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Sammanfattning 
Sommaren 2018 medförde en långvarig torka som varade från maj till augusti månad i hela 
Sverige. Torkan medförde förutom en mycket hög brandrisk även foder- och vattenbrist. Ett 
stort antal bränder inträffade och skog och mark. Två av bränderna i Dalarnas län utvecklades 
till stora bränder. 

Länsstyrelsens åtgärder i stort 

Den 16 juli utses en händelseansvarig och Länsstyrelsen samlar TiB, länsledningen 
beredskapspersonal och händelseansvarig för en genomgång av läget. Till händelseansvarig 
knyts därefter fler resurser såsom TiB, kommunikation, personalplanering och juridik. Parallellt 
med detta startar förberedelserna för att gå upp i stab och en stabschef blir utsedd. Staben 
verkar i praktiken från 17 juli till 1 augusti. Från den 1 augusti verkar en samordningsstab i 
efterarbetet med att stödja enskilda markägare och kommuner. 

Sammanfattande bedömning 

Situationen under sommaren 2018 med en extrem torka och omfattande skogsbränder var ny 
för alla. Det går inte att planera för alla situationer som kan uppstå, därför behövs en bra 
grundförberedelse och en flexibilitet för att möta nya situationer. Dessutom behövs det 
samverkan med andra som bygger på förtroende och tillit. 

En sammanvägd bedömning från utredningen är att Länsstyrelsen i Dalarnas län överlag har 
förberett sin krisledningsorganisation väl. Nästa kris kan emellertid vara något helt annat än 
sommarens skogsbränder, som fick en begränsad samhällspåverkan. Det är något helt annat 
att hantera ett dammbrott eller en skogsbrand som hotar liv, hälsa och samhällsviktig 
verksamhet. Erfarenheterna från Länsstyrelsens hantering av skogsbränderna sommaren 2018 
behöver arbetas in organisation och planverk så att de kan öka Länsstyrelsens förmåga att 
hantera andra typer av framtida kriser med större samhällspåverkan. 

Vid bedömning av Länsstyrelsen i Dalarnas läns hantering av skogsbränderna under sommaren 
2018 har det kommit fram olika bilder och perspektiv. Eftersom nyckelpersoner stod för en 
stor del av hanteringen har deras åsikter fått ett genomslag för våra rekommendationer.  

Utredningen bedömer att följande rekommenderade åtgärder är särskilt viktiga att genomföra 
för att öka krishanteringsförmågan: 

➢ Länsstyrelsen grundsyn att stödja ordinarie organisation och ansvarsfördelning så långt 
det är möjligt och inte överta ett kommunalt räddningstjänstansvar behöver förankras 
med länets räddningschefer. Dessutom behöver det skapas samsyn kring vilka åtgärder 
som Länsstyrelsen kan bidra med för att stärka och stödja räddningschefen/ 
räddningsledaren. 

➢ Vid allvarliga händelser bör det skapas en rutin med personliga möten mellan 
ansvariga chefer som omfattas av krisen samt länsstyrelsen krisledning. 

➢ Vid diskussion om ett eventuellt övertagande av den kommunala räddningstjänsten 
ska det alltid vara personliga samtal mellan räddningschefen och länsledningen. 

➢ Tillämpa en låg tröskel för att gå upp i stab. Se över möjligheten att använda en modell 
med olika stabslägen som ett led i detta.  

➢ Tillse att det finns utbildad och övad personal med aktuella kontaktuppgifter som kan 
nås dygnet runt, året om i krisledningsorganisationen. 
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➢ Tillse att det finns förutsättningar för att bemanna mer än en person per grupp i 
stabsorganisationen. 

➢ Inför åtgärder för att bättre knyta ihop räddningsledarens stab med Länsstyrelsen stab. 
Detta kan exempelvis ske genom samverkanspersoner. 

➢ Tillämpa en låg tröskel i beredskapsorganisationen för att informera Länsstyrelsens 
kommunikationschef när det finns indikationer på en kritisk händelse som kan påverka 
länet. 
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1 INTRODUKTION 

Sommaren 2018 medförde en långvarig torka som varade från maj till augusti månad i hela 
Sverige. Torkan medförde förutom en mycket hög brandrisk även foder- och vattenbrist. Ett 
stort antal bränder inträffade och skog och mark. Två av bränderna i Dalarnas län utvecklades 
till stora bränder. 

Trängslet, Älvdalens kommun 

Den 12 juli drog ett åskväder in över norra Dalarna och orsakade bränder i mark och terräng. 
Flera bränder inträffade i Trängslet. En av bränderna utvecklades till en skogsbrand som 
omfattande 3700 hektar, med en varaktighet mellan den 12 juli till den 3 augusti. 

Tremssjön-Torgås, Malung-Sälens kommun 

En omfattande skogsbrand startade den 14 juli i Tremssjön-Torgås. Branden varade i cirka två 
veckor och fick ett slut den 30 juli. Den utvecklades till att bli en av de största 
räddningsinsatserna som Malung-Sälens kommun haft att hantera. Branden omfattade ca 550 
hektar. 

Länsstyrelsens åtgärder i stort 

Länsstyrelsen hade varit engagerad i vårfloden och dess översvämningar. När den perioden var 
över startade skogsbrandsäsongen snabbt inpå. Under maj utsågs en händelseansvarig och en 
av räddningscheferna fick i uppdrag att inventera skogsbrandberedskapen. 

Vid midsommar slog vädret om och funktionen händelseansvarig för skogsbränderna 
avvecklades. Därefter kom torkan tillbaka och i samband med bränderna med start i juli 
aktiverades resurssamordningsfunktionen. 

Den 16 juli utses på nytt en händelseansvarig och Länsstyrelsen samlar TiB, länsledningen 
beredskapspersonal och händelseansvarig för en genomgång av läget. Till händelseansvarig 
knyts fler resurser såsom TIB, kommunikation, personalplanering och juridik. Parallellt med 
detta startar förberedelserna för att gå upp i stab och en stabschef blir utsedd. Staben verkar i 
praktiken från 17 juli till 1 augusti. Från den 1 augusti verkar en samordningsstab för 
efterarbetet för att stödja enskilda markägare och kommuner. 

1.1 BAKGRUND TILL UPPDRAGET 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har anlitat Prospero Management för att utvärdera myndighetens 

hantering av de skogsbränder som fanns i länet under sommaren 2018. 

