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Förord 
Det finns ett klassiskt citat som brukar tillskrivas Dwight D. Eisenhower som 
bland annat var överbefälhavare för de allierade i Europa under andra 
världskriget och USA:s president 1953 – 1961. De välkända och välspridda 
orden är “Plans are nothing. Planning is everything”, ofta översatt till ”Planer 
är ingenting. Planering är allt”. Uttrycket är citerat i många sammanhang som 
rör samhällsstörningar och krig och det finns många intressanta tolkningar 
och fördjupningar av det. 

Ett möjligt budskap är att när vi planerar för att hantera en samhällsstörning 
så planerar vi för att hantera något som är svårt att hantera. Hade det varit 
lätt hade det varit något annat. Men det vi planerar för att försöka hantera är 
ofta svårt, komplext, oförutsägbart och svårkontrollerat. 

Ett annat möjligt budskap är att det inte går att planera ett resultat. Det går 
att planera för ett önskvärt resultat, men våra planer kan inte garantera ett 
specifikt resultat. För ett resultat är summan av våra handlingar (det vi själva 
kan påverka) plus andras handlingar och händelser (det vi själva inte kan 
påverka). Det är därför som Eisenhower säger att ”planer är ingenting”. Det 
är en uppmaning om att vara ödmjuk inför att det sällan blir exakt som vi 
tänkt oss. Orden påminner oss om att planerna aldrig får bli viktigare än 
verkligheten.  

Finns det då någon poäng med att planera överhuvudtaget? Det tredje möjliga 
budskapet finns i den andra delen av citatet: ”planering är allting”. Det är i 
själva planeringsarbetet som vi identifierar viktiga mål. Det är i 
planeringsarbetet som vi kan föreställa oss önskvärda resultat och organisera 
oss mot det. Så även om saker och ting inte går enligt plan, ger själva 
planeringen viktiga reflektioner om olika utfall. Genom det blir vi bättre på 
att använda våra antaganden om framtiden i den praktiska hanteringen. 

Krisberedskap handlar inte bara om att kunna följa planer utan också om att 
kunna hantera samhällsstörningar när vi inte kan följa planerna eller när de 
till och med saknas. Vi tror att denna reviderade plan förbereder oss för både 
och. Eller uttryckt på ett annat sätt: Allting kan hända, därför känner vi oss 
beredda.  
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Del 1: Syfte, styrning och ramverk – Sätt att 
tänka 
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1. Inledning 

1.1. Planens bakgrund och syfte 
Denna plan beskriver Länsstyrelsens uppgifter, organisation och 
arbetssätt vid samhällsstörningar och när vi ansvarar för 
räddningstjänst. Myndighetens organisation och uppgifter under 
höjd beredskap beskrivs i ”Länsstyrelsens plan för höjd 
beredskap”.  

Planen är ett ramverk och en vägledning för Länsstyrelsens 
chefer och medarbetare vid hantering av samhällsstörningar. 
Den ska ge ett stöd både för sätt att tänka (del 1) och sätt att 
göra (del 2). Planen ska vara tillgänglig för samverkande aktörer 
och allmänhet som är intresserade av hur Länsstyrelsen 
samverkar och leder vid samhällsstörningar. 

Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig på 
Länsstyrelsens intranät och på den externa webbplatsen. Planen 
revideras en gång per halvår enligt reglerna för revidering av 
Länsstyrelsens riktlinjer.  

1.2. Revideringar av centrala termer i denna version 
Tidigare version av denna plan hette ”Länsstyrelsens 
krisledningsplan”. I denna uppdaterade version har vi bytt namn 
till ”Länsstyrelsens plan för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar”. Det finns flera skäl till namnbytet. 

Det nya namnet betonar att Länsstyrelsens roll både är att 
samverka och att leda. Genom att använda termen 
samhällsstörningar i stället för termen kris vidgar vi synsättet 
vid vilka händelser vi behöver samverka och leda. I begreppet 
ingår de företeelser och händelser som hotar och ger 
skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. Termen 
ligger också i linje med Gemensamma grunder för samverkan 
och ledning vid samhällsstörningar (MSB, 2015) som är en 
vägledning för aktörsgemensam hantering. Genom att använda 
samma term aktörsinternt blir våra beskrivningar tydligare och 
mer konsekventa. 

Med anledning av detta ändras också benämningen 
”krisledningsorganisation” till ”särskild organisation”. Fokus 
riktas mot de händelser som behöver hanteras på ett annat sätt 
än i linjeorganisationen, dvs de behöver hanteras på ett särskilt 
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sätt. Det är inträffade eller potentiella samhällsstörningar som 
är så omfattande eller krävande att resurserna måste 
organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Detta görs 
genom att aktivera en särskild organisation som åstadkommer 
inriktning och samordning av Länsstyrelsens insatser vid 
särskild händelse.  

Det behöver inte vara händelser som traditionellt definieras som 
kriser, utan det kan vara händelser som i grunden är 
värdeneutrala eller positiva, men som kan orsaka störningar i 
samhällets funktioner. Exempel på detta är större nöjes- eller 
idrottsevenemang, högnivåmöten eller större övningar. Vid 
dessa händelser är det mer logiskt att aktivera en särskild 
organisation, även i ett förebyggande och förberedande skede, 
jämfört med att aktivera en krisledningsorganisation. 
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2. Det som ska skyddas 

2.1. Samhällets skyddsvärden 
Länsstyrelsens arbete utgår från att det som ska värnas är 
samhällets skyddsvärden. De utgår från mål formulerade av 
riksdag och regering. Det skyddsvärda är: 

• Människors liv och hälsa 
Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av 
en händelse. Omfattar alla människor som har Sverige som hemvist 
eller uppehåller sig i Sverige eller är svenska medborgare och 
uppehåller sig utomlands. 

• Samhällets funktionalitet 
Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt 
påverkar samhällsviktigt verksamhet och därmed får konsekvenser för 
människor, företag och andra organisationer. 

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för 
samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, 
ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och 
rättsövergrepp. 

• Miljö och ekonomiska värden 
Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, 
värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av 
fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och 
offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och 
tjänster. 

• Nationell suveränitet  
Kontroll över nationens territorium, nationell kontroll över de 
politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens 
försörjning med förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en 
förutsättning för att kunna värna övriga värden. 

 

Värdena som ska skyddas är i grunden likvärdiga och 
utgångspunkten är därför att de inte ska viktas sinsemellan. 
Beroende på sammanhanget, under vilka omständigheter de 
utmanas, kommer de dock att behöva prioriteras på olika sätt. 

2.2. Det som hotar 

2.2.1. Regional risk- och sårbarhetsanalys för Västra Götalands län 
I risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs vad som är skyddsvärt i 
länet samt våra största risker, sårbarheter och kritiska 
beroenden. Rapporten beskriver också vilket utvecklingsarbete 
som pågår för att förebygga och hantera samhällsstörningar. 
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2.2.2. Risk- och sårbarhetsanalys för Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
2020 

I risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs Länsstyrelsens 
samhällsviktiga verksamheter, våra största risker, sårbarheter 
och kritiska beroenden. Rapporten beskriver också vilket 
utvecklingsarbete som pågår för att minska störningar i vår 
verksamhet och för att stärka vår förmåga. 

2.3. Samhällsviktig verksamhet inom Länsstyrelsen 

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet som uppfyller minst ett 
av följande villkor: 

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan 
ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i 
andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig 
kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för 
att en redan inträffad kris i samhället ska kunna 
hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt. 

Under en samhällsstörning är det viktigt att upprätt hålla 
funktionalitet och kontinuitet i den samhällsviktiga 
verksamheten för att inte förvärra samhällsstörningens 
konsekvenser. På Länsstyrelsen finns samhällsviktig verksamhet 
inom alla avdelningar. Den samhällsviktiga verksamheten 
involveras och påverkas i olika omfattning av olika 
samhällsstörning. Läs mer om Länsstyrelsens samhällsviktiga 
verksamhet i Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys. 
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3. Länsstyrelsens ansvar, uppgifter och roller 
vid samhällsstörningar 

Länsstyrelsens ansvar, uppgifter och roller i samband med 
fredstida kriser – här samlade under begreppet 
samhällsstörningar – som hotar och skadar samhällets 
skyddsvärden regleras i följande författningar: 

• Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 
(länsstyrelseinstruktionen) 

• Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter vid höjd beredskap 

• Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
(krisberedskapsförordningen) 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
• Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) 
• Epizootilag (1999:657) 
• Epizootiförordning (1999:659) 
• Zoonoslag (1999:658) 
• Zoonosförordning (1999:660) 
• Förordning (1991:1216) om vägtrafikombud 

 

I Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter vid höjd beredskap ges Länsstyrelsen ett stort antal 
uppgifter i samband med samhällsstörningar. Förordningen 
anger bland annat att Länsstyrelsen ska: 

• ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna 
det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera 
vid allvarliga kriser som berör länet. 

• ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför 
behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående 
kunna upprätta en ledningsfunktion för bland annat samordning och 
information. 

• vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska 
område samt före, under och efter en kris verka för samordning och 
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. 

• särskilt ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid 
krissituationer, 
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Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
ska Länsstyrelsen inom sitt geografiska område vara en 
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis 
kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella nivån 
vid en samhällsstörning. Länsstyrelserna ska vidare verka för att 
samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och 
myndigheter och att samordna informationen till allmänheten 
och företrädare för massmedia. 

Länsstyrelsen ska hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen 
och tillgängliga resurser. Länsstyrelserna ska efter beslut av 
regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella 
resurser som ställs till förfogande. 

I lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor framgår att Länsstyrelsen 

• ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp eller risk för 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning 

• ansvarar för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning 

• beslutar om vem som ska leda en räddningsinsats om 
insatserna berör flera kommuner och räddningsledarna 
inte själva bestämt det 

• får ta över ansvaret för räddningstjänst vid omfattande 
räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst 

• får utfärda eldningsförbud 
• får utfärda Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). 

 

Utöver lagar och förordningar förhåller sig Länsstyrelsen till 
olika styrdokument och vägledningar som anger riktlinjer och 
förhållningssätt för myndighetens arbete i samband med 
samhällsstörningar. En sådan vägledning som innehåller 
bärande principer för aktörsgemensamt arbete är MSB:s 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar.  

Hur myndigheten ska arbeta vid höjd beredskap beskriv i 
”Länsstyrelsens plan för höjd beredskap” och berörs inte i denna 
plan. 
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3.1. Andra relaterade aktörsinterna dokument 
 

3.1.1. Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka 
Programmet beskriver Länsstyrelsens organisation och uppgifter 
vid eller risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning. 
 
Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst  
Planen anger grunderna för Länsstyrelsens övertagande av 
kommunal räddningstjänst.  

3.1.2. Instruktion för Tjänsteman i beredskap (TiB)  
Dokumentet beskriver TiB:s uppgifter och mandat och ger 
instruktioner för arbetet. 

Åtgärdskort och mallar för den särskilda organisationens funktioner  
Dokumentet innehåller åtgärdskort och mallar för 
Länsstyrelsens särskilda organisation funktioner och ger 
ytterligare vägledning för hur funktionernas uppgifter ska lösas.  

3.1.3. Epizootiberedskapsplan 
Planen anger vilka åtgärder Länsstyrelsen ska vidta för att 
bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar. 

Samverkan för att hantera samhällsstörningar  
Dokumentet beskriver aktörsgemensamma förhållningsätt och 
arbetssätt för samverkan före, under och efter 
samhällsstörningar i Västra Götaland län.  

3.1.4. Kriskommunikationsplan 
Planen ger en fördjupad beskrivning av mål, strategi och 
organisation för Länsstyrelsens kriskommunikationsarbete.  

 

Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län -  
inriktning och rutiner  
Dokumentet är en rekommendation om vilka principer och 
värderingar som ska styra inriktningen på det 
aktörsgemensamma kommunikationsarbetet och praktiska 
rutiner för samverkan mellan kommunikatörer vid större 
samhällsstörningar i länet. 
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3.1.5. Övriga mallar och rutiner  
Utöver ovanstående dokument finns ett stort antal mallar och 
rutiner som ger fördjupad vägledning och riktlinjer för specifika 
uppgifter.  
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4. Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar 

4.1. Vägledning i förhållningssätt och arbetssätt 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar (MSB, 2015) ska ge vägledning till aktörer i 
förhållningssätt - sätt att tänka - och arbetssätt - sätt att göra - 
som underlättar aktörsgemensam inriktning och samordning.  

Samverkan är den funktion som, genom att aktörer kommer 
överens, åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga 
resurser. 

Ledning är den funktion som, genom att en aktör bestämmer, 
åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser. 
Ledning förknippas ofta med hierarkier och enskilda 
organisationer, men kan också ske i aktörsgemensamma 
situationer. Ledning kan grundas i mandat (juridisk grund) eller 
i överenskommelse (social grund). 

Inriktning handlar om beslutsfattande och orientering av 
tillgängliga resurser mot formulerade mål. Inriktning är en 
effekt av ledning och/eller samverkan, hos de resurser som 
hanterar samhällsstörningar. Varje aktör har alltid en egen 
inriktning. När flera aktörer fungerar tillsammans finns det 
också en aktörsgemensam inriktning. 

Samordning handlar om genomförande och anpassning av 
aktiviteter och delmål så att tillgängliga resurser kommer till 
största möjliga nytta. Samordning är en effekt av ledning 
och/eller samverkan hos de resurser som hanterar 
samhällsstörningar. Samordning handlar om att aktörer inte ska 
vara i vägen för varandra, och hjälpa varandra där det går. 
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I vägledningen poängteras att förmågan till aktörsgemensam 
hantering av samhällsstörningar inte bara handlar om att hitta 
samspelet med andra aktörer och att arbeta i enhetliga och 
gemensamma samverkansformer. Det handlar till stor del också 
om att tillägna sig sätt att tänka som underlättar inriktning och 
samordning. 

4.1.1. Förhållningssätt i det aktörsgemensamma arbetet 
Förhållningssätt är sätt att tänka som underlättar det 
aktörsgemensamma arbetet. Några gemensamma 
förhållningssätt som vi förhåller oss till i Västra Götalands län 
och som bidrar till, och underlättar, det gemensamma arbetet:  

• Vi tillämpar en helhetssyn på det som ska skyddas, på vilka hjälpbehov 
som finns, på resurser och på effekter av olika sätt att agera.  

• Vi ser olika perspektiv för att förstå hela skeenden och identifiera flera 
behov.  

• Vi tar hänsyn till olika tidsskalor, ser behov och effekter både på kort 
och på lång sikt.  

• Vi agerar proaktivt, förutser skeenden och tar tidiga initiativ.  
• Vi ser att störningar kan få konsekvenser samtidigt, på flera nivåer och 

sektorer i samhället.  
• Vi kan fatta beslut i en medveten process och tillsammans med andra. 
• Vi ser människan som en del av systemet och förstår hur grupper och 

individer påverkar och påverkas av varandra.  
• Vi använder kriskommunikation snabbt, öppet och korrekt.  

 

4.1.2. Förhållningssätt i det aktörsinterna arbetet 
Genom att använda vägledningen även aktörsinternt och inte 
bara i aktörsgemensamma sammanhang minskas behovet av 
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tvåspråkighet. Utöver de aktörsgemensamma förhållningssätten 
finns även interna förhållningssätt som underlättar 
Länsstyrelsens eget arbete.  

• Vi hjälps åt vid samhällsstörningar och utnyttjar kompetens inom hela 
Länsstyrelsen.  

• Vi arbetar proaktivt, engagerar interna resurser tidigt och vågar ta 
initiativ till aktörsgemensamt arbete i osäkra situationer. 

• Vi agerar enligt beslutade arbetssätt och därmed enhetligt och 
förutsägbart gentemot samverkande aktörer.   

• Vi stöttar samverkande aktörer och verkar aktivt för samordning och 
gemensam inriktning.  

• Vi håller länsledningen och övriga Länsstyrelsen informerad när 
särskilda organisationen är aktiverad. 

• Vi kommunicerar öppet, snabbt och korrekt. 
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5. Modell för förvaltning och utveckling av 
beredskapsplaner 

 

Förvaltning och utveckling inom samverkan och ledning möter 
olika behov. En del handlar om förståelse av termer och begrepp 
eller behov av principer att utgå ifrån vid praktisk hantering. 
Andra behov handlar om konkreta arbetssätt och rutiner.  

