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

Denna strategi innehåller utgångspunkter  
och gemensamma förhållningssätt som utgör 
grunden för Samverkan Östergötland.
 Samverkan Östergötland är ett samlande 
begrepp för myndigheter, kommuner och andra 
organisationers samverkan som sker inom  
samhällets krisberedskap i Östergötlands län.
 Inför, under och efter en samhällsstörning är 
det viktigt att ha en väl fungerande samverkan 
på lokal och regional nivå. Aktörerna i länet  
samordnar och inriktar åtgärderna så att hel
heten av alla vidtagna åtgärder ska möta hjälp
behoven. Samverkan syftar ytterst till att skapa 
trygghet, säkerhet och hälsa för de personer  
som bor, vistas eller verkar i Östergötland.
 Regionala samordningsfunktionen (RSF) 
kan föreslå nya strukturer och riktlinjer för hur 
samordning och samverkan inom Samverkan 
Östergötland ska ske. Mindre förändringar kan 

genomföras efter beslut i RSF. Större föränd
ringar av principiell karaktär beslutas i Regionala 
rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor 
(RKS).
 Strategin följs löpande upp i RSF. Vartannat år 
eller vid behov utvärderas och revideras strategin 
genom RKS. I denna revidering harmoni seras 
strategin med nationella gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhällsstör
ningar, och strategin ska tillsvidare även utgöra 
grund för samverkan vid höjd beredskap.  
Strategin justeras även utifrån erfarenheter  
från samverkan i länet under åren 2018–2021.
 Dokumentet riktar sig till alla aktörer som 
blir involverade i samhällsstörningar som kräver 
samverkan mellan aktörerna. Regionala rådets  
målsättning är att strategin ska leda till en positiv 
utveckling för den fortsatta samverkan mellan 
länets krishanteringsaktörer. 

Strategin fastställdes av Regionala rådet för 
krisberedskap och skydd mot olyckor den 16 
december 2013, och reviderades i januari 2017. 
Innevarande revidering har efter remiss till samt
liga aktörer ingående i Samverkan Östergötland 
förankrats i Regionala rådet för krisberedskap 
och skydd mot olyckor den 5 maj 2022.

Carl Fredrik Graf, landshövding 
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BAKGRUND

Regional samverkan

En samhällsstörning kan både vara en tidskritisk 
händelse eller en händelse med långsammare 
skeende. När en samhällsstörning inträffar måste 
samhällets hantering fungera utan dröjsmål. 
Aktörerna har olika ansvarsområden och till
sammans samarbetar de för att begränsa skade
verkningarna och påverkan på samhället samt 
att samhället återställs så snabbt som möjligt. 
Det är även viktigt att kommunikationen mellan 
myndigheter, andra aktörer, media och allmän
het fungerar under en samhällsstörning. Det kan 
i många fall vara avgörande för hur vi klarar av 
att hantera den aktuella samhällsstörningen.  
Genom en genomtänkt, samordnad och inte
gre rad kommunikation kan vi bidra till tydlighet 
och ge vägledning i en ibland komplex situation.
  Länsstyrelsen är enligt lagstiftning geografiskt 
områdesansvarig på regional nivå. På lokal nivå 
har kommunerna det geografiska områdesansva
ret och på den nationella nivån är det regeringen. 
Som en del av det geografiska områdesansvaret  
ska länsstyrelsen och kommunerna under en 

samhällsstörning bland annat verka för en 
gemen sam inriktning och samordning. Det  
vill säga inriktning av de åtgärder som behöver 
vidtas och samordning av resurser så att skade
verkningarna begränsas eller förhindras. Den  
lokala och regionala samordningen måste ske  
i en väl fungerande dialog mellan länsstyrelsen 
och kommuner samt andra berörda aktörer  
utifrån dessas ansvarsområde kopplat till  
aktuell händelse.
 För att denna samordning ska fungera måste  
aktörerna samverka före, under och efter 
händelser na. En utgångspunkt i krisberedskaps
arbetet är ansvarsprincipen som bland annat 
innebär att alla har ett ansvar för att samverka 
med andra aktörer. En aktör har inte beslutsrätt 
över en annan.
 Ett antal val och prioriteringar kan behöva  
göras och de skilda hjälpbehoven kan dessut
om stå i konflikt med varandra. Det är viktigt 
att lyfta blicken från sitt eget ansvarsområde 
för att skapa sig en helhetsbild och arbeta till

