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Stig Husin, Kristina Smith och Magnus Söderblom från 
Länsstyrelsen i Uppsala län bjöd den 14 april in till övning 
på Stora Hotellet i Örebro. Kristina Smith berättade att 
modellen för övningen är hämtad från Transportstyrelsen, 
men att de sedan har modifierat den så att den är bättre 
anpassad för de aktörer som deltar. Övningen kretsade kring 
stora utrymningar där ett påhittat scenario i Nora stod som 
bakgrund till de diskussionsfrågor som övningsledarna tog 
upp: 

”Centrala Nora måste utrymmas på grund av ett utsläpp 
av gasol. Ett mottagningsalternativ finns inte i kommunen. 
Evakueringen är beordrad av kommunal räddningsledare 
som nu vänder sig till Länsstyrelsen för hjälp.”

En viktig förutsättning för övningen är att inte streta emot 
scenariot, poängterade Kristina Smith. Detta för att 
diskussionen inte ska bottna i att gruppen menar att en 
specifik händelse inte är möjlig på grund av vart den är 
placerad geografiskt sett.

Frågorna som övningen är baserad på diskuteras i grupper för 
att sedan avhandlas i en öppen diskussion. En indelning av 
grupper gjordes för att säkerställa att det fanns en bra 
blandning av aktörer från de olika inbjudna myndigheterna 
och kommunerna. 

Första diskussionspunkterna:

1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort?
2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning?
3. Vet kommunerna i förväg hur många evakuerade de har 

kapacitet att ta emot? 
- Kapacitet att inkvartera särskilda grupper?

4. Vilken typ av samordning krävs om mottagande ort  
ligger i ett annat län? 
- Vilka särskilda grupper kan innebära extra behov av 
samordning?

Deltagarna ser inte några svårigheter i att utrymma 
allmänheten, med andra ord de som är friska och krya och 
har möjlighet att själva ta sig från det drabbade området. Det 
problematiska ligger i att utrymma grupper med särskilda 
behov. Sådant som geografisk utspridning gör att 
kringliggande kommuner behövs för att stödja Nora. Det 
finns ett fungerande nätverk mellan kommunerna som 
underlättar kontakten vid en sådan här händelse. 

Vid frågan om det skulle sammankallas ett T-Sam-möte vid 
en sådan här händelse svarar Hans Ericsson från polisregion 
Berglagen:
- Det är redan igång. Det är forumet för att hitta mottagnings-
platser för de som ska evakueras och något som är kärnan i 
utrymningsarbetet.

Samarbetet i länet känns naturligt, enligt diskussionerna som 
hålls i rummet. Att gå via länsstyrelsen är något som skulle 
ske omgående och per automatik för att de ska kunna göra 
analyser för att hitta bästa mottagningsort.

I Örebro finns ingen löpande inventering för att kartlägga sär-
skilda grupper och dess storlek. Beroende på scenario skulle 
en sådan inventering behöva göras. 



Andra diskussionspunkterna:

1. I vilka lägen kan det bli aktuellt för länsstyrelsen att ta 
över ansvaret för räddningstjänsten och bli ansvariga för 
utrymningen?

2. Vilken roll har länsstyrelsen i de lägen då länsstyrelsen 
inte ansvarar för räddningstjänsten?

Vid Västmanlandsbranden tog länsstyrelsen över räddnings-
tjänsten. Om fler kommuner är inblandade har länsstyrelsen 
möjlighet att ta över. Maria Nordqvist, Länsstyrelsen i Örebro 
län, pekar på ett par fall där detta har skett förutom vid den 
stora branden – till exempel vid några översvämningar norrut 
i Sverige.

Vad är länsstyrelsen ansvarig för? Den stora fördelen med att 
länsstyrelsen tar över räddningstjänsten är dess förmåga att 
samordna. Deltagarna är dock samstämmiga i åsikten att 
länsstyrelsen inte behöver göra detta. Länsstyrelsen blir 
istället en viktig kugge i arbetet genom dess samordningsför-
måga.

Det ska mycket till om länsstyrelsen ska ta över och göra ett 
bättre arbete än Nerikes brandkår, som är utbrett över åtta 
komuner i länet. Insatserna leds inte från Länsstyrelsen i 
Örebro län utan det finns förbestämda roller i länet. Med 
andra ord är samordningen mellan aktörer i länet bra 
förberedd inför en sån här situation.