1.2 UPPDRAGETS OMFATTNING 
Uppdraget ska med start i september till mitten av december 2018 utvärdera: 

1. Länsstyrelsens stabsarbete samt ledningsfunktioner  
2. Resurssamordnande funktion för räddningstjänst  
3. Presumtiv regional räddningsledare (även aspekten förberedelser för övertagande av 

räddningstjänst)  
4. Regionala krishanteringsrådet, deltagande aktörer och funktion  
5. Regionala näringslivsrådet, deltagande aktörer och funktion  
6. Regionala samverkanskonferenser  
7. Tjänsteman i beredskap TiB  
8. Kriskommunikation  
9. Länsstyrelsens samverkan gentemot staberna i Särna/Älvdalen och Tremssjön-

Torgås/Malung-Sälen (mot ledningsnivån)  
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10. Övrigt som vid samråd mellan leverantören och beställaren framkommer är av vikt för 
utvärderingen 

1.3 GENOMFÖRANDE 

Rapporten bygger på intervjuer under oktober-november med funktioner som Länsstyrelsen i 
Dalarnas län har identifierat som viktiga för utredningen, samt deltagande vid flera av 
Länsstyrelsens nätverk. Två workshopar har genomförts med Regionala rådet och 
Näringslivsrådet. Dessutom medverkade utredarna i nätverksträffen med 
beredskapssamordnare och kommunikatörer i Rättvik den 18 oktober samt har deltagit vid 
möten med de presumtiva räddningsledarna. Därutöver har dokumentation och underlag 
granskats. 

En enkät har kompletterat utredningen för att få fram fler uppfattningar. Målgruppen är 
personer som på något sätt var involverade i arbetet med skogsbränderna 2018. Totalt ingick 
80 personer i målgruppen. 63 av dessa har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 
78%. Metoden har varit en kombination av webbenkät och telefonintervjuer. Kombinationen 
användes eftersom vissa personer uppskattar att besvara enkäten vid datorn, och andra tycker 
att det är lättare att besvara enkäten och delge sina synpunkter via telefon. Detta 
intervjuarbete genomfördes under perioden 30 oktober till 7 november 2018. Resultatet 
redovisas i rapporten dels genom svar på påståenden som illustreras i staplar, dels genom citat 
från kompletterande kommentarer som lämnats i enkäten.  

Svaren har delats upp i tre grupper: 

➢ de som tjänstgjort i Länsstyrelsens stab eller haft en någon annan roll av betydelse för 
krishantering på Länsstyrelsen,  

➢ regionala rådet och näringslivsrådet, 
➢ kommunala företrädare inklusive räddningstjänsten.  

Antalet svarande i varje grupp varierar mycket. Gruppen Länsstyrelsen omfattar 42 svarande, 
gruppen regionala rådet och näringslivsrådet omfattar 14 svarande och 
kommuner/räddningstjänst 7 svarande. Inom samtliga grupper är det nyckelfunktioner som 
har svarat på enkäten. Det är dock väsentligt att i tolkningen av resultatet ha med sig den stora 
skillnaden i antalet svarande i varje grupp. Visualiseringen av resultatet skulle kunna uppfattas 
som att det är samma antal svarande i varje grupp. Resultatet bedöms ändå vara av intresse 
eftersom det är nyckelpersoner i alla tre grupper som har svarat på enkäten. Eftersom 
nyckelpersoner stod för en stor del hanteringen har deras åsikter fått ett genomslag i 
utredningens rekommendationer. Variationen i antalet svarande har också vägts in i analysen 
av resultatet. Det bör även noteras att gruppen kommuner/räddningstjänst uppfattning att 
Länsstyrelsen borde agerat snabbare får genomslag på ett flertal av frågorna, som egentligen 
handlar om andra frågeställningar. 

De personer som har intervjuats har delgett utredningen sina upplevelser av 
händelseförloppet. Det har återgivits beskrivningar av stressiga situationer, där samma 
händelse kan ha uppfattats olika. För att balansera detta så har delar av rapporten 
faktagranskats av det inblandade aktörerna. Utredningens ambition har dessutom varit att inte 
vara för detaljerade. Bedömningen är istället att Länsstyrelsen behöver mer övergripande 
iakttagelser för att sedan omsätta detta i den fortsatta utvecklingen av sin egen och länets 
samlande krishanteringsförmåga. 

Utredningen och slutrapport är utförd och upprättad av konsultföretaget Prospero 
Management AB av konsulterna Vendela Bodén, Rainar All och Åke Jacobsson. Konsulterna har 
en tidigare lång erfarenhet av krisberedskapsarbete och räddningstjänst. Erfarenheterna har 
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vägts in i analysen och de bedömningar som föranleder rekommendationerna till fortsatt 
arbete. 

2 LÄNSSTYRELSENS FÖRBEREDELSER 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har en bra förberedelse för sin krishantering. Det finns överlag väl 
genomarbetade planverk och väl fungerande nätverk för att samordna länets 
krishanteringsarbete. Nedan följer en övergripande beskrivning av förberedelserna. 

2.1 MÅL FÖR KRISHANTERING I DALARNAS LÄN 

Länsstyrelsen har tillsammans med ett antal privata och offentliga aktörer i länet tagit fram en 
strategi för samverkan och ledning för krishantering i Dalarnas län.1 Syftet med strategin är att 
förtydliga att det är många samhällsaktörer som har olika ansvarsområden under en kris, men 
att man måste hjälpas åt. Strategin tar upp krishantering före, under och efter en kris har 
inträffat. Strategin undertecknades av beslutsfattare i respektive organisation den 16 januari 
2015. Den beskriver vilka man är, hur man vill samverka, hur man ska kommunicera samt mot 
vilka mål man ska arbeta i krisen. Den utgår från de grundläggande nationella principerna kring 
krishantering, men har också satt upp mål för arbetet i Dalarnas län. Den bygger på tillit och 
förtroende och alla står bakom inriktningen. Det ska vara en stabil utgångspunkt för att 
överbrygga svårigheterna med det komplexa samhället.  

De gemensamma målen för krishantering i Dalarnas län är att:2 

➢ vi samverkar för en väl fungerande krishantering vid allvarliga störningar, stora olyckor 
och kriser. 

