
STRATEGI 
för samverkan i Östergötlands län före,
under och efter samhällsstörningar



Broschyren Samverkan Östergötland är utgiven av följande 
myndigheter i Östergötlands län:

• Länsstyrelsen Östergötland 
• Länets 13 primärkommuner
• Räddningstjänsten Östra Götaland
• Polisområde Östergötland 
• Region Östergötland 
• Försvarsmakten (Militärregion Syd).

Övergripande ansvar för innehållet:
Regionala rådet för Krisberedskap och Skydd mot olyckor

Beställning av broschyren görs enklast via Länsstyrelsen
Östergötland, e-post: www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Grafisk produktion: Consid Communication, tel. 013-24 24 60,
e-post: communication@consid.se

2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD ................................................................................................................................................5
REGIONAL SAMVERKAN ......................................................................................................................6 

 BAKGRUND ................................................................................................................................................ 6

 INLEDNING ................................................................................................................................................ 6 

 MÅL ........................................................................................................................................................ 7  

 SYFTE ....................................................................................................................................................... 7 

 SAMVERKAN............................................................................................................................................... 7 

 BÄRANDE SAMVERKANSPRINCIPER ..................................................................................................................... 7 

 SAMVERKANDE AKTÖRER I LÄNET ....................................................................................................................... 7 

ORGANISATIONSSTRUKTUR, MÖTESFORMER OCH ARBETSGRUPPER ...............................................8

 FÖRE OCH EFTER .......................................................................................................................................... 8

 UNDER SAMHÄLLSSTÖRNING............................................................................................................................. 9

REGIONALA RÅDET FÖR KRISBEREDSKAP OCH SKYDD MOT OLYCKOR ........................................10
REGIONAL SAMORDNINGSFUNKTION ..............................................................................................11 

 ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK ......................................................................................................................... 8

SAMVERKANSSTEG UNDER EN SAMHÄLLSSTÖRNING ......................................................................12 

 ÖSTGÖTA TIB-GRUPP ..................................................................................................................................... 13  

 ISF, INRIKTNING OCH SAMORDNING PÅ REGIONAL NIVÅ ............................................................................................ 14 

  ISF-STÖD .................................................................................................................................................. 15 

 
SAMVERKAN VID VARDAGSHÄNDELSER ..........................................................................................16 
EFTER EN SAMHÄLLSSTÖRNING SOM KRÄVER SAMVERKAN MELLAN AKTÖRERNA ......................16 
SPRIDNING AV INFORMATION MELLAN AKTÖRER ............................................................................17 
KONTAKTUPPGIFTER FÖR DELTAGANDE AKTÖRER ...........................................................................18 
HUVUDSAKLIGA LAGSTIFTNINGAR ....................................................................................................18 
ORDLISTA .............................................................................................................................................19

3



FÖRORD
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Dokumentet har fastställts av Regionala rådet för krisbe-
redskap och skydd mot olyckor den 16 december 2013, 

därefter har dokumentet reviderats januari 2017. Strategin 
beskriver hur samverkan ska ske mellan de aktörer som ingår 
i Samverkan Östergötland, före, under och efter samhällsstör-
ningar som kräver samverkan mellan aktörerna.

Samverkan Östergötland är ett samlande begrepp för myndig-
heter, kommuner och andra organisationers samverkan som 
sker inom samhällets krisberedskap i Östergötlands län.
Samverkan syftar till att resurserna ska användas effektivt och 
ansvarsfullt. Helheten av vidtagna åtgärder ska möta behoven 
optimalt och att var och en av aktörerna ska kunna lösa sina 
uppgifter. Samverkan ska präglas av öppenhet och ömsesidigt 
utbyte mellan organisationerna för att skapa trygghet, säkerhet 
och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i Öster-

götland. Strategin är från början framtagen i en utvecklingspro-
cess av representanter från Länsstyrelsen Östergötland, länets 
kommuner (inkl. räddningstjänsterna), Polisområde Östergöt-
land, Region Östergötland (dåvarande Landstinget i Östergöt-
land), Räddningstjänsten Östra Götaland och Försvarsmakten 
(Militärregion Syd).
Dokumentet revideras vartannat år. I denna revidering harmo-
niseras strategin med nationella gemensamma grunder för sam-
verkan och ledning vid samhällsstörningar. Strategin justeras 
också med hänsyn till erfarenheter från två år av framgångsrik 
samverkan.