Vad händer om en konflikt uppstår där länsstyrelsen 
menar att de ska ta över räddningstjänsten medan kommunen 
motsäger sig detta? Det finns lagmässigt stöd för att 
länsstyrelsen ska kunna göra det. Men Maria Nordqvist 
menar att det ska mycket till om länsstyrelsen tar över ifall 
aktörerna inte är överens. Länsstyrelserna har ansvar för sitt 
egna län, men sker incidenten i flera län måste länsstyrelserna 
komma överens.

Tredje diskussionspunkterna:

1. Hur hanteras boende som vägrar utrymma?
2. Hur hanteras boende som låtsas utrymma?
3. Hur bemöts evakuerade som har starkt behov av till-

träde till det evakuerade området?
4. Hur skiljer sig hanteringen av permanent boende från 

tillfällgit boende?

Polisen har rätt att bära ut folk som vägrar utrymma. Men vad 
kan man göra för att slippa ett sådant agerande? Vid en storm 
i New York gick staden ut och sa att de ville att allmänheten 
skulle evakuera, något som deltagare i övningen tror kan 
upplevas som en frivillig evakuering.

Deltagarna menar att det är räddningsledaren som 
bestämmer vilka som får ha tillträde till det avspärrade 
området. Det kan vara svårt att få nytt recept på medicin, 
vilket betyder att landsting och regioner kan möjliggöra 
lättare tillgång till ”viktiga” mediciner. Det är viktigt att i ett 
tidigt skede informera om vad man behöver ta med sig när 
man evakueras.
 
Vilket är det enklaste sättet för sjuka och äldre att få tag på ny 
medicin vid ett sånt här scenario? Det finns inget enkelt sätt. 
Man måste vända sig till ett apotek och ha ett recept.
Medicinhanteringen är en fråga som behöver diskuteras mer. 
Det är något som behöver avhandlas innan något händer, så 
att det inte blir ett stort problem när olyckan inträffar. 



Fjärde diskussionspunkterna:

1. Vem ansvarar för flyttning av boskap?
2. Vilket ansvar finns gällande sällskapsdjur?
3. Vad finns för resurser att inkvartera boskap?

Kristina Smith, Länsstyrelsen Uppsala län, inleder denna 
fråga med att konstatera att hon tycker att det är den 
svåraste frågan som kommer diskuteras under dagen. Väldigt 
många människor är emotionellt fästa vid sina djur vilket gör 
att ”jobbiga” situationer kan uppstå.

Anses djuren som egendom har polisen rätt att omhänderta 
djuren. Behöver man gå in med skyddsdräkt för att rädda 
djuren är det redan för sent. Det finns heller ingen juridisk 
skillnad mellan till exempel hundar eller nötkreatur. Något 
som skulle underlätta den här processen är att förbereda en 
checklista innan situationen uppstår. 

Det finns också problematik i att Jordbruksverket har regler 
för hur man får förflytta djur. I Västmanlandsfallet gjorde 
Jordbruksverket ett dispensbeslut som 
möjliggjorde förflyttning av djur på ett effektivt sätt där man 
inte behövde ta hänsyn till komplicerade lagar.

I första hand är det ägarna som har ansvaret för sina djur. 
Men samordningen kring evakueringen och ansvaret kan 
landa hos länsstyrelsen. 

Liv, egendom och miljö är de faktorer Räddningstjänsten ska 
ta hänsyn till. Människoliv går i första hand och sedan 
hanteras boskap beroende på dess monetära värde. Stora 
boskap med hundratals djur går därför före mindre sådana.

Femte diskussionspunkterna:

1. Vad har den enskilde för ansvar?
2. Vad har den enskilde för slags förväntningar på de 

olika myndighetsaktörerna?
3. Hur säkerställer vi att en enskilde är medveten som sin 

roll?

Den enskilda har ett väldigt stort ansvar kring att vara 
förberedd inför en händelse. Samtidigt har den enskilde 
antagligen väldigt stora förväntningar på att få hjälp av olika 
myndighetsaktörer. Där gäller det att informera om den 
enskildes ansvar.

Diskussionerna i rummet kretsar kring hur boende i 
Örebro tog stort eget ansvar vid Svampen-incidenten (det 
förorenade vattnet) för ett år sen. Det finns också en 
koppling till vilken möjlighet man faktiskt har att ta eget 
ansvar, till exempel fysisk nedsatthet.