sammans med berörda aktörer i den aktuella 
samhälls störningen. Människors agerande 
påverkar i olika grad händelseutvecklingen och 
kriskommunika tion är en naturlig del av sam
ordningen före, under och efter en samhälls
störning. Genom att samverka kring analyser, 
budskap och kommunikationskanaler skapas 
förutsättningar för att möta informationsbehov, 
minska informationsglappet, ryktesspridning 
och desinformation.
 Efter en samhällsstörning har alla en  
skyldighet att utvärdera och uppmärksamma 
problem och avvikelser. Detta för att kunna dra 
lärdom av inträffade händelser och uppdatera 
rutiner i syfte att förbättra arbetet vid kommande 
händelser.
 Närmare beskrivning och stöd för hur  
strategin ska genomföras i praktiken kommer  
att beskrivas i ett separat utbildnings och 
metod stöd. Stödet kommer att uppdateras  
löpande och förankras genom Regionala  
samordningsfunktionen (RSF). 
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Målet med Samverkan Östergötland
Strategin ska skapa förutsättningar för att olika 
aktörer ska kunna samverka före, under och  
efter samhällsstörningar och vid höjd beredskap.
 Det övergripande målet är att samverkan  
ska resultera i trygghet, säkerhet och hälsa för  
de personer som bor, vistas eller verkar i  
Öster götland.

Målet med samverkan är att
• samhällets samlade resurser används  

effektivt och ansvarsfullt
• helheten av vidtagna åtgärder ska möta  

behoven
• var och en av aktörerna ska kunna lösa  

sina uppgifter  utifrån en helhetssyn

Våra gemensamma förhållningssätt
Bärande gemensamma förhållningssätt för  
aktörer inom Samverkan Östergötland är att

• alla aktörer ska agera proaktivt, ta initiativ  
och medverka till samverkan vid behov

• alla aktörer förstår varandras olika  
perspektiv och bidrar till helhetssyn

• aktörerna deltar i samverkan utifrån eget  
ansvar och uppdrag. Samverkan Östergötland 
tar inte över respektive parts eller aktörs ansvar

• samverkan ska präglas av tillit, respekt och 
engagemang

• kriskommunikation ska vara en integrerad 
del av samverkan före, under och efter en 
samhälls störning

 

Samverkande aktörer i länet
I Samverkan Östergötland ingår aktörer enligt 
nedan. Vilka aktörer som deltar i samverkan 
varierar utifrån behovet.

• Länsstyrelsen Östergötland
• Länets 13 kommuner
• Polismyndigheten, Polisområde Östergötland
• Region Östergötland
• Försvarsmakten, Södra militärregionen
• Räddningstjänsten Östra Götaland
• Trafikverket
• Kustbevakningen
• SOS Alarm
• Övriga av händelsen berörda aktörer

Samverkande aktörer förväntas delta i gemen
samma utbildningar och övningar samt ha 
kunskap om strategins förhållningssätt och 
arbetsformer.

”Alla aktörer ska agera proaktivt, ta 
initiativ och medverka till samverkan”
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ORGANISATIONSSTRUKTUR, MÖTESFORMER OCH ARBETSGRUPPER

Före och efter

Samverkan Östergötland består av  
Regionala rådet för krisberedskap och 
skydd mot olyckor (RKS), Regional  
samordningsfunktion (RSF) samt i RSF  
beslutade arbetsgrupper och nätverk. 
Den som deltar i samverkan ska ha  
mandat att representera sin organisation  
i respektive forum, och ansvarar alltid  
för att bereda, återkoppla och sprida  
information internt i sin organisation.
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Regionala rådet för  
krisberedskap och skydd  
mot olyckor

Uppgift

• Utbyta information och erfarenheter
• Förankra eller initiera frågor av större  

betydelse, ex gemensamma utbildningar  
och övningar

• Uppmuntra till informations och  
kunskaps utbyte mellan relevanta aktörer  
verksamma i länet

• Uppföljning och utvärdering av strategins 
intentioner och mål

Består av
Rådets ledamöter ska representera olika  
perspektiv inom området och utses av  
landshövdingen tillika ordförande.