➢ vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors bästa. 

2.2 SAMVERKAN OCH LEDNING I PRAKTIKEN 

Till strategin hör en operativ bilaga som ska användas under kris, Krishantering i Dalarnas län – 
samverkan och ledning i praktiken3: Det har lagts ner mycket tid på att göra bilagan med 
tillhörande dagordning känd bland länets aktörer. Dagordningen används på övningar, 
planerade möten, samverkanskonferenser och vid skarpa händelser. Alla ska känna igen sig 
och därmed bidra till att det är en välbekant arbetsmodell vid kriser. 

Dagordning används av TIB varje vecka för en regional samverkanskonferens. Inför 
veckokonferenserna ska varje aktör på förhand lägga in sin lägesbild WIS som sedan 
sammanfattas av TIB i en regional lägesbild. Konferensen genomförs via RAKEL och därmed 
vidmakthålls förmågan att både använda WIS och RAKEL.  

TIB har även dagligen kontakt med SOS och deltar en gång i veckan på en nationell 
samverkanskonferens. 

2.3 NÄTVERK 

Inom länets finns flera väl fungerande närverk i det förberedande arbetet, som även kan 
användas vid en kris. 

                                                           

 

1 Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning  
2 Krishantering i Dalarnas län – samverkan och ledning i praktiken 
3 Krishantering i Dalarnas län – samverkan och ledning i praktiken 
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De är:  

➢ Regionalt krishanteringsråd 
➢ Regionalt näringslivsråd 
➢ Utsedda presumtiva räddningsledare 
➢ Resurssamordningsfunktion för räddningstjänsten 
➢ Nätverk med kommunikatörer 
➢ Nätverk med beredskapssamordnare 
➢ Nätverk med räddningschefer 

2.4 DOKUMENTATION OCH PLANER 

Det finns även ett antal planer som ingår i Länsstyrelsen krisberedskapsförberedelser. Det är 
bland annat: 

➢ Krishanteringsplan för Länsstyrelsen Dalarna och presumtiva regionala 
räddningsledare 

➢ Kriskommunikationsplan 
➢ Rollbeskrivningar för funktionerna i staben 
➢ Checklistor för länsledning och stab  
➢ TIB instruktion 

2.5 ÖVNING 

Sedan många år har regionala övningar genomförts, totalt ca 20–25 de senaste 15 åren. 
Scenarierna utgår från den regionala risk och sårbarhetsanalysen. Det har varit exempelvis 
smitta, strömavbrott och havererade evenemang. Erfarenheterna från övningarna har sedan 
använts för att systematisk utveckla dokumentation och andra krisberedskapsförberedelser. 

Övning Eldstorm 

Inom ramen för gränsräddningsrådet Dalarna, Värmland och Hedmarks Fylke i Norge 
genomfördes hösten 2017 en gränsöverskridande samverkansövning, Eldstorm. Övningen 
hanterade ett likande scenario som Länsstyrelsen i Dalarnas län sedan stod inför sommaren 
2018. Av utvärderingsrapporten framgår att det finns grundläggande förmågor för att arbeta 
över landgräns vid en resurskrävande händelse i gränsområdet. Aktörerna upprättade 
kontaktvägar över läns- och landsgräns och har efter utvärderingen tagit hand om de brister 
som identifierats. Kontakter togs i ett tidigt skede mellan aktörerna i övningen. Utmaningarna 
var att få till en kontinuitet i arbetet över läns och landgräns över tid.4 

Stabsmedlemmar anser att övningen hjälpte Länsstyrelsen i det förberedande arbetet. Under 
utredningen har uttryckts att övningen bidrog till att staben behöll lugnet och agerade efter 
rutinerna. Under övningen övades såväl ett övertagande av den kommunala räddningstjänsten 
som agerande av kommunernas krisledningsnämnder. 

2.6 ENKÄTSVAR KRING LÄNSSTYRELSENS FÖRBEREDELSER 

En av frågorna i enkäten handlar om hur väl förberedd Länsstyrelsens var.  

                                                           

 

4 Gränsräddningsövning Eldstorm, utvärderingsrapport, Länsstyrelsen Dalarnas län 
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Utifrån genomförd enkät så skiljer sig uppfattningen mellan Länsstyrelsen, regionala råden och 
kommunerna. Utredningen noterar att kommunernas uppfattning att Länsstyrelsen var sen i 
sin hantering av skogbränderna får genomslag i deras svar på denna fråga. 

Här följer några kommentarer som belyser skillnaden. 

 

Länsstyrelsen 
”Då vi hade goda rutiner och hade genomfört övning i samma anda.” 
”Vi var väl förberedda. Har en bra organisation för det.” 

Regionala råden 
”Hela Länsstyrelsen i Dalarnas län är ett föredöme i krishantering och näringssamverkan. En 
välövad och kompetent krisorganisation med fokus på rätt saker.” 

Kommunerna 
”Länsstyrelsen hade svårt att komma igång med arbetet, fastnade i en händelseansvarig 
istället för att etablera stab.” 
”Jag fick hjälp med att ta fram information om eldförbud på flera språk. Det skulle kunna vara 
mer förberett på att få fram” 

”För att det tog alldeles för lång tid för Länsstyrelsen att komma på banan.” 

”Reagerade för långsamt. Dålig beslutsförmåga och ledarskap. Krisinformatörsnätverket kom 

igång alldeles för sent.” 

3 VÄDERSITUATIONEN  

Den extrema vädersituationen omfattade hela landet sommaren 2018, från maj till augusti 
månad. Under midsommarperioden sjönk brandriskvärdena generellt på grund av regn, för att 
anta mycket extrema värden i hela landet, under perioden veckan efter midsommar till slutet 
av augusti. 