MSB jobbar aktivt för att vid en krishändelse få ut 
informationen om 72 timmar till allmänheten. Länsstyrelsen 
arbetar dessutom på en broschyr som kommer att gå ut till 
hela Örebro läns befolkning där man informerar om detta. 
En annan tanke i gruppen är att skolan ska informera om 
detta så att dessa tankar följer med i tidig ålder. I mångt och 
mycket förväntar sig allmänheten att man får hjälp och inte 
behöver ta särskilt stort ansvar själv. 

Men vad har man för ansvar för i en kris? Och vad 
innebär ansvaret? Många av övningsdeltagarna menar att 
detta skulle behöva lagstadgas och finnas på pränt. 
Sanningen är dock att ansvaret skiljer sig från person till 
person. Stig Husin menar att ansvaret i vardagen är det 
samma som vid en kris – skillnaden är att vid en kris finns 
det möjlighet att få hjälp.



Sjätte diskussionspunkterna:

1. Vilka är de olika målgrupperna för information?
2. Vilka informationskanaler kan användas?
3. Hur interagerar räddningsledning och  

informationsansvarig?
4. Vilken informationsstrategi har vi?
5. Vilken typ av information behöver mottagande orter 

om de evakuerade?

Först och främst måste informationen vara samstämmig 
inom kommunen för att sedan få ut informationen till 
allmänheten. Det är viktigt att olika aktörer går ut med 
samma budskap. För att gå ut med information i scenariot i 
Nora kan det vara bra att använda sig av VMA.

Budskap sprids väldigt fort och det finns många kanaler som 
brukas. Det är också riskabelt då felaktig information kan 
spridas. Därför måste informationen man går ut med vara 
koordinerad och korrekt så att inte missförstånd skapas.

Under en sådan här händelse skulle länsstyrelsen initiera sitt 
krisinformationsnätverk. Det måste också gå ut information 
för när man ska söka vård så att inte sjukhusen blir 
överbelastade. Vad behöver personerna? Vad är det för 
behov de har? Det är sådan information som behövs för att 
kunna ta hand om allmänheten. 

Men hur ska mottagarna ta emot informationen? Vid ett 
strömavbrott kan det vara svårt att ta emot information via 
internet. 

Efter influensavaccineringen kom man fram till att man 
måste arbeta mer med informationsfrågorna. Ett exempel är 
att man börjat jobba mer med omvärldsbevakningen på
sociala medier för att kunna möta allmänhetens frågor 
snabbt och på ett smidigt sätt. 

Sjunde diskussionspunkterna:

1. Vilken skillnad gör tiden på dygnet?
2. Vilken är skillnaden mellan händelser som uppkommer 

snabbt eller utvecklas långsamt?

Alla är överrens om att det finns skillnader. Men finns det 
några skillnader i medborgarnas förväntningar? 
Diskussionerna kretsar kring kostnader och resurser. Vid en 
räddningstjänst kan försvarsmakten kontakas och användas 
som resurs. 

Att en olycka sker långsamt eller snabbt kan ha olika 
betydelser. Att den sker långsamt kan ge möjlighet att 
planera, samtidigt som det också kan göra att man 
skjuter upp på problemet och tänker ”det hinner vi med”. 
Inträffar den snabbt ges inte samma möjlighet till planering 
och man måste agera fort.

Är det kallt ute? Är det varmt ute? Det är också sådant som 
ger olika förutsättningar för omhändertagande av evakuerade. 
Till exempel kräver chockade och skadade mer värme än 
andra. 



Åttonde diskussionspunkterna:

1. Vilka resurser behöver aktiveras?
2. Var hittas dessa resurser?
3. Hur samordnas resurserna?
4. Hur kan man säkerställa uthållighet?

Vid en sån här händelse är det väldigt många olika aktörer 
som kommer att bli inblandade, från interna och externa till 
personella och materiella resurser. Polis, kommun, landsting 
och länsstyrelser kommer igång per automatik. Övriga 
resurser kontaktas beroende på vad räddningsledaren anser 
vara behövligt. 