Regional  
samordningsfunktion

Uppgift

• Utbyta information och erfarenheter
• Initiera, inrikta och följa upp gemensamma 

mål, aktiviteter samt arbetsgrupper och  
nätverk

• Vid behov besluta om att initiera samver
kan inför i förväg kända händelser, hot och 
risker (former, rutiner osv)

• Följa upp och utvärdera efter inträffade 
händelser

Består av
• Länsstyrelsen med försvarsdirektör/ 

biträdande försvarsdirektör som ordförande 
• Länets 13 kommuner
• Polismyndigheten,  

Polisområde Östergötland
• Region Östergötland
• Försvarsmakten, Södra militärregionen
• Räddningstjänsten Östra Götaland
• Trafikverket
• Kustbevakningen
• SOS Alarm

Arbetsgrupper/ 
nätverk

Uppgift

• Gemensamt arbete i länet inom olika  
verksamhetsområden

• Regionala samordningsfunktionen (RSF)  
beslutar om vilka arbetsgrupper och nät
verk som ska finnas samt vilka uppgifter 
dessa har

• Arbetsgrupper och nätverk kan vara  
permanenta eller tillfälliga och behovet  
kan variera över tid

Exempel på verksamhetsområden
• Kontinuitetshantering
• Kriskommunikation
• Krisstöd
• Rakel
• Säkerhetsskydd och signalskydd
• Uppföljning och utvärdering



8   STRATEGI FÖR SAMVERKAN

ORGANISATIONSSTRUKTUR, MÖTESFORMER OCH ARBETSGRUPPER

Inför och under  
samhällsstörningar

Östgöta TiB-grupp ska med kort varsel kunna  
genom föra en initial bedömning och besluta om  
fortsatt gemen sam hantering inför eller under en 
samhälls störning. Vid behov kallas till möte med  
Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) eller  
samverkansmöte på chefsnivå. 
  Om det finns behov av fördjupad kunskap och  
stöd eller avgränsad samordning för att hantera  
en samhällsstörning kan aktörerna komma överens  
om att samman kalla ett ISF-stöd. Den som deltar  
i sam verkan ska ha mandat att representera sin  
organisation i respektive forum, och ansvarar alltid  
för att bereda, återkoppla och sprida information  
internt i sin organisation. 

Östgöta TiB-grupp

Uppgift
Så tidigt som möjligt skapa en initial lägesbild 
och analys i syfte att
• bedöma behovet av inriktning och samordning 

samt informationsdelning
• underlätta aktörsspecifika bedömningar av 

åtgärdsbehov i egen organisation.

Gruppen ska om behov föreligger kunna  
kallas samman inom 30 minuter efter att en av 
aktörerna larmat via SOS Alarm, och kunna 
besluta om
• att ingen åtgärd behövs 
• förnyad analys 
• att kalla till ISF
• omedelbar åtgärd
 
Består av
• TiB Länsstyrelsen (ordförande)
• VB Polisregion Öst
• TiB Region Östergötland
• VB MR S (Försvarsmakten)
• VRC Räddningstjänsten Östra Götaland
• Trafikverket region Öst
• SOS Alarm
• Berörd kommun/kommuner
• Ev. övrig berörd aktör 



Inriktnings- och  
samordningsfunktion (ISF)

Uppgift
Utbyta information och skapa en samlad  
lägesbild i syfte att
• klargöra eventuella oklarheter, behovet av 

samordning och ytterligare samverkans
behov inklusive om det finns behov av 
samverkansmöte på chefsnivå

• vid behov komma överens om gemensam 
inriktning och samordning av insatser.

ISF kan förberedas genom ordinarie  
kontaktvägar, men ska vid behov kunna 
sammankallas 24/7 genom SOS Alarm.