Oavsett vad som förvaltas eller utvecklas så är det viktigt att det 
hänger ihop, att det finns en röd tråd mellan dem. Exempelvis 
behöver en konkret metod för hur man ska arbeta med 
geografiskt områdesansvar grundas i en förståelse för vad 
geografiskt områdesansvar betyder, och vilka möjligheter och 
begränsningar det innebär. 

För att främja en röd tråd och undvika motstridigheter utgår 
denna plan från en modell för förvaltning och utveckling av 
beredskapsplaner. Modellen består av fyra kategorier som är 
sorterade i fyra nivåer (figur 1):  

• Nivå 4: Rutiner och checklistor 
• Nivå 3: Arbetssätt  
• Nivå 2: Förhållningssätt 
• Nivå 1: Konceptuell grund samt vetenskap och beprövad erfarenhet 

 

Namnen på de fyra nivåerna representerar kategorier i en 
hierarki, där en kategori till så stor del som möjligt bygger på 
den underliggande. Det går att jämföra med ett flervåningshus 
där varje våning eller nivå vilar på den underliggande våningen. 

Innehållet i produkter som kategoriseras längst ned i modellen 
(Vetenskap och beprövad erfarenhet samt konceptuell grund) 
kommer vara mer generella, övergripande och abstrakta till sin 
natur än innehållet i de produkter som kategoriseras längst upp 
(Rutiner och checklistor). Detta innebär att modellens nivåer är 
att betrakta som konkretiseringsnivåer. För varje nivå blir 
produkten mer tydlig och konkret. 

En viktig antagande är att produkter som syftar till att öka 
förmåga till inriktning och samordning måste vara av olika 
karaktär. Ur ett helhetsperspektiv räcker det inte bara med 
vetenskapliga, erfarenhetsmässiga och konceptuella 
resonemang. Lika lite räcker det med konkreta rutiner och 
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checklistor. Samverkan och ledning handlar om en helhet och en 
kombination av att tänka och att göra.  

I praktisk hantering av samhällsstörningar kan det ibland räcka 
med enkla verktyg. Men om dessa enkla verktyg inte bygger på 
vetenskap och beprövad erfarenhet, och om de inte hänger ihop i 
en genomtänkt helhet, blir möjligheterna att höja förmågan till 
aktörsgemensam hantering begränsad. Utan medvetna 
metodmässiga val kan vi vare sig kvalitetssäkra eller förbättra 
vår hantering av samhällsstörningar. 

5.1. Figur 1 - Modell för beredskapsplaner 

 

 

Produkterna i de fyra olika kategorierna i modellen måste ta 
hänsyn till och utgå ifrån olika typer av styrning och beroenden. 
Exempel på detta är legala förutsättningar, administrativ 
struktur, ny beredskapsstruktur, Nato-ansökan, 
kriskommunikation, tekniska stödsystem och digitala data, 
säkerhetsskydd och informationssäkerhet, bortfall av kritiska 
resurser, antagonism samt krigsfara och krig. 
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Del 2:  Metoder – Sätt att göra 
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6. Länsstyrelsens organisatoriska nivåer vid 
samhällsstörningar 

6.1. Inriktning och krav på Länsstyrelsen arbete vid 
samhällsstörningar 

Länsstyrelsen ska ha: 

• en tjänsteperson i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och 
samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid stora olyckor eller samhällsstörningar i länet eller i vår 
omvärld 

• förmåga att omgående upprätta en ledningsfunktion för bland annat 
samordning och information vid samhällsstörningar, i länet eller i vår 
omvärld, som medför behov av samverkan med kommuner eller andra 
aktörer, vilket gäller även vid höjd beredskap 

• en särskild organisation som kan hantera även mycket överraskande 
händelser och skeenden som inte framgått av riskanalyser 

• förmåga att hantera två samtidiga händelser  
• kunna aktivera särskild organisation på nivå 5 med tillräcklig förmåga 

och bemanning för sju dygn dygnet runt 
• en förberedd presumtiv räddningsledning för regionalt behov 
• förberedda ledningsplatser med lämplig teknisk utrustning 
• förmåga att agera enligt de förhållningssätt och arbetssätt som 

beskrivs i ” Samverkan för att hantera samhällsstörningar.” 

6.2. Fyra typer av organisationer 
För att möta dessa krav har Länsstyrelsen fyra typer av 
organisationer som kan involveras i flera olika skeden i 
hotskalan, alltifrån mindre samhällsstörningar till väpnat 
angrepp. De fyra typerna är linjeorganisation, 
beredskapsorganisation, särskild organisation och 
krigsorganisation. 
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Linjeorganisationen är kärnan i all verksamhet som 
länsstyrelsen bedriver och det är där de allra flesta uppdrag och 
ärenden hanteras. Linjeorganisationen, 
beredskapsorganisationen och den särskild organisationen kan 
vara aktiverade samtidigt och i olika omfattning. Det är behovet 
av inriktning och samordning som ska styra valet av 
organisationsformer. Om krigsorganisationen aktiveras är det all 
verksamhet som myndigheten ska bedriva. 
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6.2.1. Linjeorganisation  
Linjeorganisationen är myndighetens ordinarie organisation med 
sju avdelningar. 

 

6.2.2. Beredskapsorganisation 
Beredskapsorganisationen består av de funktioner som har 
beredskap för att snabbt kunna arbeta vid en potentiell eller 
inträffad samhällsstörning. Samtliga funktioner ska ha hög 
tillgänglighet och kunna nås dygnet runt, året runt: 

• Tjänsteperson i beredskap (TiB). Myndighetens Inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK), dvs den funktion som är den formella 
sökvägen och första kontaktpunkten både för externa och interna 
aktörer. Fattar beslut om att aktivera beredskapsorganisationen. 
Bemannas av medarbetare från Enheten för samhällsskydd och 
beredskap (ESB). Se särskild instruktion för TiB. 

• Chef i beredskap (CiB). Myndighetens chef i beredskap utifrån 
samhällsstörningar. Ett stöd till TiB och fattar beslut om att aktivera 
särskild organisation. Ska tidigt kunna fatta strategiska beslut om 
inriktning vid en samhällsstörning. Bemannas av chefer vid ESB. Se 
särskild instruktion för CiB. 

• Kommunikatör i beredskap (KiB). Myndighetens beredskapsfunktion 
för frågor som berör kommunikation. Bemannas av chefer och 
medarbetare från Kommunikationsenheten. Se särskild instruktion för 
KiB. 

• Resursperson i beredskap (RiB). Funktion som sätts i beredskap inför 
potentiella samhällsstörningar och som kallas in vid beslut om att 
aktivera särskild organisation. Beslut om beredskap fattas av CiB. 
Bemannas av medarbetare från ESB. Se särskild instruktion för RiB. 
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6.2.3. Särskild organisation 
Den särskilda organisationen (före detta 
krisledningsorganisationen) aktiveras vid inträffade eller 
potentiella samhällsstörningar som är så omfattande eller 
krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas 
på ett annat sätt än i linjeorganisationen, dvs de behöver 
hanteras på ett särskilt sätt.  

Den särskilda organisationen bemannas initialt oftast av 
medarbetare från ESB. Beroende på händelse och behov av 
särskild kompetens adjungeras medarbetare från 
linjeorganisationen in till den särskild organisationen. 

6.2.4. Krigsorganisation 
Vid beredskapslarm eller högsta beredskap ska Länsstyrelsen 
övergå i krigsorganisation. Länsstyrelsen kan även under höjd 
beredskap, i vissa situationer, övergå i krigsorganisation efter 
beslut från landshövdingen. Arbetet i krigsorganisationen 
beskrivs i ”Länsstyrelsens plan för höjd beredskap”. 
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7. Bedömning av inträffade eller potentiella 
samhällsstörningar 

7.1. Underlag för bedömning av samhällsstörningar 
Vid en inträffad eller potentiell samhällsstörning behöver Länsstyrelsens TiB 
och CiB fatta ett beslut om myndighetens respons. Ska särskild organisation 
aktiveras och i så fall i vilken omfattning? Underlaget till det beslutet handlar 
om att bedöma händelsen i sig. Det görs utifrån ett antal 
bedömningskategorier där enskilda eller sammantagna bedömningsalternativ 
underlättar beslutet om organisatorisk respons. 