Regionala samordningsfunktionen kan föreslå nya strukturer 
och riktlinjer för hur samordning och samverkan inom Samver-
kan Östergötland ska ske. Mindre förändringar kan genomföras 
efter beslut i regionala samordningsfunktionen. Beslut av mer 

övergripande principiell karaktär som innebär större och mer 
omfattande revideringar i dokumentet fattas av Regionala rådet 
för krisberedskap och skydd mot olyckor.

Dokumentet riktar sig till alla aktörer som blir involverade i 
samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna. 
Det regionala rådet hoppas att strategin ska leda till en positiv 
utveckling för den fortsatta samverkan mellan länets krishante-
ringsaktörer.

Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Landshövding, ordförande
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BAKGRUND
Länsstyrelsen är enligt lagstiftning geografiskt områdesansvarig 
på regional nivå. På lokal nivå har respektive kommun ansvaret 
och på den nationella nivån är det regeringen. Som en del av 
det geografiska områdesansvaret ska länsstyrelsen och kommu-
nerna under en samhällsstörning bland annat verka för en ge-
mensam inriktning och samordning av de åtgärder som behöver 
vidtas. De är också den sammanhållande funktionen under en 
samhällsstörning, gentemot andra aktörer inom det geografiska 
området. Den regionala och lokala samordningen måste ske i en 
väl fungerande dialog mellan länsstyrelsen och kommuner.

Landstingen och polisområdena har sektorsansvar, vilket inne-
bär att de har ansvar för verksamheten inom sitt område vid en 
samhällsstörning. Försvarsmakten är sektorsansvarig myndighet 
för försvarssektorn. De olika sektorerna samordnas även inom 
ett geografiskt område.

INLEDNING
I vårt samhälle inträffar oönskade händelser som medborgarna 
förväntar sig att olika samhällsorgan ska hantera eller minimera 
konsekvenserna av. En händelse kan involvera flera samhällsor-
gan samtidigt, vilket leder till att de aktörer som agerar behöver 
samordna insatserna för att på mest effektiva sätt nyttja 
tillgängliga resurser. Hanteringen leds av ansvariga aktörer och 
samordnas såväl inom sektor som geografiskt.

För att denna samordning ska fungera måste aktörerna samver-
ka före, under och efter händelserna. En utgångspunkt i krisbe-
redskapsarbetet är ansvarsprincipen som bland annat innebär 
att alla har ett ansvar för att samverka med andra aktörer. Vilka 

lagar och förordningar som styr aktörernas roll och ansvar 
framgår av sida 18.

Vid en samhällsstörning uppstår en mängd hjälpbehov. Aktö-
rerna som ska möta dessa skilda hjälpbehov har var och en sitt 
specifika uppdrag att lösa. En aktör har inte beslutsrätt över en 
annan. Ett antal val och prioriteringar måste göras och de skilda 
hjälpbehoven kan dessutom stå i konflikt med varandra. Det 
är viktigt att lyfta blicken från sitt eget ansvarsområde för att 
skapa sig en helhetsbild av den aktuella samhällsstörningen.

Genom åtgärder före en samhällsstörning bygger aktörerna upp 
ett förtroende som bygger på kunskap om varandras kompe-
tenser och förmågor inom området. Efter en händelse har alla 
en skyldighet att uppmärksamma problem och avvikelser. Detta 
för att kunna dra lärdom av inträffade händelser.

En ledningsproblematik kan uppstå vid en samhällsstörning 
när ingen har beslutsrätt över en annan. Här krävs gemensam 
inriktning och samordning och gemensamt agerande av ett fler-
tal olika aktörer. När samordning måste ske på regional nivå är 
det länsstyrelsen som har detta ansvar gentemot andra regionala 
aktörer, lokala aktörer samt mot den nationella nivån.

Länsstyrelsens roll som samordnande funktion på regional 
nivå, bör vara att leda diskussionerna/överläggningarna mot 
ett så bra resultat som möjligt för hanteringen av den aktuella 
samhällsstörningen.  På några ställen i strategin hänvisas till 
metodstöd, med detta menas mallar, dagordningar och annat 
material som är till stöd vid samverkan.

REGIONAL SAMVERKAN
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MÅL 
Samverkan ska resultera i trygghet, säkerhet och hälsa för de 
personer som bor, vistas eller verkar i Östergötland

SYFTE
Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för att
olika aktörer ska kunna samverka före, under och efter 
samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna.