I ett myndighetsmeddelande från MSB den 25 maj framkommer att ”Det väderläge som råder i 
stora delar av Sverige med höga temperaturer och torrt i skog och mark har lett till extremt 
stor brandrisk i flera större områden i Sverige. Prognosen tyder på att brandrisken förvärras 
framöver.” 
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4 RESURSSAMORDNANDE FUNKTION (RFD) FÖR 

RÄDDNINGSTJÄNST I DALARNA  
”Funktionen fördelar resurser som tillförs länet nationellt, internationellt, eller från en 
kommunal räddningstjänst eller aktör som anmäler att man kan bidra med resurser. 
Funktionen ska kunna utgöra stabsstöd till räddningstjänstsakkunnig i regionalt 
krishanteringsråd och utgöra ledningsstöd till en regional räddningsledare om denna utsetts.”5 

4.1 BAKGRUND 

Diskussioner om en resurssamordnande funktion startade för ca 10 år sedan med 
dammbrottsplaneringen. Ett dammbrott skulle snabbt medföra behov av regional 
räddningstjänst. Länsstyrelsen i Dalarnas läns inriktning i krishanteringen är att så långt det är 
möjligt bibehålla ordinarie ansvarsförhållanden. En gemensam planering genomfördes som 
syftade till att stärka det ordinarie ledningsansvaret. Det medförde bl.a. att det bildades en 
resurssamordnande funktion vid Länsstyrelsen. Denna funktion är unik för Länsstyrelsen i 
Dalarnas län. Inom Dalarna agerar flera självständiga räddningstjänster utan gemensam 
ledning.  

                                                           

 

5 Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning 

Brandriskprognos 15 juli 2018 
Brandrisk 5E i 75% av Sverige. 
Källa: SMHI/MSB 

Bedömningen av faran för skogsbränder grundas på två olika 
beräkningsmetoder som kompletterar varandra. En särskild 
version av SMHI:s hydrologiska prognosmodell används för att 
beskriva vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse 
för skogsbrandsfaran. Graden av uttorkning i marken påverkar 
vegetationens vattentillgång och vatteninnehåll och har därmed 
stor betydelse för hur elden kan få fäste och spridas i skogsmark. 
Markförhållandena beskrivs på kartan med sex olika 
markfuktighetsindex, där indexen E, 5 och 4 representerar torra 
förhållanden då antändningsrisken är stor. 
Indexen E och 5 förekommer i samband med långvarig torka, då 
det är mycket torrt även i djupare markskikt. Eftersom 
vegetationen då är uttorkad leder antändning ofta till att svåra 
bränder utvecklas. Skogsbrandsfaran bedöms även med ett 
kanadensiskt modellsystem som i första hand beskriver 
brandbeteende och spridningsrisk. 

Brandriskindex E och 5 innebär extrema eller mycket svåra 
brandförhållanden. En brand kan då utvecklas mycket snabbt och 
toppbränder kan förekomma. Även vid index 4 är det påtaglig risk 
för brandspridning eftersom en brand då lätt sprider sig av sig 
själv. Vid index 3 brinner vegetationen, men inte med särskilt stor 
spridningshastighet. SMHI faktablad skogsbrandprognos 
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4.2 UPPDRAG FÖR DEN RESURSSAMORDNANDE FUNKTIONEN 

Uppdraget till resurssamordnande funktionen för räddningstjänst i Dalarna är reglerat i en 
överenskommelse mellan Länsstyrelsen och samtliga räddningschefer med en tillhörande 
instruktion. 

Instruktionen innefattar: 

1. Fördelning av resurser som tillförs länet, nationellt internationellt, kommunal 
räddningstjänst eller annan aktör 
-planering avseende uthållighet 
-meddela Länsstyrelsen när resurserna riskerar bli otillräckliga 

2. Stabsstöd till räddningstjänstkunnig i regionalt krishanteringsråd 
3. Ledningsstöd till regional räddningsledare 
4. Samordna förstärkningsresurser från länet till annat län. 

4.3 AKTIVERING OCH BEMANNING 

TiB på Länsstyrelsen eller presumtiv räddningsledare (PRL) kontaktar RCB Räddningstjänsten 
Dala Mitt för att aktivera funktionen. Räddningstjänsten Dala Mitt startar upp funktionen som 
sedan ska resursförsörjas av alla räddningstjänster inom Dalarna. Funktionen grupperar sig på 
brandstationen i Falun. 

Uppdraget tilldelas till resurssamordnande funktionen av presumtiv räddningsledare 

Denna lösning är unik så till vida att ingen annan Länsstyrelse har organiserat en liknande 
struktur. 

Resurssamordningsfunktionen har aktiverats och använts: 

➢ 2014 Branden i Västmanland 
➢ 2018 Branden i Sala 
➢ 2018 Bränderna i Trängslet och Tremssjön-Torgås 

4.4 LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER PÅ RFD UNDER SKOGSBRÄNDERNA 

Under utredningen ger funktionerna på Länsstyrelsen i Dalarnas län en delad bild av 
resurssamordnarfunktionen.  

Å ena sidan lyfts en mycket positiv bild fram där man upplever att det fanns ett lugn i staben 
under hela perioden, mycket tack vare funktionens arbete som underlättade för staben och 
gav utrymme att agera strategiskt på andra frågor. Staben var placerad på annan plats vilket 
innebar att kommunikationen mellan staben och resurssamordnarfunktionen skedde över 
telefon och mail.   

Å andra sidan beskrivs att funktionen och de presumtiva räddningsledarna gav stabens arbete 
ett annat fokus än vad som var önskvärt. Funktionen medförde istället att stabsarbetet 
marginaliseras och blev distanserat från viktiga delar av den regionala hanteringen. Istället blev 
det mer administrativt och staben hade svårt att få en överblick över resursläget. När media 
ringde upplevdes det som frustrerande att inte själv ha informationen kring resurserna i länet, 
man behövde jaga informationen från funktionen. Konsekvensen av denna fördelning blev att 
Länsstyrelsen fick en sämre lägesbild att förmedla. Om de hade suttit placerade i 
Länsstyrelsens lokaler hade det troligen varit ett helt annat läge. Det har lyfts en otydlighet 
huruvida RFD och PRL är en del av Länsstyrelsen eller inte. Kommunikationen mellan staben 
och RFD och PRL var svår att upprätthålla på ett tillfredsställande sätt.  
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4.5 PRESUMTIVA RÄDDNINGSLEDARES SYNPUNKTER PÅ RFD UNDER SKOGSBRÄNDERNA 

1. Upplevelse från räddningsledaren i Älvdalen var att han behövde rapportera både till 
Länsstyrelsens stab och resurssamordningsfunktionen. Överväg att slå samman de två 
funktionerna för att undvika risken för dubbel rapportering 

2. Informationen i MSB:s nationella webbaserade informationssystem, WIS är en 
offentlig handling, hur kan det påverka rapporteringen? 