 

Bedömningskategori Bedömningsalternativ 

Typ av händelse Ex: 

• Brand 
• Översvämning 
• Skred/Ras 
• Pågående dödligt våld 
• Oljeutsläpp 
• Demonstration 
• Händelse 

Frekvens • Vanlig händelse 
• Ovanlig händelse 

Tidsstatus • Potentiell 
• Inträffad 

Sannolikhet • Förväntad 
• Oförutsedd 

Förlopp • Snabbt förlopp 
• Långsamt förlopp 

Varaktighet • Kort varaktighet 
• Lång varaktighet 

Konsekvens • Ingen påverkan 
• Måttlig påverkan 
• Betydande påverkan 
• Allvarlig påverkan 
• Kritisk påverkan 

Omfattning • Fåtal verksamheter eller 
sektorer påverkade 

• Många verksamheter eller 
sektorer påverkade 

Aktörer, antal • Fåtal aktörer involverade 
• Många aktörer involverade 

Aktörer, förmåga • Vana aktörer 
• Ovana aktörer 
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Nedan beskrivs ytterligare kriterier som kan tala för en 
aktivering av den särskilda organisationen. 

 

Bedömningskategori Bedömningsalternativ 

Händelsen behöver hanteras: 

 

• snabbt 
• med särskilt mandat 
• med särskild kompetens 
• med ökad kapacitet 

Det finns ett behov av ökad: 

 

• analyskraft 
• beslutskraft 
• handlingskraft 
• utvärderingsförmåga 
• kommunikationsförmåga 

 

Vid behov av aktörsgemensam: 

 

• inriktning och samordning  
• genom samverkan och 

ledning 
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8. Länsstyrelsens respons vid potentiella 
eller inträffade samhällsstörningar 

8.1. Syfte och mål med att aktivera den särskilda 
organisationen 

 

Syftet med att aktivera den särskilda organisationen är att: 

• Förebygga negativa effekter på samhällets skyddsvärden vid 
potentiella samhällsstörningar 

• Eliminera eller minska negativa effekter på samhällets skyddsvärden 
vid inträffade samhällsstörningar 

 

Målet med att aktivera den särskilda organisationen är att: 

• Bidra till att upprätthålla och/eller återställa ordinarie 
samhällsfunktionalitet. 

8.2. Aktiveringsnivåer, beslut om aktivering och bemanning 
Länsstyrelsen kan respons på en samhällsstörning kan ske i olika 
omfattning eller nivåer. Nivå 1 innebär en aktivering av 
beredskapsorganisationen och nivå 2–5 innebär en aktivering 
den särskilda organisationen i en stegrande omfattning. 

Aktiverings-
nivå & org 

Beslut om 
aktivering 

Bemanning Bedömningskriterier 

Nivå 1 

Beredskaps- 
organisation 

TiB TiB, CiB, KiB, RiB 

 

Vid potentiella eller inträffade 
samhällsstörningar: 

• Där inriktning och samordning 
INTE behöver ske på särskilt 
sätt.  

• Där det räcker att följa och 
bedöma händelseutvecklingen 

• Där det räcker att genomföra 
enskilda samverkansinsatser. 
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Nivå 2 

Särskild  
organisation 
 

 

CiB 

 

 

 

 

Aktivering av 
operativ chef samt 
en eller flera 
funktioner i den 
särskilda 
organisationen 

 

Vid potentiella eller inträffade 
samhällsstörningar där: 

• inriktning och samordning 
behöver ske på särskilt sätt.  

• När flera aktiviteter behöver 
genomföras parallellt 

när kunskap, förmåga och uthållighet i 
beredskapsorganisationens inte räcker 
till. 

Nivå 3  

Särskild  
organisation 
 

 

CiB Aktivering av 
operativ chef, 
stabschef samt en 
eller flera 
funktioner i den 
särskilda 
organisationen 

Vid potentiella eller inträffade 
samhällsstörningar: 

• när inriktning och samordning 
behöver ske på särskilt sätt.  

• När flera aktiviteter behöver 
genomföras parallellt på kort tid 

• när kunskap, förmåga och 
uthållighet för Särskild 
organisation Nivå 1 inte räcker 
till. 

• när arbetet i den särskilda 
organisationen är så om 
fattande att det behöver ledas 
och fördela av en stabschef 

Nivå 4 

Särskild  
organisation 
 

 

Länsledningen Aktivering av 
operativ chef, 
stabschef och 
samtliga 
funktioner i den 
särskilda 
organisationen. 

Vid potentiella eller inträffade 
samhällsstörningar: 

• när inriktning och samordning 
behöver ske på särskilt sätt.  

• När många aktiviteter behöver 
genomföras parallellt på kort tid 

• som bedöms vara omfattande, 
komplexa och/eller långvariga 

• när kunskap, förmåga och 
uthållighet för Särskild 
organisation Nivå 2 inte räcker 
till. 

Nivå 5  

Särskild  
organisation 
 

 

Länsledningen Aktivering av 
operativ chef, 
stabschef och 
samtliga 
funktioner i den 
särskilda 
organisationen 
samt stort behov 
av resurser från 
linjeorganisationen 

Vid potentiella eller inträffade 
samhällsstörningar: 

• när inriktning och samordning 
behöver ske på särskilt sätt.  

• När många aktiviteter behöver 
genomföras parallellt på kort tid 

• som bedöms vara omfattande, 
komplexa och/eller långvariga 

• när kunskap, förmåga och 
uthållighet för Särskild 
organisation Nivå 3 inte räcker 
till. 
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8.3. Uppstart, aktiveringsnivå och avslut 
Uppstart, aktiveringsnivå och avslut av den särskilda 
organisationen kan översiktlig beskrivas så här: 

 
 

8.3.1. Uppfattat problem eller behov 
Den särskilda organisationen initieras genom att TiB får 
kännedom om en samhällsstörning eller förvarning om en 
potentiell samhällsstörning. TiB kan få informationen från SOS 
Alarm enligt avtal eller direkt från samverkande aktörer så som 
räddningstjänstförbund, kommuner, Västra Götalandsregionen 
eller polisen. Information kan även komma från medarbetare på 
Länsstyrelsen eller upptäckas genom TiB:s omvärldsbevakning. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. TiB:s agerande inför eller vid en samhällsstörning: 
• Gör en första bedömning av situationen, behovet av 

åtgärder och vidtar initiala åtgärder.  
• Informerar CiB och vid behov KiB och berörda 

enhetschefer vid samhällsstörningar 
o som medför att Länsstyrelsen vidtar åtgärder 

Tjänsteman i  
beredskap (TiB) 

Chef i beredskap 
(CiB) 

Länsledning 

Avdelningschefer Berörda  
enhetschefer 
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o som påverkar Länsstyrelsens verksamhet eller 
förtroende 

o där konsekvenserna är svårbedömda. 
 

8.3.3. Chef i beredskaps agerande vid information från TiB:  
Informerar länsledningen och samtliga avdelningschefer om vad 
som hänt.  

• Beslutar om aktiveringsnivå 1 eller 2 för särskild 
organisation. 

 

8.3.4. Länsledningens agerande vid information från Chef i beredskap: 
• Besluta om aktiveringsnivå 3 eller 4 för särskild 

organisation. 
 

8.3.5. Avdelningscheferna och/eller enhetscheferna agerande vid 
information från Chef i beredskap: 

• gör en bedömning av händelsens konsekvenser utifrån den 
egna verksamheten och utse vid behov kontaktpersoner 
för respektive verksamhet. 

8.4. Arbetssätt i den särskilda organisationen 
Stabsorientering 

Syftet med stabsorienteringen kan vara att redovisa händelsens 
utveckling, konsekvenser, pågående arbete samt formulera 
inriktning och prioriterade arbetsuppgifter för fortsatt arbete. 

Stabschefen leder stabsorienteringen. På stabsorienteringen 
deltar Operativ chef, personalen i SO eller endast 
funktionsansvariga (alternativt ansvariga för de olika 
uppgifterna), föredragande och vid behov samverkande aktörer.  

Se mall för stabsorienteringar och stabsarbetsplan i dokumentet 
Åtgärdskort och mallar för den särskilda organisationen.  