Samverkan syftar till: 
• att samhällets samlade resurser används effektivt och ansvarsfullt
• att helheten av vidtagna åtgärder ska möta behoven optimalt
• att var och en av aktörerna optimalt ska kunna lösa sina uppgifter  
 utifrån en helhetssyn

SAMVERKAN
Samverkan är den funktion som, genom att aktörer kommer 
överens, åstadkommer inriktning och samordning av tillgängli-
ga resurser. Samverkan inom ramen för denna strategi ska leda 
mot det gemensamt uppsatta målet som finns för Samverkan 
Östergötland.

BÄRANDE SAMVERKANSPRINCIPER
Bärande samverkansprinciper för alla aktörer i Samverkan 
Östergötland är: 
• att alla aktörer ska agera proaktivt, ta initiativ och medverka  
 till samverkan vid behov
• att alla aktörer ska ha helhetssyn och perspektivförståelse –
 t ex när det gäller att dela information
• att aktörerna deltar i samverkan utifrån eget ansvar och   

”Alla aktörer ska agera
proaktivt, ta initiativ och

medverka till samverkan.” 

 uppdrag. Samverkan Östergötland tar inte över respektive  
 parts eller aktörs ansvar
• att samverkan ska präglas av öppenhet och prestigelöshet,  
 tillit, respekt, engagemang och delaktighet

SAMVERKANDE AKTÖRER I LÄNET
I Samverkan Östergötland ingår aktörer enligt nedan. Vilka 
aktörer som deltar i samverkan varierar beroende på omfattning 
och karaktär av samhällsstörningen.

• Länsstyrelsen Östergötland
• Länets 13 primärkommuner
• Polisområde Östergötland
• Region Östergötland
• Försvarsmakten, Militärregion Syd
• Räddningstjänsten Östra Götaland
• Övriga av händelsen berörda aktörer, t ex SOS-Alarm, Tra-
fikverket och Kustbevakningen.
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REGIONAL SAMORDNINGSFUNKTION
(styrgrupp)

ARBETSGRUPPER/NÄTVERK

ORGANISATIONSSTRUKTUR, MÖTESFORMER OCH ARBETSGRUPPER

REGIONALA RÅDET FÖR KRISBERED-
SKAP OCH SKYDD MOT OLYCKOR

STRATEGISKA FRÅGOR

Uppgift
• Beslut i strategiska frågor
• Beställare av projekt och uppdrag
• Uppföljning och utvärdering av
 gemensamma projekt
• Informationsutbyte och inbjudare till
 kunskapshöjande ”Myndighetsmöten -
 krisberedskap”

Består av
10 ledamöter med Landshövdingen som 
ordförande

Uppgift
• Träffas för initiering och avrapportering
 av projekt
• Beslut om behov att initiera samverkan inför i  
 förväg kända händelser
• Tillsätta arbetsgrupper för uppföljning och  
 utvärdering efter inträffade händelser

Består av
• Försvarsdirektör (sammankallande)
• Polisområde Östergötland
• Region Östergötland
• Länets kommuner (en för varje kommun)
• Försvarsmakten, Militärregion Syd
• Räddningstjänsten Östra Götland 
• Kustbevakningen

FÖRE OCH EFTER

EFTER BEHOVINITIERA SAMVERKAN

I vardagen leds Samverkan Östergötland genom Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor (RKS) och den regionala 
samordningsfunktionen (RSF). Länsstyrelsen leder dessa utifrån geografiskt områdesansvar.
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Uppgift
• Bistå med fördjupad kunskap och stöd för att   
 hantera en samhällsstörning.
• Göra en gemensam bedömning av situationen
• Analysera behov på kort och lång sikt
• Ta fram kunskapsunderlag.
• Formulera förslag på hur samordning och
 prioritering av insatser ska ske. 

Består av
Personer och organisationer som behövs för att lösa 
uppgiften. De personer som ingår i ISF-stödet bör 
vara utbildade och övade för detta.

Kommunikation
Som stöd till ISF finns ett kommunikatörsnätverk 
som verkar för att samordna kommunikationen 
till allmänheten vid samhällsstörning. Nätverkets 
roll under en samhällsstörning utgår ifrån över-
enskommelser i inriktnings- och samordnings-
funktionen (ISF).

Uppgift
Utbyta information samt diskutera behovet av och, om behov föreligger, 
åstadkomma en samlad lägesbild av händelsen och eventuell gemensam 
inriktning och samordning av insatser.