MSB kan hjälpa till med att efter behov leta rätt på material. 
De samordnar också nationella resurser – om man vill låna 
personal från andra län, till exempel. Med andra ord, behöver 
man resurser som man inte har i länet kontaktar man MSB. 
Det finns också frivilliga resurser som behöver koordineras. 
De ska till exempel kvalitetssäkras så att de placeras på en 
funktion de har kompetensen eller kan bidra med materiella 
resurser inom.

Man måste redan från start tänka på uthålligheten. Skiftgång-
en med mera måste funka så att resurserna har energi och ork 
för att arbeta ordentligt. Det finns ofta en vilja att arbeta mer 
än vad man behöver och ska göra. 

Hur är uthålligheten för T-Sam? Det finns mycket att 
samordna och göra, men det finns inte alltid personal som har 
kompetens för att kunna driva frågorna som behöver tas hand 
om. Länsstyrelsen kommer därför få problem ganska fort. 
Alla kommuner har inte ens en TiB i organisationen. 

Nionde diskussionspunkterna:

1. Vilka aktörer utöver de redan nämnda, kan bli  
inblandade?

2. Vilken beredskap finns att stödja ett grannlän?
3. Vilken struktur och förmåga har vi att ta emot stöd 

från ett grannlän?
Försäkringsbolag är en aktör som behöver komma in ganska 
omgående. När det brinner är försäkringsbolagen 
inblandade ganska snabbt. Alla som har en hemförsäkring 
har ett skydd som gör att de får möjligheten att få hotellrum 
och så vidare bekostat av försäkringen. De har också stor 
kompetens eftersom de kommer i kontakt med så många 
olika fall.

Privata bussbolag kan också vara en behjälplig resurs som 
hjälper till med evakueringen. Privata firmor, experthjälp, 
och till exempel gasolföretag i det här scenariot kan hjälpa 
till med räddningen och aktionen. Man vill också snabbt få 
kontakt med jourarbetande metereologen på SMHI för att få 
en bild av hur vädret kommer att arta sig.

Kommunala bostadsbolag, till exempel Öbo har stor koll på 
lokaler som kan användas som mottagningsplats. Svenska 
kyrkan och andra trossamfund är bra för krishanteringen. 
De fungerar också bra som samlingsplatser. 

Beredskap i form av resurser som är redo att nyttjas för 
grannläns del finns inte. Om man lånar ut personal måste 
man komma överrens om vem som har ansvaret för 
personalen, gamla arbetsgivaren fortfarande eller den ”nya”. 
Sådana papper kan förberedas för att påskynda arbetet. 

Förmågan att ta emot stöd från ett grannlän är ganska dålig. 
Vart ska till exempel räddningstjänsten som kommer sova 
och äta? Det är mycket praktiska frågor som behöver 
förberedas. Säkerhetsföreskrifter och kartor över området 
måste finnas. Det finns mycket praktiska frågor som 
behöver brytas ned och bearbetas.



Tionde diskussionspunkterna:

1. Vilken typ av vägledning är mest behjälplig för  
kommunerna?

2. Räcker existerande planer för länsstyrelsen eller behövs 
ytterligare planeringsstöd för att kunna hantera en  
storskalig utrymning?

Plocka in grovjobbarna i RSK, är ett förslag. Alltså inte bara 
de som tar beslut utan de som faktiskt är ute på fält och 
arbetar. De som tar det avgörande besluten är heller inte 
med i dessa övningsgrupper. Man behöver träffas på 
”samma nivå” för att lyckas på fältet. Ledningen behöver 
alltså vara med.

Kontentan av en diskussionsövning är att ”det här är svårt”. 
Deltagaren menar att man behöver ta nytta av andra verkliga 
händelser och erfarenheter. En databas över evakuerings-
händelser är något deltagarna skulle vilja se, något som 
skulle landa hos MSB.

Vad tog vi med oss hem från dagens övning?

Olika idéer som kretsar från allt till  att tänka på-”listor” till 
listor över användbara resurser. Region Örebro län tar tag 
i frågan kring mediciner. Magnus Ekelund, Länsstyrelsen 
i Örebro län, förklarar att han ska fördjupa sig i frågorna 
kring evakuering av boskap och uppdatera kontaktlistorna 
som rör den punkten. Maria Nordqvist tänker fokusera på 
de privata aktörerna och få med dem i arbetet.

Text och foto: Joel Pettersson

Stort tack till alla som deltog till en intressant och givande dag!