Den särskilda organisationens arbete ska dokumenteras för att 
hålla den egna organisationen informerad, underlätta 
överlämning till nästa skift, sprida information till berörda 
aktörer i länet och möjliggöra utvärdering av Länsstyrelsen 
arbete.  
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För att kunna följa upp arbetet är det viktigt att alla handlingar 
diarieförs på samma ärende, oberoende av vilken enhet 
medarbetaren tillhör.  

8.5. Överlämning, avveckling och avslut 
När händelsen inte längre behöver ledas på ett särskilt sätt i 
form av den särskilda organisationen kan den avvecklas. 
Antingen sker avvecklingen successivt eller mer momentant.  

Operativ chef fattar beslut om och när SO ska avvecklas vid 
aktiveringsnivå 1 och 2. Länsledningen fattar beslut om och när 
SO ska avvecklas vid aktiveringsnivå 3 och 4. 

Tidpunkt och form för avveckling måste planeras och 
kommuniceras internt och till samverkande aktörer.  

8.5.1. Hybridorganisation 
Hybridorganisationen är en kombination mellan särskild 
organisation och linjeorganisationen. Den kan ses som en brygga 
mellan de båda organisationsformerna. Det kan användas i 
situationer där sakkunskapen främst finns i linjeorganisationen 
(ex migration) men där arbetet initialt behöver koordineras av 
medarbetare med vana att hantera samhällsstörningar. När 
tempot i händelsen blir mer förutsägbar och lugnare och 
linjeorganisationen känner sig redo att hantera händelsen själva 
avslutas hybridorganisationen.  

8.5.2. Projektorganisation 
I vissa fall upphör inte Länsstyrelsens delaktighet i ärendet i och 
med att den särskilda organisationen avvecklas. I de fall då det 
efterföljande arbetet bedöms bli omfattande, utdraget eller 
kommer att beröra flera enheter är det lämpligt att låta arbetet 
gå över i en projektorganisation. Exempel på en sådan situation 
är sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning. Länsledningen utser vilken avdelning 
alternativt vem som ska leda och samordna den fortsatt 
hantering av händelsen. SO bör vara aktiverad till dess att en 
projektledare är utsedd.  

8.6. Utvärdering och lärande 
Utvärdering bidrar till utveckling av krisledningsarbetet. I 
samband med återgång till grundberedskap fattar länsledningen 
alternativt Operativ chefen beslut om hur arbetet ska utvärderas.  
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Formerna för utvärdering beror på hur omfattande arbetet varit, 
hur stora konsekvenserna av samhällsstörningen varit och vilken 
erfarenhet vi har från liknande händelser.  

Vid vissa samhällsstörningar finns det även behov av att 
genomföra aktörsgemensamma utvärderingar. Behov av 
aktörsgemensamma utvärderingar kan meddelas vid Regionala 
rådet för samhällsskydd och beredskaps möten.  
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9. Särskild organisation, ansvar och roller 

9.1. Allmänt om den särskilda organisationen 
Den särskilda organisationen (SO) är ett stöd till länsledningen 
och den operativa chefen. Den ska svara för informationsdelning, 
samlad regional lägesbild, samordning av åtgärder och 
kommunikation samt beredning av till samhällsstörningen 
relaterade frågor. 

Antal personer i SO varierar beroende på samhällsstörning, från 
ett mindre antal upp till full bemanning av samtliga funktioner. 

Den särskilda organisationens uppgift är att öka 
ledningskapaciteten genom att till exempel: 

• Ta fram beslutsunderlag och förslag till beslut till operativ chef och 
länsledning 

• Verkställa fattade beslut genom att dela upp dem i 
deluppgifter till funktionerna. 

• Sammanställa inkomna rapporter. 
• Inhämta uppgifter för att följa upp effekten av 

verksamheten. 
• Problemlösning och framtagande av beslutsunderlag och 

förslag till beslut kan bitvis ske som kollektivt arbete i 
staben. 

• Ta emot inkommande samverkanspersoner från andra 
aktörer 

9.2. Beslutsdomäner vid hantering av samhällsstörningar 
Den särskilda organisationen har fyra ledningsnivåer. Varje 
ledningsnivå har en viss beslutsdomän. 

 
Ledningsnivå Innebörd Ansvarig 

Normativ  
ledning 

Tolkar och beslutar om 
Länsstyrelsens roll utifrån 
gällande lagar och 
förordningar, men också 
utifrån samhälleliga och 
professionella värderingar. 

Länsledningen 

Strategisk  
ledning 

Beslutar om arbetets ram 
och avgränsningar. 
Prioriterar resurser. Blickar 

Operativ chef /  
Länsledning 
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utanför Länsstyrelsen på det 
som händer i omvärlden och 
hur det påverkar vårt 
agerande. 

Operativ ledning 

 

Leder och fördelar arbetet 
inom SO. Håller ihop de 
olika funktionerna och deras 
uppdrag till en helhet 
gentemot den operativa 
chefen. 

Stabschef 

Funktionsledning Leder en funktion i 
utförande av en tilldelad 
uppgift. Genomför uppgifter 
på uppdrag av stabschefen. 

Funktionsansvarig 

 

9.3. Ansvar och roller 

9.3.1. Tjänsteman i Beredskap 
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) ska   

• upptäcka, verifiera, larma och informera vid 
samhällsstörningar i länet eller i vår omvärld 

• initiera och samordna den inledande hanteringen av 
händelsen  

• kunna svara på larm inom 20 minuter och därefter inleda 
arbetet 

• kunna vara på plats vid Länsstyrelsens kontor i Göteborg 
eller Vänersborg inom tre timmar 
 

TiB har mandat att fatta nödvändiga beslut i det inledande 
skedet av en samhällsstörning om CiB eller länsledningen inte 
kan nås. Dessa beslut kan gälla inkallande av personal, 
utsändning av samverkanspersoner eller observatör, 
information, föreslå prioritering av materiella resurser, 
sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) etcetera. 

TiB funktionen bemannas av utbildad och förordnad personal.  

Se även relaterat dokument "Instruktion för Tjänsteman i 
beredskap”. 
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9.3.2. Länsledningen 
 

Normativ ledning av Länsstyrelsens verksamhet: 

• Tillämpning av Länsstyrelsens formella uppdrag i 
författningar. 

• Principfrågor och inriktningsbeslut. 
• Ange ramar för organisationens arbete. 
• Ange avsikter, övergripande mål och avvägningar. 
• Besluta om eventuella avvikelser från ramar. 
• Besluta om att formellt ingå vissa åtaganden. 
• Besluta om ansvarsfrågor och policytillämpning. 
• Fastställa principiella kommunikationsbudskap.  
• Följa upp resultat och effekt av mål och inriktning 

 
Samverkan och representation: 

• Samverkan med chefer hos samverkande aktörer. 
• Kontakt med Regeringskansliet. 
• Värdskap för tillresande utländska och nationella 

representanter.   
• Dialog med allmänheten, intressegrupper och 

opinionsyttringar. 
• Eventuella besök i drabbade områden. 

 
Vid räddningstjänst som leds av Länsstyrelsen 

Vid räddningstjänst som leds av Länsstyrelsen har Länsstyrelsen 
mandat att vidta vissa åtgärder som Länsstyrelsen inte har i 
andra situationer. Då har länsledningen även i uppgift att 

• fatta beslut om övertagande av kommunal räddningstjänst 
• utse och vid behov avsätta räddningsledare 

 
Det finns åtgärder som endast räddningsledaren har rätt att fatta 
beslut om:  

• Tjänsteplikt. 
• Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) – 

varningsmeddelande. 
 

9.3.3. Räddningsledare 
I de fall länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst är det 
räddningsledaren som ansvarar för räddningsinsatsen. 
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Räddningsledarens arbete är i huvudsak normativt och 
strategiskt.  

Räddningsledaren har även mandat att fatta beslut om  

• Tjänsteplikt. 
• Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) – 

varningsmeddelande. 
• Beslut om ingrepp i annans rätt. 

 
Länsstyrelsen har utsett presumtiva räddningsledare. Dessa har 
behörighet att leda räddningstjänst i den kommunala 
räddningstjänsten och har erfarenhet av stora räddningsinsatser, 
eller motsvarande kvalifikationer.  