ÖSTGÖTA TiB-GRUPP
FÖRSTA BEDÖMNING

Uppgift
Att så tidigt som möjligt göra en analys  av läget för att bedöma behovet av 
samordning kring en händelse. Gruppen kallas samman inom 30 minuter efter 
larm från SOS-Alarm. Ta beslut om:
• Ingen åtgärd • Förnyad analys • Samverkansmöte
• Samverkansstab • Omedelbar åtgärd

ISF
INRIKTNING OCH SAMORDNING

Består av
• VB Polisregion Öst
• TiB Region Östergötland
• TiB Länsstyrelsen

• VB MR S (Försvarsmakten)
• RCB Räddningstjänsten (Rätj-perspektiv)
• TiB kommun (Kommunperspektiv)
• Berörd aktör

Består av
• Representanter för aktörer som  
 ingår i Samverkan Östergötland.
• De aktörer som bedöms vara   
 viktiga för att hantera den aktuella  
 samhällsstörningen.
• Personer som antingen har en

strategisk och/eller beslutsfattande 
roll vid samhällsstörningar eller per-
soner som har till uppgift att säker-
ställa att aktören har en förmåga att 
utöva ledning och samverkan vid 
stora olyckor och kriser.

ISF-STÖD
UNDERLAG OCH ANALYS

Under en händelse genomförs samverkan i tre steg beroende på behovet av inriktning och samordning vid aktuell händelse. Möte med Östgöta TIB-grupp är första steget. 
Vid behov kallas till möte med Inriktnings- och Samordningsfunktionen (ISF). Om behov finns för speciellt underlag för ISF kan ISF-Stödet aktiveras.

UNDER SAMHÄLLSSTÖRNINGAR
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Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor 
sammanträder två gånger per år. Rådet består av 10 ledamöter 
och leds av landshövdingen. Regionala rådet har till uppgift 
att fungera som ett organ för information, samråd, samverkan 
och samordning inom områdena krisberedskap och skydd mot 
olyckor. RKS är en strategisk funktion och fattar beslut i frågor 
av mer övergripande karaktär gällande den långsiktiga plane-
ringen.

RKS har också till uppgift att årligen inbjuda  representanter 
från myndigheter och organisationer till ”Myndighetsmöte-kris-

beredskap” för att informera och delge deltagande aktörer aktu-
ell och viktig information om pågående aktiviter inom respekti-
ve aktörs sektor eller verksamhet inom området krisberedskap. 
Myndighetsmötena är en viktig arena för informationsutbyte 
mellan sektorsmyndigheter och geografiskt områdesansvariga 
på den regionala och lokala nivån.
Målgrupp är de aktörer som ingår i de sex samverkansområde-
na teknisk infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk 
säkerhet, geografiskt områdesansvar samt skydd, undsättning 
och vård samt länets kommuner. Myndighetsmötena genomförs 
en till två gånger per år. 

REGIONALA RÅDET FÖR KRISBEREDSKAP
OCH SKYDD MOT OLYCKOR

REGIONALA RÅDET FÖR KRISBEREDSKAP OCH SKYDD MOT OLYCKOR (RKS):

Landshövding- ordförande, länsrådet – stf  ordförande, försvarsdirektören- sekreterare

Ledamöter: Region styrelsen ordförande och Vårddirektör (Region Östergötland), Polisområdeschef  (Polisområde 
Östergötland), Chef  för Helikopterflottiljen (Helikopterflottiljen), Chef  MR S (Försvarsmakten Militärregion Syd),
Förbundsdirektör (Räddningstjänsten Östra Götaland), Biskopen (Linköpings stift), Kanalchef  (Sveriges Radio
Östergötland) samt kommunstyrelseordföranden i tre av länets kommuner (stor, mellan och liten kommun).
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Regional samordningsfunktion har till uppgift att initiera 
samverkan när det finns behov, d.v.s. om aktörerna i förväg 
har kännedom  om  risker  och  händelser  som befaras leda till 
samhällsstörningar och som kräver samverkan mellan aktörer-
na. RSF sammanträder sex gånger per år. 
 
RSF delger varandra aktuell information och frågeställningar 
från respektive verksamhet. Funktionen kan även föreslå nya 
strukturer och riktlinjer för hur samordning och samverkan 
inom Samverkan Östergötland ska ske. Beslut i strategiska frågor 
fattas av RKS. Mindre förändringar kan genomföras efter 
beslut i RSF. Större förändringar ska alltid anmälas vid närmast 
följande RKS möte. RSF beslutar om omfattningen av redo-
visningen och formerna för denna. Mötena följer en i förväg 
bestämd dagordning och genomförs i regel i månaderna januari, 
mars, maj, aug, oktober och december. RSF kan vid behov utse 
arbetsgrupper och kommer då överens om vilken aktör som 
kallar samman initierad arbetsgrupp. RSF har också till uppgift 
att delge samverkande aktörer aktuell och viktig information om 
pågående och kommande aktiviteter inom eget ansvarsområde 
och som på kort eller lång sikt kan föranleda behov av samord-
ning i länet.