3. Nuvarande modell för Dalarna bör utvecklas i förhållande utvecklingen av 
räddningstjänsten i Dalarna. Behov finns av en gemensam systemledning. 

4. Behov av att stärka och förtydliga rutinerna vid ett potentiellt övertagande av 
kommunalt räddningstjänstansvar 

5. Behov av att utveckla noderna i Göteborg, Jönköping och Skåne till en nationell 
resurssamordningsfunktion 

6. Rörligheten för presumtiv räddningsledare är begränsad, då man samtidigt kan vara 
RCB i egen kommun/förbund 

7. MSB hade kontaktpersoner i Dalarna, Jämtland och Gävleborg som var ett mycket gott 
stöd till resurssamordnare och därutöver stod i ständig kontakt med varandra. 
Personen satt i resurssamordningsfunktionen 

8. Behov av att skapa en rutin att vid exceptionella händelser ska händelseansvarig och 
presumtiv räddningsledare går direkt till länsledningen. 

9. Presumtiv räddningsledare var ett viktigt stöd för räddningsledaren i Älvdalen och 
räddningschefen i Malung-Sälen. 

10. Säkra personalförsörjning till resurssamordning. 
11. Utveckla en form av chefsbesök ute hos räddningsledare  

4.6 MBS:S ROLL OCH NATIONELL RESURSSAMORDNING 

För första gången tog MSB på sig rollen att samordna och prioritera nationella och 
internationella resurser. Då detta även omfattade flygande resurser blev det periodvis nästan 
minutoperativt. Det gällde framför allt för att prioritera flygresurser till nya bränder. Utifrån 
räddningsledarens perspektiv behövde räddningsledaren ha kontakt med flera funktioner för 
att få en helhetsbild av resurssamordningen. Dessutom behövde MSB, resurssamordnande 
funktion och Länsstyrelsen stab genomföra avstämningar. MBS:s minutoperativa roll rundade 
de ordinarie kontaktvägarna. Enligt MSB var detta nödvändigt för att förhindra nya 
storbränder och formalia fick skötas i efterhand. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län uppfattade det som positivt att MSB tog denna roll som 
resursförmedlare eftersom tre drabbade Länsstyrelser i Nord samtidigt efterfrågade samma 
akuta behov av resurser. Länsstyrelsen menar emellertid att MSB borde ha återkopplat 
resursförmedlingen tillbaka till Länsstyrelsen. Istället förde MSB dialogen direkt med 
kommunerna vilket gjorde att Länsstyrelsen tappade överblicken över resursläget i länet. 
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Planeringen för resursförsörjning av räddningstjänstresurser ser olika ut i landet. I södra 
Sverige har räddningstjänsterna själva utan medverkan från Länsstyrelsen utvecklat att 
resursförsörjningssamarbete mellan räddningstjänsterna i 

➢ Blekinge 
➢ Halland 
➢ Jönköping 
➢ Kalmar 
➢ Kronoberg 
➢ Skåne  
➢ Västra Götaland. 

Det är ledningscentralerna i Storgöteborg, Jönköping och Räddningstjänsten Syd som agerar 
som noder i detta samarbete.  

 
Bild från David Gillesén Räddningstjänsten Storgöteborg 
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Med den roll som MSB tog sig an att förmedla och prioritera nationella och internationella 
resurser var det nödvändigt att med kort varsel bygga upp ett nationellt system med noder.  

Det gällde att få fram resurser till fram för allt till länen Dalarna, Gästrike och Jämtland. Det 
byggde på att utgå från befintliga samarbeten inom räddningstjänst Sverige och sedan be dem 
kontakta andra lokala räddningstjänster som inte ingår i dessa samarbeten. 

Det noder som tillkom var  

➢ Stockholm 
➢ Södertörns Brandförsvarsförbund. 
➢ Eskilstuna 
➢ Örebro 
➢ Värmland 
➢ Västernorrland 
➢ Västerbotten 
➢ Norrbotten.  

Det blev till slut 13 noder. Till noderna ställdes önskemål om resurser som noderna sedan 
levererade från sitt område. Jämtland, Gästrike och Dalarna ingick inte i denna 
resurssamordning, de bedömdes vara för upptagna med insatserna.  

Man hade återkommande telefonkonferenser med noderna. Dagordningen var enkel; vad gör 
ni, vilka är behoven, hur ser prognosen ut? MSB valde att inte gå via länsstyrelserna utan hade 
direktkontakt mellan resursnoderna och räddningsledare på plats i syfte att vinna tid. 

4.7 ANALYS 

Det är utredningens mening att det behöver införas ett permanent system för 
räddningstjänstförstärkning att bättre hantera nationella händelser. Detta permanenta system 
måste omfatta det svenska krishanteringssystemets alla nivåer. Det försvårade för 
Länsstyrelsen att hålla ihop resursfrågan i länet när MSB gick förbi den regionala nivån. Det är 
väsentligt att följa beslutad struktur och om det inte är möjligt måste det kommuniceras med 
berörda parter för att skapa samsyn kring en tillfällig tillämpning. 

Den resurssamordnande funktionen är en viktig och bra funktion så som strukturen ser ut i 
Dalarna idag. Den löste sina uppgifter väl under sommarens bränder. 

Utvecklingen i svensk räddningstjänst går mot att flera räddningstjänster samverkar i en s.k. 
gemensam systemledning. I Dalarna pågår en dialog mellan räddningscheferna om hur 
systemledningen ska organiseras framöver. Det handlar bland annat om Räddningstjänsten 
Dala Mitts roll, och om det går att finna en gemensam lösning för hela länet. Innan det finns 
ett beslut i denna fråga så bör nuvarande resurssamordande funktion finnas kvar i sin 
nuvarande utformning. Om räddningstjänsterna i Dalarna väljer att gå in i en gemensam 
systemledning kommer den att överta de uppgifter som den resurssamordnande funktionen 
har.  

4.8 REKOMMENDATIONER 

Följande punkter bedöms som väsentliga i den fortsatta utvecklingen. 

➢ Efter att länets räddningstjänster valt hur systemledningen ska organiseras anpassas 
resurssamordnande funktion efter dessa nya förutsättningar.  
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5 LÄNSSTYRELSEN ÖVERTAGANDE ELLER INTE? 