9.3.4. Operativ chef (OC) 
Strategisk ledning av den särskilda organisationen  

Den operativa chefen (OC) ansvarar för ledning av verksamheten 
kopplat till samhällsstörningen utifrån länsledningens 
inriktning. Det innebär bland annat att: 

• Aktivera och anpassa den särskilda organisationen till rätt 
nivå. 

• Formulera inriktning för SO:s arbete 
• Besluta om prioriterade arbetsuppgifter för SO. 
• Ge organisationen uthållighet som överensstämmer med 

samhällsstörningens förmodade varaktighet. 
• Följa upp resultat och effekt av beslutad inriktning. 
• Hålla Länsledningen informerad om verksamheten 
• Definiera vilken beredskap som krävs för andra 

samhällsstörningar. 
• Prioritera resurser mellan olika pågående 

samhällsstörningar. 
• Fatta beslut om när krisstaben ska avvecklas. 
• Fatta beslut om utvärdering, i samråd med länsledningen, 

 
OC har mandat att fatta beslut om Viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA) – informationsmeddelande. 
 
OC beslutar om avsikten med Länsstyrelsens agerande och 
förmedlar det genom en inriktning för 
krisledningsorganisationen.  
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Syftet med inriktningen är att ge ett tydligt underlag för 
planering och beslut. En tidigt, väl utformad, lättförståelig och 
för alla i SO känd inriktning är en av huvudnycklarna till 
enhetlighet i beslutsfattande. 

Inriktningen gör också att stabschef och funktionsansvariga kan 
fatta egna beslut inom ramen för OC:s mål för verksamheten. 
Det blir även ett stöd för dem i de fall då närmsta chef är 
förhindrad att utöva direkt ledning. 
 
Inriktningen beskriver det övergripande målet för verksamheten 
och den övergripande metoden för att nå detta mål. Målbilden 
förklarar vad som är syftet med organisationens verksamhet och 
vad som ska ha uppnåtts då uppgiften är löst. Beskrivningen av 
genomförandet ger en bild av hur verksamheten ska bedrivas 
fram till dess att uppgiften är löst, gärna i kronologisk ordning, 
samt i stora drag hur målet ska nås. 
 

9.3.5. Stabschef (SC) 
Stabschefen leder krisstabens arbete utifrån: 

• Länsledningens inriktning.  
• Operativ chefens inriktning och prioriterade 

arbetsuppgifter. 
 

Stabschefen ansvarar för att: 

• Hålla ihop de olika funktionerna och deras uppdrag till en 
helhet gentemot Operativ chef. 

• Rapportera till Operativ chef och lyfta behov av beslut, 
inriktning och resurser, samt lämna förslag på åtgärder 

• Följa upp resultat och effekt av beslut i stort och 
prioriterade arbetsuppgifter. 
 

Läs mer om uppgiften i Åtgärdskort för stabschefen i 
dokumentet Åtgärdskort och mallar för 
krisledningsorganisationen.  

9.3.6. Funktionsansvariga 
Funktionsansvariga leder funktionens arbete utifrån: 

• Länsledningens inriktning.  
• Operativ chefens beslut i stort och prioriterade 

arbetsuppgifter. 
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• Uppgifter som stabschefen tilldelar funktionen. 
 

Läs mer om funktionerna i dokumentet Åtgärdskort och mallar 
för krisledningsorganisationen.  

 

9.3.7. Avdelningscheferna 
Avdelningschefernas uppgifter vid en samhällsstörning: 

• Leda avdelningens ordinarie verksamhet. 
• Delta i möten med anledning av samhällsstörningen på 

inbjudan av länsledningen, Operativ chef eller 
stabschefen. 

• Bedöma och informera Operativ chef om 
samhällsstörningens konsekvenser för avdelningens 
verksamhet och för samhället i stort. 

• Utse personer som ska ingå i den särskilda organisationen 
utifrån efterfrågad kompetens. 

• Säkerställa att inkomna ärenden med koppling till 
inträffad samhällsstörning överlämnas till den särskilda 
organisationen för snabb och samordnad beredning. 

• Informera egen personal. 

9.3.8. Talesperson 
Talespersonen företräder Länsstyrelsen gentemot media. Till 
talesperson utses den som har bäst kunskap inom sakområdet, 
väl känner till Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning samt 
har förmåga/vilja att kunna svara media. Talespersonen får stöd 
av kommunikationsfunktionen med att sammanställa underlag 
till viktiga frågor och svar och hjälpa till att formulera 
huvudbudskap. 

9.4. Den särskilda organisationens moduler 
Länsstyrelsens särskilda organisation (SO) består av flera 
moduler som tillsammans ska åstadkomma största möjliga 
effekt: 

• Funktionsbaserad organisation 
• Processbaserat arbetssätt 
• Särskilda händelseplaner 
• Särskilda tjänster 
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9.5. Funktionsbaserad organisation 
Det finns totalt elva funktioner i den särskilda organisationen: 

• Operativ chef 
• Stabschef 
• L1 Personal 
• L2 Säkerhet 
• L3 Händelsehantering 
• L4 Service 
• L5 Analys och planering 
• L6 Samband 
• L7 Kommunikation 
• L8 Juridik 
• L9 Samverkan 
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Nedan beskrivs de funktionerna övergripande. Läs mer om 
respektive funktions uppgifter i dokumentet Åtgärdskort och 
mallar för den särskilda organisationen.  

9.5.1. L1 Personal 
Medarbetarna är Länsstyrelsens största resurs vid hanteringen 
av samhällsstörningar. Ibland uppstår även behov av inlåning av 
personal från samverkans aktörer eller nyanställning. I 
uppgiften ingår bland annat att ta fram bemanningsplaner, 
teckna avtal och säkerställa en god arbetsmiljö. 

9.5.2. L2 Säkerhet 
Funktionen svarar för den interna säkerheten för Länsstyrelsen 
och på platser där Länsstyrelsen verkar. Det handlar om 
förstärkning av skydd, skydd av personal, inpassering, 
informationssäkerhet med mera 

9.5.3. L3 Händelsehantering 
Samlade lägesbilder består av information från flera aktörer och 
ger en aktörsövergripande helhetssyn. Länsstyrelsens uppgift är 
att sammanställa en regional samlad lägesbild som delas med 
samverkande aktörer och som rapporteras till regeringen. 
Lägesbilden innehåller en beskrivning av händelsen, dess 
konsekvenser, åtgärder och resurser samt berörda aktörer. 

Informationsdelningen mellan olika aktörer vid 
samhällsstörningar är en förutsättning för välgrundade 
överenskommelser och beslut. Länsstyrelsens uppgift består i att 
skapa förutsättningar för berörda aktörer inklusive 
Länsstyrelsen att dela, efterfråga och ta emot information.  

Genom att inrikta och samordna samhällets åtgärder för att 
hantera en samhällsstörning utnyttjas samhället resurser 
effektivare och kommuniceras till individ och samhälle snabbt 
och korrekt. Länsstyrelsens uppgift är att verka för samordning 
och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas vid 
en samhällsstörning. Länsstyrelsen ska identifiera 
samordningsbehov och samordna åtgärder, kommunikation och 
resurser.  

9.5.4. L4 Service 
I uppgiften ingår att stödja den särskilda organisationen med 
viss teknisk support, mat, logi och resebokning.  
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Dokumentation är en viktig del i den särskilda organisationens 
arbete. Arbetet ska dokumenteras och sparas för att kunna 
kommuniceras inom Länsstyrelsen och med samverkande 
aktörer. Dokumentationen används även efter organisationen är 
avvecklad för utvärderingar och uppföljningar.  

9.5.5. L5 Analys och planering 
När en samhällsstörning inträffar finns det ofta behov av att 
etablera arbetsgrupper som arbetar med analys och beredning 
utifrån händelsens behov. Vad som behöver analyseras och 
beredas beror på typ av samhällsstörning. Två vanligt 
förekommande uppgifter är:  

1) Analys av samhällsstörningens konsekvenser, behov av 
samordning samt åtgärder på lång och kort sikt. Analysen 
påverkar vårt fortsatta agerande och den gemensamma 
inriktningen. Analysen kan göras utifrån ett övergripande 
perspektiv eller för en viss verksamhet. 