Länsstyrelsen är sammankallande till RSF-mötena. Inför varje 
RSF-möte skickar Länsstyrelsen ut en kallelse till deltagande 

aktörer senast tre veckor innan mötet för möjlighet att anmäla 
punkter till dagordningen.

För att RSF ska fungera förutsätts att alla 
aktörer är representerade

Vid behov adjungeras aktörer, som normalt inte ingår i 
RSF-gruppen, för att informera RSF-gruppen om aktuell 
händelse/ aktivitet. Minnesanteckningar skickas ut till samtliga 
aktörer inom Samverkan Östergötland efter genomfört möte. 
Vid varje möte bestäms om särskild information som fram-
kommit ska vidarebefordras till andra aktörer och vem som i så 
fall ansvarar för detta.

Vid möten med RSF ska exempelvis
följande punkter tas upp:

• Kommande händelser som kan innebära samverkans  
 behov.  Vilka samordningsbehov föreligger? Vem har   
 samordningsansvaret?
• Återrapportering från arbetsgrupper 
• Uppföljning av samverkansstrategin
• Kort uppföljning samverkan vid händelser sedan   
 förra mötet
• I förväg valt tema

REGIONAL SAMORDNINGSFUNKTION

ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK

För  konkret arbete med att inrikta och samordna arbetet 
inför och efter händelser finns ett antal arbetsgrupper 
och nätverk i länet. Det är RSF som beslutar om vilka 
nätverk och arbetsgrupper som ska finnas samt  vil-
ka uppgifter dessa har.  Arbetet i grupperna ska vara 
effektivt och  ska leda mot det övergripande målet för 
Samverkan  Östergötland. Exempel på arbetsgrupper är  
gruppen för uppföljning och utvärdering efter händelser 
och  grupp för RAKEL-frågor. Exempel på  nätverk är 
kriskommunikationsnätverket och  ERFA-nätverket.

Vid varje RSF-möte  redovisas  sammanfattning av  ar-
bete och frågeställningar från respektive grupp. 

REGIONAL SAMORDNINGSFUNKTION, 
RSF, (STYRGRUPP) BESTÅR AV:

• Länsstyrelsen Östergötland (sammankallande och   
 sekreterare)
• Polisområde Östergötland
• Region Östergötland

• Länets kommuner (en från varje kommun)
• Försvarsmakten (MR S)
• Räddningstjänsten Östra Götaland
• Kustbevakningen
• Eventuellt ytterligare berörda aktörer
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SAMVERKANSSTEG UNDER EN SAMHÄLLSSTÖRNING
Nedanstående bild visar de olika samverkansstegen vid en inträffad samhällsstörning.

En samhällsstörning inträffar

Möte med Östgöta TIB-grupp

Möte med ISF
(Inriktning och samordningsfunktion)

ISF-Stöd aktiveras med en
eller flera funktioner

En aktör ser behov av samverkan

Östgöta TIB-Grupp ser behov av ISF

ISF eller Östgöta TIB-grupp ser
behov av att upprätta en eller
flera stödfunktioner till ISF.
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ÖSTGÖTA TIB-GRUPP 

Östgöta TiB-gruppen består av ett antal företrädare som 
representerar ett antal perspektiv. RCB räddningstjänst och TiB 
kommun representerar tillsammans länets samtliga kommuner. 
Östgöta TiB-gruppen är en operativ samverkansgrupp som 
sammanträder vid hot om/inträffad samhällsstörning.
Alla aktörer har ett ansvar för att initiera samverkan genom ett 
första möte med Östgöta TIB-grupp. Östgöta TiB-gruppen 
arbetsuppgift är att bedöma om befarad eller inträffad samhälls-
störning kan föranleda behov av samordning och samverkan 
inom länet. Bedömningen kan resultera i något av följande 
alternativ:

• Det inte finns något behov av ytterligare inriktning och sam-
ordning, inget nytt möte bestäms. En första lägesbild mellan 
berörda TIB/VB-funktioner har dock skapats vid mötet. Om 
det är mycket tydligt att händelsen inte berör fler aktörer än de 
som representeras vid ÖstgötaTiB-mötet och en mer ingående 
samverkan inte behövs, så kan länets övriga aktörer informeras 
för kännedom via speciell händelse i WIS och ett ISF-möte 
behöver inte hållas. 
• Situationen är svårbedömd och att det finns ett behov av att 
bevaka händelseutvecklingen, varvid det beslutas om tidpunkt 
för ett nytt möte.