Utredningen har uppfattat att det finns olika uppfattningar i dialogen om räddningsledaren i 
Trängslet behov av stöd från Länsstyrelsen vad det gäller systemledning och förberedelser för 
att övertagande. Detta kapitel syftar är att reda ut vad som faktiskt hände, analysera detta, 
samt ge rekommendationer för fortsatt arbete. 

5.1 HÄNDELSEFÖRLOPPET 

På torsdagen börjar det brinna på skjutfältet Trängslet efter blixtnedslag. Branden är ca 
100x100 m. Räddningstjänsten släcker branden och lämnar över efterbevakning till 
Fortifikationsverket. 

På sent torsdag natten mot fredagen den 13 juli avvecklas räddningstjänstens stab i Älvdalen. 

Senare under fredagen tar sig branden igen och är ca 500x500 m. På kvällen meddelar 
räddningsledaren i Trängslet Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap att det kan bli svårt att 
både sköta bränderna i Trängslet och svara för övrig räddningstjänst dvs s.k. systemledning i 
kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen. Räddningsledaren ber TiB:en att föra informationen 
vidare till en presumtiv räddningsledare, som förberedelse inför ett eventuellt kommande 
behov av stöd med systemledning. Det görs en bedömning av att behov av stöd inte föreligger 
just då men att läget kan ändras. Informationen förmedlas vidare av TiB på sms till 
beredskapsdirektören och funktionssamordnare på beredskapsenheten, och hanteringen 
dokumenteras i TiB dagboken. 

Med systemledning menas enligt Taktik, ledning, ledarskap av MSB:6 

➢ Definierar organisationens roll (kontinuerligt i förhållande till rådande situation) 
➢ Definiera insatsen ram (avsikt med insats, resurser, tid, geografi) 
➢ Resursförsörjning över tid till pågående räddningsinsatser 
➢ Beredskapsproduktion i förhållande till riskbild och hjälpbehov 

 
På lördag morgon lämnas ansvaret över för andra gången till Fortifikationsverket. 

På söndagen ringer Fortifikationsverket och meddelar att man tappat kontroll över branden. 
Den är nu ca 1500x1500 m. Den släcktes igen och bedömdes vara under kontroll söndag kväll.  

Räddningsledaren tar kontakt med presumtiv räddningsledare och beskriver läget. Situationen 
bedömdes väldigt instabil med förutsättningar att snabbt kunna bli värre. Trängslet krävde stor 
uppmärksamhet från räddningsledningen. Han bedömde återigen att det var svårt att 
förbereda och hantera andra kommande händelser dvs s.k. systemledningen. De förde ett 
samtal om alternativa möjlighet att få stöd. Flera olika alternativa lösningar prövades. Det 
resulterade i att räddningsledaren bad presumtiv räddningsledare att till Länsstyrelsen 
framföra att de bör förbereda sig på ett övertagande.  

Presumtiv räddningsledare informerar i sin tur Tjänsteman i Beredskap. Av TiB dagboken 
framkommer att det under samtalet lyfts att det kan bli aktuellt med ett övertagande. 

Presumtiv räddningsledare beslutade att aktivera resurssamordningsfunktionen vid 17 tiden. 
Funktionen var i gång redan efter ca en halvtimma och fick sitt uppdrag vid 19 tiden. 

Vid 01-tiden måndag 16 juli ska en avlösning genomföras med planen att omringa 
brandområdet inför kommande eftersläckning. Samtidigt genomförs en stabsorientering där 

                                                           

 

6 Taktik, ledning, ledarskap; MSB 0015-09 2009, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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skjutfältschefen deltog och informerade räddningsledningen om att brandområdet var mitt i 
ett s.k. målområde med oexploderad ammunition. Med anledning av riskerna utryms området 
på samtlig personal och räddningstjänsten fick därför ändra taktik och byggde upp 
begränsningslinjer med obemannade sprinklers. Strax efter lunch på måndagen blossar 
branden upp igen och sprider sig. Denna gång övergår branden till toppbrand och betraktas 
som helt utom kontroll.  

Den resurssamordnande funktionen tog under måndagen kontakt med Södertörns 
Brandförsvarsförbund (SBFF) för att efterhöra om de kunde stödja insatsen i Trängslet med 
framför allt ca 6 personer. Det gällde stabschef, yttrebefäl, analys med mera.  

Räddningsledaren tar kontakt med presumtiv räddningsledare och beskriver läget. 
Räddningsledningen begär ledningsförstärkning från Södertörn. 

När SBFF anländer måndag kväll till Mora brandstation fick de i uppdrag av räddningsledaren 
att under natten arbeta fram ett förslag på ledningsstruktur för insatsen och en plan tre veckor 
fram. Då räddningsledaren inte fått någon återkoppling från Länsstyrelsen under måndagen 
blev lösningen att även be Södertörns Brandförsvarsförbund om hjälp med systemledning i 
kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen. Detta verkställdes med kort varsel och var i drift under 
sen tisdag. Detta var ett av de alternativ som prövats under söndagen mellan räddningsledaren 
och presumtiv räddningsledare. 

Länsstyrelsens fortsatta inriktning från måndagen 16 juli och framåt var att räddningsarbetet 
leds av kommunal räddningstjänst, och att Länsstyrelsen samt övriga aktörer stödjer berörda 
kommuner. Detta formulerades i förslag till en inriktning i lägesbilden och blev en beslutad 
inriktning efter dialog med berörda aktörer. En mall med beslut om övertagande som hade 
arbetats fram tidigare togs emellertid fram och sågs över i förberedande syfte av den jurist 
som agerade expertstöd till staben. Man upplever från Länsstyrelsens sida att den 
resurssamordnande funktionen fungerade väl, och det fanns en tydlig inriktning från länsrådet 
och dåvarande TiB:en att Länsstyrelsen skulle stödja, snarare än ta över ansvaret. 

5.2 ANALYS 

Länsstyrelsens grundsyn är att stödja ordinarie organisation och ansvarsfördelning så långt det 
är möjligt och inte överta ett kommunalt räddningstjänstansvar. Det ordinarie systemet ska 
istället stärkas och stödjas så att de klarar av uppgiften. 