2) Skyndsam beredning och beslut i olika ärenden inom 
Länsstyrelsens verksamhet. Det kan handla om behov av 
rekommendationer kring vilken saneringsmetod som ska 
användas vid oljeutsläpp, eldningsförbud, beslut om nya 
skyddsobjekt och mycket annat.  

9.5.6. L6 Samband 
I uppgiften ingår att säkerställa att den särskilda organisationen 
har tillgång till fungerande IT- stöd, telefoni och 
signalskyddsutrustning.  

9.5.7. L7 Kommunikation 
Kommunikation är ett av våra viktigaste verktyg för att hantera 
en samhällsstörning. Länsstyrelsen ska: 

• verka för att kommunikationen med individ och samhälle 
samordnas. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att ta fram en 
regional inriktning för kommunikationen, i samverkan 
med berörda aktörer, 

• kommunicera de insatser den egna myndigheten 
genomför, 

• säkerställa att chefer och medarbetare är informerade om 
Länsstyrelsens roll och insatser och hur händelsen 
påverkar övrig verksamhet. 
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9.5.8. L8 Juridisk 
Vid i princip alla samhällsstörningar finns behov av juridisk 
rådgivning till den särskilda organisationens olika beslutsfattare. 
Det kan gälla stöd i enskilda ärenden, såsom tillträdesförbud och 
föreskrifter, eller kring sekretess.  

Funktionen juridisk rådgivning ska utöver stod till stabschefen 
också förse länsledning med erforderlig rådgivning i deras 
normativa ledning. 

 

9.5.9. L9 Samverkan 
Ansvarar för samverkan med andra aktörer. Det kan ske genom 
samverkanskonferenser eller genom att fungera som 
samverkansperson hos andra aktörers särskilda organisationer. 
Det kans också ske genom att ta emot andra aktörers 
samverkanspersoner i vår särskilda organisation. 

9.6. Processen för inriktning och samordning 
Enkelt uttryckt handlar hanteringen av samhällsstörningar 
ytterst om att omsätta aktörernas förmåga till effekt på bästa 
sätt. Om samhällets samlade resurser ska kunna användas på 
bästa sätt behöver de ha inriktning och samordning. Inriktning 
och samordning är att se som effekter. Inriktning och 
samordning kan då åstadkommas bland annat genom 
funktionerna samverkan eller ledning. 
För att åstadkomma önskvärd effekt använder vi Processen för 
inriktning och samordning (PIS). För att samhällsstörningar ska 
kunna hanteras systematiskt utifrån medvetna organisatoriska 
val krävs att stegen tas i tur och ordning och att samtliga 
aktiviteter faktiskt genomförs. För att kunna genomföra en viss 
aktivitet är det möjligt, och ibland nödvändigt, att gå bakåt till 
ett föregående steg för att skaffa bättre förutsättningar för 
aktiviteten. Hur lång tid hela processen tar beror på den aktuella 
händelsen. Sannolikt kräver hanteringen av de flesta 
samhällsstörningar att processen upprepas innan uppdraget kan 
anses vara hanterat och avslutat.  
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9.7. PIS:ens fem steg 

9.7.1. Lägesbild 
Det första steget när det inträffar en samhällsstörning är att 
klarlägga vad som hänt (dåtid) och vad som pågår (nutid) genom 
att titta på samhällsstörningens konsekvenser, vilka aktörer som 
berörs samt vilka åtgärder som redan vidtagits och som vidtas 
just nu. Uttryckt på annat sätt handlar det om att sammanställa 
en lägesbild. Genom att samla in och presentera för händelsen 
relevanta fakta syftar sammanställningen av lägesbilden till att 
ta fram ett faktaunderlag.  

9.7.2. Lägesanalys 
I nästa steg utgår man från det framtagna faktaunderlaget – 
lägesbilden – för att göra antaganden om hur samhällsstörningen 
kan komma att utvecklas, vilka konsekvenser det skulle kunna 
leda till och vad som i så fall bör göras (framtid). Att skapa en 
lägesanalys innebär att göra bedömningar av vad informationen i 
lägesbilden faktiskt betyder i termer av identifierade behov och 
åtgärder. Lägesanalysen ska resultera i ett beslutsunderlag med 
förslag på möjliga inriktningsbeslut för att hantera 
samhällsstörningen. 

9.7.3. Inrikta och besluta 
PIS:ens tredje steg, att inrikta och besluta, innebär att fatta 
medvetna beslut utifrån beslutsunderlaget – lägesanalysen – om 
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vad som ska göras och inte göras. Ett inriktningsbeslut ska i 
slutändan leda till att rätt saker görs.  

9.7.4. Samordna och genomföra 
Steget att samordna och genomföra innebär att de rätta sakerna 
görs på rätt sätt.  

9.7.5. Utvärdera 
I det femte steget utvärderas de genomförda åtgärderna för att 
se om de tillfört tillräcklig nytta till hanteringen av 
samhällsstörningen, det vill säga om de fått önskad effekt. 
Åtgärder som inte ger önskad effekt behöver antingen upphöra 
eller korrigeras.  

9.8. Särskilda händelseplaner 
Länsstyrelsen har flera särskilda händelseplaner som är framtagna för att 
användas vid specifika samhällsstörningar: 

• Plan vid kärnteknisk olycka 
• Plan vid övertagande av kommunal räddningstjänst 
• Plan för oljeskadeskydd 
• Plan vid pandemi 
• Plan vid epizooti 
• Plan vid pågående dödligt våld 
• Plan för kriskommunikation 

 

9.9. När Länsstyrelsen ansvarar för  
räddningstjänst 

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning, när utsläppet är 
av sådan omfattning att åtgärder krävs för att skydda 
allmänheten.  

Vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst 
får Länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de 
kommuner som berörs av insatsen. Länsstyrelsens arbete inför 
och vid ett övertagande av ansvaret för kommunal 
räddningstjänst beskrivs närmare i Plan för övertagande av 
kommunal räddningstjänst. 

Länsstyrelsens arbete vid utsläpp av radioaktiva ämnen beskrivs 
närmare i Länsstyrelsens program för räddningstjänst och 
sanering.  
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9.9.1. Räddningsledare 
En räddningsinsats kommer att ledas av någon av Länsstyrelsens 
presumtiva räddningsledare. Dessa har behörighet att leda 
räddningstjänst i den kommunala räddningstjänsten och har 
erfarenhet av stora räddningsinsatser, eller motsvarande 
kvalifikationer.  

9.9.2. Regionalt räddningsledningslag 
Regionalt räddningsledningslag har till uppgift att stödja 
räddningsledaren. Räddningsbefäl ur VG Stab (mer information 
på sidan 32) bildar tillsammans med sakkunniga och jurister 
från Länsstyrelsen ett regionalt ledningslag.  

9.9.3. Länsstyrelsens arbete 
Vid omfattande räddningsinsatser i den kommunala 
räddningstjänsten eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning ska de presumtiva 
räddningsledarna vara aktiverade.  

Länsstyrelsens ansvar för räddningsinsats kan illustreras i 
nedanstående figur, Inflytandetrappan. Figuren ger exempel på 
länsstyrelsens åtgärder med olika grad av styrning gentemot 
aktuell situation. Oavsett steg ska länsstyrelsen kontinuerligt 
bedöma sina åtgärder och behovet av ett övertagande. 
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De presumtiva räddningsledarna kan bistå Länsstyrelsen i 
arbetet med att bedöma situationen och förbereda för 
räddningsledning. Det kan innebära att 

• följa och värdera pågående kommunala räddningsinsatser, 
främst med avseende på effektivitet, ledningsförmåga, och 
resurssituation 

• följa och värdera andra aktörers hantering av 
konsekvenserna av händelsen 

• stödja berörda räddningstjänster 
• värdera behovet av samordning och inriktning från 

Länsstyrelsen 
• värdera behovet av övertagande av kommunal 

räddningsinsats 
• värdera behovet av ingrepp i annans rätt 
• designa en organisation för räddningsledning  

(skadeplatsorganisation, ledningsorganisation) 
• bereda formalia för ett övertagande 
• leda räddningsinsatsen när Länsstyrelsen ansvarar 
• svara för regionalt och nationellt kopplad analys, logistik, 

samverkan, lägesbild och rapportering. 
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9.10. Vid höjd beredskap 
Vid höjd beredskap aktiveras ”Länsstyrelsens plan för höjd 
beredskap”. 
 