• Det finns ett behov av inriktning och samordning och grup-
pen fattar beslut i samverkan att kalla till ett ISF-möte och vid 
behov aktivera någon eller några funktioner i ISF-Stödet. I 
gruppens uppgift ingår även att bestämma syftet med ett even-
tuellt ISF-möte samt att bedöma vilka aktörer som kan vara 
berörda. Kort dokumentation om att möte hållits läggs efter 
mötet in i speciell händelse i WIS.

Vid en befarad eller inträffad samhällsstörning,
eller annan händelse som kan föranleda behov 
av samordning och/eller informationsspridning 
inom länet ska kontakt etableras mellan repre-
sentanter för olika perspektiv. Syftet med denna 
initiala kontakt är att så tidigt som möjligt bedö-
ma behovet av samordning kring en händelse. 
Kontakten bör tas inom 30 min vid bedömt behov 
av samverkan och samordning. Det faller på varje 
aktörs ansvar att bedöma om det föreligger ett 

behov av att aktivera Östgöta TiB-grupp via SOS 
Alarm. Länsstyrelsens TiB leder mötet.

• VB Polisregion Öst
• TiB Region Östergötland
• TiB Länsstyrelsen
• VB MR S (Försvarsmakten)
• RCB Räddningstjänsten (Rätj-perspektiv )
• TiB kommun (Kn-perspektiv)
• Berörd aktör
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ISF, INRIKTNING OCH SAMORDNING PÅ REGIONAL NIVÅ

Om Östgöta-TiBgrupp bedömer att det föreligger ett behov av 
informationsutbyte eller samverkan kallar Länsstyrelsen till ett 
ISF-möte via SOS Alarm. Till mötet kallas ovanstående orga-
nisationer. De som tar emot larm och kallelser till dessa möten 
kallas inriktning och samordningskontakt, ISK.
 
Aktörerna ska bekräfta att de mottagit larm inom fem minuter. 
ISF sker initialt via telefonkonferens. ISF-mötena kan även 
ske som fysiskt möte, via Rakel eller genom  annat tekniskt 
hjälpmedel.

Syftet med ISF är att utbyta information samt diskutera behovet 
av och, om behov föreligger, åstadkomma en samlad lägesbild 

av händelsen och eventuell samordning och gemensam inrikt-
ning av insatser. Till ISF kallas även andra  aktörer som bedöms 
vara viktiga för att hantera den aktuella samhällsstörningen-
Minnesanteckningar läggs efter mötet in i systemet WIS.

Vid ISF-mötet deltar personer som antingen har en strate-
gisk och/eller beslutsfattande roll vid samhällsstörningar eller 
personer som har till uppgift att säkerställa att aktören har en 
förmåga att utöva ledning och samverkan.
 

REPRESENTANTER I ISF

• Boxholms kommun
• Finspångs kommun
• Kinda kommun
• Linköpings kommun
• Mjölby kommun
• Motala kommun
• Norrköpings kommun
• Söderköpings kommun
• Vadstena kommun
• Valdemarsviks kommun

• Ydre kommun
• Åtvidabergs kommun
• Ödeshögs kommun
• Räddningstjänsten Östra Götaland
• Region Östergötland
• Polisområde Östergötland
• Försvarsmakten, Militärregion Syd
• Länsstyrelsen Östergötland
• Eventuell ytterligare aktör som
 behövs för att hantera händelsen
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ISF-STÖD

Om någon av aktörerna ser ett behov av samverkan och/eller 
att det bedöms  föreligga ett behov av fördjupad kunskap och 
stöd för att hantera en kris eller annan händelse, Länsstyrelsen 
eller Östgöta TIB-grupp, efter beslut vid ISF-mötet, samman-
kalla en eller flera gemensamma stödfunktioner, ett så kallat 
ISF-stöd. Stödet bör vid behov påbörja sitt arbete inom 12 
timmar efter beslut i ISF. ISF-stödet ska utgöra ett stöd och 
står för samordning och inriktning. Med stöd menas att bistå 
med information, kunskap, analys, expertis eller på något annat 
lämpligt sätt. Den huvudsakliga uppgiften för ISF-stöd är 
att stödja ISF och därmed även de berörda organisationerna 
genom att upprätta beslutsunderlag om inriktning och åtgärder. 
Stödet arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, som kompletterar 
olika organisationers sektors- och verksamhetsperspektiv.

