och
samverkansövningar genomförs regelbundet



Behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och tillgodosedda

Textruta

Allt kan förbättras

Ja

Delvis

Nej

Ledning, samverkan och
information

Kryssa ja om sektorn eller länet uppfyller samtliga av indikatorns komponenter. Kryssa delvis om endast vissa av
komponenterna är uppfyllda. Kryssa nej om ingen komponent finns. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv
även indikatorn med samtliga komponenter i textrutan ovan.
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Larm och omvärldsbevakning
Påverkar krishanteringsförmågan


Det finns övade larmrutiner



Det finns utbildad och övad tjänsteman in beredskap (TiB) som har beredskap dygnet runt alla dagar på året



Det finns en omvärldsbevakning som tidigt kan varna för allvarliga kriser. Det finns rutiner och tekniskt stöd för att
snabbt sprida information till den egna organisationen och andra aktörer

Textruta

Länsstyrelsen leder s.k. vakthundsmöten samtliga fredagar med polisen, räddningstjänsterna och Landstinget.
Mötena genomförs med RAKEL.

Ja

Delvis

Nej

Larm samt
omvärldsbevakning

Kryssa ja om sektorn eller länet har övade larmrutiner samt en funktion för omvärldsbevakning inklusive utbildad och övad TiB
ständigt under året. Kryssa delvis om endast vissa av de båda indikatorernas komponenter är uppfyllda. Kryssa nej om ingen av
komponenterna finns. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorernas samtliga komponenter i
textrutan ovan.

Informationssäkerhet
Påverkar krishanteringsförmågan och förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar



Det finns redundans och robusthet inom myndigheten och dess ansvarsområdes kommunikationssystem (IT, tele,
radio)



Det finns tillräcklig förmåga hos myndigheten att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet

Textruta

Länsstyrelsen är beroende av fungerande uppkoppling till länsstyrelsegemensamma servrar, utan dessa
förbindelser och utan behörig IT-personal på plats finns inte tillräcklig förmåga att upprätthålla
informationssäkerheten
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Ja

Delvis

Nej

informationssäkerhet

Kryssa ja om ni anser att sektorn eller länet har redundanta och robusta kommunikationssystem samt att myndighetens förmåga
att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är tillräcklig enligt er mening. Kryssa delvis
om ni bedömer att någon av komponenterna endast delvis är uppfyllda. Kryssa nej om ni bedömer båda komponenterna som
delvis uppfyllda. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga komponenter i textrutan
ovan.

Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur
Påverkar krishanteringsförmågan och förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar



Det finns redundans och robusthet i samhällsviktig infrastruktur

Textruta

Viss osäkerhet pga. av kommande lokalbyte

Ja

Delvis

Nej

Säkerhet och robusthet i
samhällsviktig infrastruktur

Kryssa ja om ni anser att myndighetens infrastruktur är robusta och redundanta. Kryssa delvis om ni anser att myndighetens
infrastruktur endast delvis är robusta och redundanta samt kryssa nej om ni anser att myndighetens infrastruktur saknar
robusthet och redundans. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga komponenter i
textrutan ovan.

Reservkraft
Påverkar krishanteringsförmågan och förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar



Det finns testad reservkraft med uthållighet om minst en vecka
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Textruta

Idag är Länsstyrelsen till viss del utrustad med reservkraft. Den 1 april 2012 flyttar Länsstyrelsen till nya
lokaler, dessa är inte utrustade med reservkraft

Ja

Delvis

Nej

Reservkraft

Kryssa ja om sektorn eller länet har testad reservkraft till de samhällsviktiga verksamheterna med uthållighet om minst en
vecka. Kryssa delvis om det t.ex. finns reservkraft men inte bränsle för sju dygn. Kryssa nej om ingen reservkraft finns för
sektorns eller länets verksamhet. Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga
komponenter i textrutan ovan.
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Möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet till annan plats
Påverkar förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar


Det finns genomförda förberedelser på den alternativa platsen



Flytt av verksamhet till alternativ plats är övad

Textruta

Se ovan

Ja

Delvis

Nej

Möjlighet att flytta
verksamheten

Kryssa ja om sektorn eller länet har övat och förberett flytt av de samhällsviktiga verksamheterna. Kryssa delvis om möjlighet till
flytt finns men den inte är övad eller förberedd. Kryssa nej om ingen möjlighet finns att flytta verksamheten. Observera att
kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med samtliga komponenter i textrutan ovan.

***
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