9.11. Särskilda tjänster 
I samband med en samhällsstörning den särskilda organisationen ansvar att 
leverera ett antal produkter eller tjänster: 

• Lägesrapporter 
• Samverkanskonferenser 
• Regional Inriktnings och samordningsfunktion (ISF) och ISF-stöd 
• Process för att begära, lämna och ta emot stöd (resursmäkling) 

 

9.11.1. Lägesrapporter 
Vid samhällsstörningar har många aktörer skyldigheter att lämna 
lägesrapporter till andra aktörer. Utöver detta generella rapporteringsansvar 
är det vanligt att det kommer hemställan eller regeringsuppdrag om 
lägesrapporter. 

 

 

9.11.2. Samverkanskonferenser 
Ett viktigt sätt att samla in och sprida information vid samhällsstörningar är 
genom samverkanskonferenser. Det används både på lokal, regional och 
central nivå. Dels i form av regelbundna ordinarie samverkanskonferenser, 
dels i form av händelseinitierade samverkanskonferenser. 
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Den särskilda organisationen har en viktig uppgift både i att delta i andra 
aktörers samverkanskonferenser och i att arrangera myndighetens egna 
samverkanskonferenser. 

 

9.11.3. Regional Inriktnings och samordningsfunktion (ISF) och ISF-stöd 
Länsstyrelsens regionala geografiska områdesansvar innebär att myndigheten 
ska verka för samordning mellan länets aktörer vid samhällsstörningar. Med 
detta följer att Länsstyrelsen ska ha förmåga att kunna stå värd för en 
regional inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). En ISF är en tillfällig 
aktörsgemensam funktion som skapas för att berörda aktörer ska kunna sluta 
överenskommelser om inriktning och samordning i hanteringen av en 
samhällsstörning. Trots att deltagarna i en ISF representerar olika aktörer är 
målet att bidra till effektiva helhetslösningar. För att kunna sluta 
överenskommelser bör deltagarna ha ”[...] mandat att bidra med den egna 
organisationens resurser och kompetens”, vilket i praktiken innebär att de 
lämpligen bör vara beslutsfattare.  

En viktig uppgift för Länsstyrelsen i rollen som värd för en ISF är att 
organisera ett ISF-stöd. Ett ISF-stöd kan ses som en beredningsgrupp, en stab 
eller en analysfunktion vars huvudsakliga uppgift är att ta fram underlag med 
förslag till överenskommelse om inriktning och samordning som ISF:en 
därefter tar ställning till. ISF-stödet bemannas primärt av värden men alla 
berörda aktörer kan ingå i ISF-stödet för att tillhandahålla kunskapen som 
krävs för att skapa analyser och underlag utifrån en helhetssyn. 

 

9.11.4. Process för att begära, lämna och ta emot stöd (resursmäkling) 
Vid mer omfattande samhällsstörningar kan vissa aktörer behöva ett tillskott 
av resurser och materiel. Ibland kan det vara flera aktörer som samtidigt 
behöver förstärkning. Den särskilda organisationen har ett ansvar att 
inventera och bedöma detta hjälpbehov på ett strukturerat sätt. Det görs med 
stöd av processen för att begära, lämna och ta emot stöd.  
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10. Resurser 

10.1. Personella resurser  

10.1.1. Länsstyrelsens Tjänstemän i beredskap (TiB) 
Länsstyrelsens medarbetare som har förordnande som TiB har 
kunskap om Sveriges krishanteringssystem, Länsstyrelsens 
uppdrag och krisledningsorganisation. De har förmåga att starta 
krisledningsarbetet och att leda det fortsatta arbetet inom de 
olika funktionerna (med undantag för kriskommunikation).  

10.1.2. Resurspersoner i beredskap (RiB) 
Länsstyrelsen har utsett medarbetare till resurspersoner som 
snabbt kan vara med och starta upp den särskilda organisationen 
och börja bemanna den. Dessa har utbildning och erfarenhet av 
våra tekniska ledningssystem, av att sammanställa samlade 
lägesbilder och samverkanskonferenser.  

 

10.1.3. Funktionsansvariga 
Länsstyrelsen har utsett medarbetare till funktionsansvariga för 
den särskilda organisationens olika uppgifter. De 
funktionsansvariga leder arbetet inom de olika funktionerna när 
Länsstyrelsens aktiveringsnivåer höjts.  

 

10.1.4. Länsstyrelsens presumtiva räddningsledare 
Dessa har behörighet att leda räddningstjänst i den kommunala 
räddningstjänsten och har erfarenhet av stora räddningsinsatser, 
eller motsvarande kvalifikationer. När Länsstyrelsen ansvarar 
för räddningstjänst kommer en räddningsinsats att ledas av 
någon av dessa presumtiva räddningsledare. 

Vid omfattande räddningsinsatser i den kommunala 
räddningstjänsten eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning kan de presumtiva 
räddningsledarna hjälpa Länsstyrelsen att bedöma situationen 
och förbereda för räddningsledning.  
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10.1.5. Expertkompetens på myndigheten som stöd för beslut 
Länsstyrelsen har kompetens inom en rad olika områden vilket 
gör att Länsstyrelsen kan vara ett stöd för andra myndigheter 
vid en samhällsstörning. Medarbetare med expertkompetens kan 
exempelvis stödja en kommun i ett beslut och i hanteringen av 
en allvarlig händelse. 

 

10.1.6. VG Stab 
VG Stab är en kompetenspool av särskilt utbildade och övade 
personer från bland annat kommuner och räddningstjänster i 
länet. Personerna i poolen har kompetens inom bland annat 
stabsarbete, räddningstjänst, analys och kriskommunikation. 
Poolen förvaltas av Länsstyrelsen.  

Syftet är avlösa eller förstärka kommunledningar och 
räddningstjänster i fråga om stabsarbete, kriskommunikation, 
analyser och resurser för samverkan. 

Begäran om stöd från VG Stab görs hos Länsstyrelsens TiB. 
Personerna i poolen ska kunna börja arbeta cirka ett dygn efter 
att begäran har kommit in till Länsstyrelsen. 

 

10.1.7. Förstärkningsresurser från frivilliga försvarsorganisationer 
Länsstyrelsen har tagit fram en rutin för gemensamt arbetssätt 
för aktivering av förstärkningsresurser ur frivilliga 
försvarsorganisationer vid en samhällsstörning. Rutinen är 
resultatet av dialoger mellan Länsstyrelsen, 
kommunrepresentanter och företrädare för frivilliga 
försvarsorganisationer i Västra Götalands län. Syftet är att hitta 
ett fungerande arbetssätt för aktivering av förstärkningsresurser 
ur frivilliga försvarsorganisationer (FFO) vid efterfrågan från 
framför allt kommuner och myndigheter (beställare) vid en 
samhällsstörning. 

Rutinen aktiveras genom kontakt med Tjänsteman i Beredskap. 
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10.2. Materiella resurser 
 

10.2.1. Tekniskt ledningsstöd 
Länsstyrelsen använder i huvudsak samma tekniska ledningsstöd 
i den särskilda organisationen som i sitt övriga arbete. Utöver 
telefon, e-post, Skype och VPN-uppkopplingen används 
nedanstående ledningsstöd.  

 

10.2.2. Webbaserat informationssystem, WIS 
Länsstyrelsen använder WIS som är ett nationellt webbaserat 
informationssystem för att dela information mellan aktörerna i 
systemet för civil beredskap före, under och efter en händelse.  

 

 

10.2.3. RAKEL 
Länsstyrelsen är ansluten till det nationella 
kommunikationssystemet för samverkan och ledning, RAKEL.  

 

10.2.4. Signalskydd 
Länsstyrelsen har tillgång till krypterade förbindelser (fax, 
telefon, fil, FTN och IP-videokonferens).  
 

10.2.5. Lokaler 
Länsstyrelsen har förberedda lokaler för SO i Länsstyrelsens 
lokaler i Göteborg. Ledningsplatsen är försedd med reservkraft 
med uthållighet på minst en vecka. Avbrottskänslig utrustning i 
ledningsplatsen försörjs med avbrottsfri kraft (UPS).  

SO kan även ske i den alternativa ledningsplatsen i Vänersborg 
eller i Länsstyrelsens övriga lokaler. 
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