Exempel på uppgifter till ISF-Stöd:
• Beskriva och hantera behov på kort och lång sikt
• Upprätta en samlad lägesbild
• Ta fram kunskapsunderlag
• Ge förslag på hur samverkan och prioritering av insatser ska 
ske för att nå ett så bra resultat som möjligt för helheten och få 
ett effektivt resursutnyttjande i länet.
• Upprätthålla relationer med relevanta aktörer på lokal, regio-
nal och nationell nivå för att analysera och, vid behov, inhämta 
information om pågående samhällsstörning.

ISF-stöd fattar inga beslut som rör respektive organisations 
hantering. Gemensamma beslut om inriktning och samordning 
fattas av ISF. Sammansättningen för ISF-stöd är uppgiftsbe-
roende och stödet arbetar på uppdrag av ISF, men kan också 
skicka underlag till aktörernas staber. Stödets underlag kan då 
användas som en del i beslutsunderlaget i deltagande aktörers 
organisationer.

ISF-stödet anpassas efter behovet som finns i aktuell händelse. 
Om stödet inte är omfattande och endast innehåller en eller två 
funktioner, leder en koordinator från Länsstyrelsen stödet. Om 
stödet blir större kan det ledas under stabsliknande arbetsfor-
mer. En stabschef  leder då själva stabsarbetet och koordinatorn 
fortsätter leda samverkan i ISF. När arbetet bedrivs i stabslik-
nande arbetsformer så används en gemensam erkänd stabsme-
todik.

Alla som arbetar i ISF-stödets bör ha en grundutbildning 
i strategin Samverkan Östergötland. Om arbetet bedrivs i 
stabsliknande arbetsformer så är det en fördel om de som ingår 
är utbildade i grundläggande stabsmetodik.

De personer som ingår i stödet ska vara lämpliga för uppgiften. 
Länsstyrelsen, Polisområde Östergötland, Räddningstjänsten 
Östra Götaland och Region Östergötland ska kunna bemanna 
funktionen stabschef. Stabschefen kan även komma från andra 
aktörer i Samverkan Östergötland, exempelvis kommuner-
na eller Försvarsmakten. Det är Länsstyrelsen som står för 
funktionen koordinator. Vid en samhällsstörning är det är alltid 
Länsstyrelsen som ansvarar för att leda arbetet i stödet tills en 
stabschef  är på plats.

Årliga träffar för information och utbildning ska hållas med de 
personer som kan komma att vara stabschefer för ISF-stöd.

Exempel på funktioner som kan finnas
i ISF-Stöd är:

• Analys
• Information/kommunikation
• Lägesbild
• Samverkan
• Dokumentation

Exempel på underlag som är
framtaget med helhetsperspektiv

Detta har hänt och detta tror vi kommer att hända 

på kort och lång sikt. Samhället påverkas på det här 

sättet. Aktörerna hanterar situationen på det här 

viset och dessa resurser finns tillgängliga. Detta gör 

att vi har dessa hjälpbehov som behöver mötas med 

aktiviteter. Utifrån våra roller, ansvar och resurser så 

bedömer vi att vi har denna möjlighet att lyckas med 

detta, hinder på vägen kan vara detta, framgångs-

faktorer tror vi är dessa.

Sammanfattningsvis föreslår vi utifrån detta denna 

inriktning eller denna samordning där dessa aktörer 

har speciella uppgifter. Vi föreslår också att en ny 

analys med förslag om fortsatt inriktning innehållande 

uppföljning av vidtagna åtgärder tas fram vid denna 

tidpunkt.
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SAMVERKAN VID
VARDAGSHÄNDELSER

Samverkansbehovet kan se olika ut beroende 
på samhällsstörningen. Vid händelser som den 
egna organisationen är van att hantera och en-
bart berör en kommun sker samverkan redan 
genom de etablerade kontakter som finns i 
respektive organisation. Det är dock viktigt att 
varje organisation ser över behovet av samver-
kan även vid de ”vardagliga” händelserna.
I det akuta skedet med konkreta frågor bör 
som vanligt kontakt tas på individ- och eller 

organisationsnivå t.ex. mellan sjukvård och 
polis eller  sjukvård och räddningstjänst. Varje 
aktör har ett ansvar för att ha relevanta kon-
taktuppgifter.