Det som dock behövs är en ömsesidig förståelse mellan länsstyrelse och kommun/ 
räddningstjänst över vilka behov som kan finnas och vilka av dessa som Länsstyrelsen kan bidra 
med att lösa. Med en ökad förståelse för räddningsledarens behov skapas förutsättningar för 
Länsstyrelsen att ha ett proaktivt agerande. Räddningstjänsten behöver också få en ökad 
förståelse för det stöd som Länsstyrelsen kan erbjuda. Det skulle underlätta både i hemställan 
om rätt stöd samt säkerställa en tydlig kommunikation mellan parterna. 

På måndag förmiddag genomfördes ett möte på Länsstyrelsen med anledning av det 
ansträngda läget. Det resulterade bland annat i att en händelseansvarig utsågs med förstärkt 
stöd från b.la. juridik, HR och kommunikation samt att Länsstyrelsen skulle gå upp i stab från 
torsdag morgon kl. 08:00. Även en stabschef utsågs.  

Räddningsledarens hemställan via presumtiv räddningsledare om att Länsstyrelsen borde 
förbereda sig på ett eventuellt övertagande fanns inte med på dagordningen. Frågan föll bort 
mellan söndagen och måndagen.  

Vid ett eventuellt beslut om övertagande så är det rimligt att Länsstyrelsen behöver några 
dygn i förberedelsetid. Som exempel kan nämnas att Länsstyrelsen i Gävleborg län behövde en 
förberedelsetid på två dygn inför deras övertagande av kommunal räddningstjänst i somras.  
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Ett eventuellt övertagande av kommunal räddningstjänst är så ovanligt och stor händelse att 
det är helt nödvändigt att ansvarig räddningschef har ett personligt samtal med länsledningen 
för att överväga alternativa lösningar. Det finns tid för ett sådant samtal.  

Det har inte framställts någon begäran till länsstyrelse om övertagande av det kommunala 
ansvaret för räddningstjänsten utan en hemställan om förberedelse för ett övertagande. I 
inriktningsbeslutet om att gå upp i stab från och med torsdagen finns uppdraget att ”ta höjd 
för ett eventuellt övertagande av räddningstjänst och förbereda för en händelse som omfattar 
även annat eller andra län”. 

Redan på fredagen den 13 juli fick Länsstyrelsen information om att det kunde bli svårt att lösa 
både branden i Trängslet och övriga räddningstjänsthändelser. Signalerna blev därefter något 
svårtolkade då bränderna släcktes.  

Med anledning av det osäkra läget i länet är det rimligt att Länsstyrelsen borde varit mer aktiv 
från fredagen. En händelseansvarig med förstärkning borde utsetts som tillsammans med 
räddningsledaren analyserat räddningsledaren behov av stöd för att leva upp till Länsstyrelsen 
inriktning att systemet ska stärkas och stödjas så att de klarar av uppgiften. Det kan dock vara 
så att denna bedömning överläts helt till presumtiv räddningsledare.  

När branden i Trängslet spred sig okontrollerat under måndag är det rimligt att Länsstyrelsen 
omedelbart borde gått upp i stab. 

Utredningen har uppfattat kommunikationskedjan under ovanstående händelseförlopp som 
alltför lång innan den nådde fram till beslutsfattaren. Med en sådan kommunikationskedja 
finns det en uppenbar risk med att viktig information förs över i fler led innan den når fram till 
beslutsfattaren. Räddningsledarens gjorde en hemställan på söndagen till en presumtiv 
räddningsledare att Länsstyrelsen enligt hans uppfattning borde förbereda sig för ett 
övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst. Informationen i 
kommunikationskedjan gick vidare i flera led, där viktig information lämnades över i 
telefonsamtal utan personliga möten.  

 

Illustration över kommunikationskedjan 

Denna risk bör uppmärksammas av Länsstyrelsen. Det kan exempelvis ske genom det införs en 
rutin med personliga möten med berörda aktörer vid allvarliga händelser. Vid kommunal 
räddningstjänst kan det vara mellan räddningsledare, presumtiv räddningsledare och 
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händelseansvarig på Länsstyrelsen. Det underlättar med personliga möten för att skapa en 
gemensam bild av läget, och är ett synsätt som kan gälla vid alla typer av kriser. Vid en kris kan 
det dessutom finnas ett stressmoment som försvårar kommunikationen. När bedömningen 
görs att det kan finnas ett behov av att Länsstyrelsens tar över den kommunala 
räddningstjänsten, så är det utredningens bestämda uppfattning att det alltid ska ske ett 
personligt möte mellan länsledningen och ansvarig räddningschef. Vid ett sådant möte kan 
alternativa lösningar prövas och det skapas bättre möjlighet att klara ut förväntningar på 
varandra. 

5.3 REKOMMENDATIONER  

För att minska riskerna för missförstånd lämnar vi följande rekommendationer: 

➢ Länsstyrelsen grundsyn att stödja ordinarie organisation och ansvarsfördelning så långt 
det är möjligt och inte överta ett kommunalt räddningstjänstansvar behöver förankras 
med länets räddningschefer. Dessutom behöver det skapas samsyn kring vilka åtgärder 
som Länsstyrelsen kan bidra med för att stärka och stödja 
räddningschefen/räddningsledaren. 

➢ Vid allvarliga händelser bör det skapas en rutin med personliga möten mellan 
ansvariga chefer som omfattas av krisen samt Länsstyrelsen krisledning. 

➢ Vid diskussion om ett eventuellt övertagande av den kommunala räddningstjänsten 
ska det alltid vara personliga samtal mellan räddningschefen och länsledningen 

6 INRIKTNINGS- OCH SAMORDNINGSFUNKTION, ISF 

I Dalarnas län motsvaras ISF funktionerna av Regionala krishanteringsrådet och Regionala 
näringslivsrådet. ISF funktionerna syftar till att samordna samhällets förmåga till att förebygga, 
förbereda och avhjälpa kriser. Det svenska samhället är komplext med många olika aktörer 
med olika förutsättningar. Inom Dalarna finns femton självständiga kommuner, Landsting, 
statliga organisationer med strikta linjeorganisationer och ett näringsliv som bland annat 
omfattar stora industriföretag. Alla dessa ska omfattas av samhällets ansträngningar gällande 
krisberedskap.  

För att möjliggöra detta har Regionala krishanteringsrådet och Regionala näringslivsrådet 
tillsammans arbetat fram den gemensamma strategin för krishantering tillsammans med den 
operativa bilagan ”Krishantering i Dalarnas län- samverkan och ledning i praktiken”. Råden 
träffas planenligt två gånger per år och aktiveras vid händelser där det behövs inriktning och 
samordning. 