Består av
Representanter för aktörer som ingår i  
Samverkan Östergötland samt övriga  
aktörer som bedöms vara viktiga för att  
hantera den aktuella samhällsstörningen.

ISF-stöd

Uppgift
Beredning av underlag och analys för inriktning 
och samordning. Om någon av aktörerna ser 
ett behov av fördjupad kunskap och stöd för att 
hantera en samhällsstörning, kan Länsstyrelsen, 
efter beslut i samverkan genom ISF eller Öst
göta TiBgrupp, sammankalla ISFstöd med 
en eller flera beredningsgrupper som tar fram 
underlag och lämnar förslag på åtgärder.
 För att inrikta och samordna arbetet inom ett 
avgränsat område kan uppdrag ges till exempel
vis kriskommunikatörsnätverket, eller andra 
befintliga arbetsgrupper och nätverk.

• Bistå med fördjupad kunskap och stöd för 
hante ringen av en samhällsstörning

• Göra en gemensam bedömning av situationen
• Analysera behov på kort och lång sikt
• Ta fram kunskapsunderlag
• Formulera förslag på samordning och  

prioritering av insatser
• Samordna åtgärder inom ett avgränsat område

Består av
Personer och aktörer som behövs för att lösa 
uppgiften. 

Samverkansmöte  
chefsnivå

Uppgift
Utbyta information och skapa samlad  
lägesbild på chefsnivå samt vid behov 
komma överens om gemensam inriktning. 
Exempel vis kan detta vara aktuellt vid en 
omfattande eller långvarig samhällsstör
ning med system påverkan, där flera olika 
samhällsfunktioner eller resurser inom stora 
delar av de berörda organisationerna påver
kas. Samverkansmöte på chefsnivå förbereds 
genom ordinarie kontaktvägar på initiativ  
av någon av aktörerna inom Samverkan 
Östergötland. 

Består av
• Berörda chefer inom Samverkan  

Öster götland med landshövdingen  
som samman kallande och ordförande.

• De aktörer som i övrigt bedöms vara  
viktiga för att hantera den aktuella  
samhällsstörningen.
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Höjd beredskap

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvars
myndigheten i länet. Länsstyrelsen och  
Försvarsmakten arbetar tillsammans och leder 
samverkan av det civila och militära försvaret. 
Civilt försvar är de verksamheter och åtgärder 
som myndig heter, kommuner, regioner samt 
enskilda, företag och det civila samhället vidtar 
för att stärka motstånds kraft för höjd beredskap 
och krig. Helheten av vidtagna åtgärder ska möta 
hjälp behoven och att var och en av aktörerna  
ska kunna lösa sina uppgifter. 

De arbetssätt, metoder och förhållningssätt som 
gäller under en samhällsstörning, utgör en grund 
för hanteringen under höjd beredskap. Utgångs
punkten för planeringen av totalförsvaret ska 
vara att under minst tre månader kunna hantera 
en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges 
närområde som innebär allvarliga störningar i 
samhällets funktionalitet samt krig under en del 
av denna tid. 
 Det är viktigt att aktörer inom Samverkan 
Östergötland bedriver en gemensam planering 
för att kunna agera under sådana förhållanden 
som höjd beredskap kan innebära. 
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”Det är viktigt att aktörer  
inom Samverkan Östergötland  
bedriver en gemensam planering 
för att kunna agera under  
sådana förhållanden som höjd  
beredskap kan innebära”



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.

Broschyren är utgiven av följande aktörer i Östergötlands län:  
Länsstyrelsen Östergötland, länets 13 kommuner, Räddningstjänsten  

Östra Götaland, Polismyndigheten (Polisområde Östergötland),  
Region Östergötland, Försvarsmakten (Södra militärregionen),  

Trafikverket, Kustbevakningen - deltar i samverkan utifrån resursläge  
och relevans för egen organisation, SOS Alarm.

Övergripande ansvar för innehållet:  
Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor.

Beställning av broschyren görs enklast via Länsstyrelsen Östergötland,  
epost: ostergotland@lansstyrelsen.se