Det är varje organisations ansvar att bedöma 
om det föreligger ett behov av samverkan 
(bakre ledning och skadeplats). Vid utdragna 
händelser bör arbetet ske i enlighet med struk-
turen för Samverkan Östergötland. 

EFTER EN SAMHÄLLSSTÖRNING
SOM KRÄVER SAMVERKAN
MELLAN AKTÖRERNA

Vid behov kan RSF ta initiativ till att bilda en 
tillfällig arbetsgrupp för att utvärdera och/
eller följa upp en händelse. Vid utvärdering 
av samverkan vid skadeplats bör dokumentet 

”Genomgång/utvärdering utifrån samverkan-
sperspektivet vid särskild/allvarlig händelse i 
Östergötland användas.”
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SPRIDNING AV INFORMATION 
MELLAN AKTÖRER
Avsikten är att alla ska använda samma kom-
munikationsmedel under en samhällsstörning. 
Rakel och telefon är exempel  på kommunika-
tionsvägar. Riktlinjer för kommunikationsvägar 
framgår av metodstöd. Val av kommunika-
tionssätt beror dels på behovet att utbyta 
känslig eller skyddsvärd information, dels på 
sannolikheten för driftstörningar i infrastruk-
turen för t ex telefoni.
 
Dokumentation av samverkan ska sparas och 
spridas via systemet WIS. Ett antal speciella 
händelser i WIS, som är kopplade till Samver-
kan Östergötland används.  

Detaljer kring detta beskrivs i metodstöd.
Vid samverkan med organisationer som inte 
har tillgång till WIS eller till i förväg överens-
komna händelser ansvarar Länsstyrelsen för att 
relevant material delges aktören på annat sätt. 

Överenskommelsen om  att använda WIS för-
utsätter att respektive organisation ser till att:

• Relevant personal/funktioner har tillgång 
och rättigheter i WIS samt att dessa har inställt 
relevanta händelser och notiser
• Personalen är övad och utbildad
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KONTAKTUPPGIFTER FÖR DELTAGANDE AKTÖRER

Varje aktör ansvarar för att ha relevanta kon-
taktuppgifter till samverkande aktörer (epost, 
Rakel, telefonnummer etc.)
Länsstyrelsen ansvarar för att larmlistor där 
alla aktörer som ingår i Samverkan Öster-
götland är aktuell och delges aktörerna vid 
förändringar. 

ISF-kontakt för de kommuner som ingår i 

räddningstjänstförbundet är RCB (RTÖG), 
förutom Linköpings kommun som har egen 
TiB. 

Övriga kommuner har ISF-kontakt via sin 
räddningstjänst eller via TiB i kommunen. 
RTÖG kontaktas via RCB. Region Östergöt-
land har ingång via TiB och för Polisområde 
Försvarsmakten via VB MRS.

HUVUDSAKLIGA LAGSTIFTNINGAR

Epizootilagen (1999:657)
Katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap.
Förordning med instruktion för Regeringskansliet (1996:1515)
Förvaltningslag (1986:223)
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Kommunallagen (1991:900)
Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544)
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
Livsmedelslagen (2006:804)
Miljöbalken (1998:808)
Ordningslagen (1993:1617)
Polislagen (1984:387)
Skollagen (2010:800)
Skyddsförordning (2010:523)
Skyddslag (2010:305)
Smittskyddslagen (2004:168)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Zoonoslagen (1999:658)
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ORDLISTA

ORDLISTA

Bakre ledning All ledning som sker utöver skadeplats eller motsvarande vid en händelse

ISF Inriktnings och samordningsfunktion på regional nivå

ISK Inriktnings och samordningskontakt

MR S Militärregion Syd (Försvarsmakten)

RCB Räddningschef i beredskap

RKS Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

RSF Regional samordningsfunktion

RäddsamE Samarbete mellan räddningstjänsterna i Östergötlands län

Samhällsstörningar De företeelser och händelser som hotar eller ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället.

TiB Tjänsteman i beredskap

VB Vakthavande befäl
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SAMVERKAN ÖSTERGÖTLAND

Denna skrift beskriver hur samverkan ska ske mellan de
aktörer som ingår i Samverkan Östergötland, före, under och efter

samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna.

Samverkan Östergötland är ett samlande begrepp för myndigheter, 
kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom 

samhällets krisberedskap i Östergötlands län.