6.1 REGIONALA KRISHANTERINGSRÅDET 
”Krishanteringsrådet i Dalarna ska verka för att uppnå bästa möjliga hantering av krisen 
genom att regionalt samordna offentliga aktörers krisledning på ett effektivt sätt. Rådet styr 
inte över de deltagande organisationerna. Inriktning och samordning uppnås genom 
samverkan och koordinerat beslutsfattande.”7 

 
Strukturen för Regionala rådet signerades av samtliga medverkande aktörer 2015. 

                                                           

 

7 Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning 
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6.1.1 DELTAGARE I RÅDET 

➢ Polis 
➢ Landsting 
➢ Räddningstjänst 
➢ SOS Alarm 
➢ Försvarsmakten 
➢ Trafikverket 
➢ Civilförsvarsförbundet 
➢ Svenska Kyrkan 
➢ Sveriges Radion P4 
➢ Kommunal representation 

6.1.2 FRAMKOMNA SYNPUNKTER PÅ NÄTVERKSTRÄFFEN 

Utredarna deltog nätverksträffen den 20 oktober. Vid tillfället var tre av deltagarna antingen 
nya representanter i forumet, eller ersatte för första gången en ordinarie representant. Detta 
präglade till viss del diskussionerna under mötet och redovisningen av framkomna synpunkter 
bör läsas i ljuset av detta. 

Uppbyggnad av det civila försvaret 

Diskussion förs under nätverksträffen huruvida Regionala rådet och Näringslivsrådet bör slås 
samman eller ej. Försvarsmakten lyfter att det beror helt på rådens syfte och menar att en 
utveckling av råden behöver göras, dels utifrån lärdomarna av sommarens bränder, dels 
utifrån ett kommande behov av att formera aktörerna inför det civila försvaret. Det bör i 
samband med detta skapas ett öppet forum och ett mer slutet forum där känslig information 
kan utbytas.  

Det konstateras under träffen att representanterna från både näringslivsrådet och regionala 
rådet är säkerhetsklassade, men att de möjligen är klassade i olika nivåer. 

Stabsorganisation – gemensam stabsmodell 

Idag finns ingen nationell stabsmodell. Det finns fördelar med att tillämpa en skalbar 
organisation enligt den s.k. NATO-modellen (Bilaga 13.3). Försvarsmakten och Polisen 
använder båda denna modell vid stabsarbete, och så gör också flera kommuner. Det gjorde 
även Länsstyrelsen i Gävleborg i samband med övertagandet av det kommunala 
räddningstjänstansvaret under skogsbränderna i Gävleborg. Om samtliga aktörer skulle 
tillämpa samma stabsmodell hade det skapats större förutsättningar för igenkännande, vilket 
skulle korta ner startsträckorna i stabsarbetet. Fördelarna med att använda NATO-modellen 
när en organisation behöver ta emot nationellt stöd poängteras också under diskussionen.  

Samverkanskonferenser 

Kallelsen till konferenserna uppgavs fungera väl av de som deltog. Utlarmningen går via 
larmlistor som finns hos Länsstyrelsen.  

Under skogsbränderna hade Länsstyrelsen samverkanskonferenser varje dag. Viktiga aktörer 
uteblev upprepade gånger. Trafikverket var ett exempel som man önskar hade deltagit i större 
utsträckning. En allvarlig händelse kräver delaktighet från samtliga funktioner i regionala rådet. 

Rådets roll och deltagarnas mandat 

Rådet diskuterar frågan om deltagarnas mandat. Frågan huruvida en ersättare i rådet har 
samma mandat som den ordinarie deltagaren ställs. I rådet finns en vald 
kommunrepresentant. Dennes roll är mer mandatlös och hen representerar övriga kommuner 
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i länet. Kommunrepresentanten ska dela relevant information med sina kollegor och agerar 
länk mellan kommunerna och övriga rådet. 

Under mötet är emellertid två organisationer representerade av ersättare och frågan 
uppkommer om det kan vara en intern otydlighet inom respektive organisationerna kring roll 
och mandat snarare än en otydlighet inom rådets struktur. 

Mötesstrukturer och gränssnitt 

Under sommarens skogsbränder förändrades de regelbundna torsdagsmötena som 
Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) har med aktörer i länet, till att äga rum dagligen 
under 4 veckors tid. Mötena ger en lägesbild som ska delges regionala rådet. Torsdagsmötena 
är mer operativa i sin karaktär och kompletterades med regionala rådets möten som främst 
bemannas av chefsfunktioner och ska ha en mer strategisk karaktär. Under skogsbränderna 
sammankallades rådet vid fyra tillfällen.  

Det fanns en otydlighet i gränssnitten mellan de operativa torsdagsmötena och den mer 
strategiska/normativa regionala rådets möten under sommarens bränder. Den inriktande 
nivån upplevdes dessutom saknas under bränderna och det var mer informationsdelning än 
inriktande gemensamma beslut. Man uppfattade det inte som att några överenskommelser 
fattades under bränderna, mer än nya datum för nästa möte. Vissa kommunikativa budskap 
slogs emellertid fast, vilket går att läsa av minnesanteckningarna från rådets möten.  

 

Rådets roll och deltagarnas mandat 

Frågan om en ersättare i rådet har samma mandat som den ordinarie deltagaren ställs. I rådet 
finns en vald kommunrepresentant. Dennes roll representerar övriga kommuner i länet men 
saknar egentliga mandat. Kommunrepresentanten ska dela relevant information med sina 
kollegor och agerar länk mellan kommunerna och övriga rådet. 

Rådets roll bör vara förberedande och inriktande under krisen, men rådets roll beskrivs under 
mötet som otydlig. Möjligen är formuleringen kring roll och ansvar tydligare för 
näringslivsrådet än för regionala rådet resonerar man kring på mötet.  

6.2 REGIONALA NÄRINGSLIVSRÅDET 
”Näringslivsrådet ska underlätta ledning och samverkan vid en kris i Dalarnas län genom att 
bidra med ett näringslivsperspektiv på krisen. Medverkande i näringslivsrådet representerar 
både större och mindre företag inom olika branscher och sektorer. Tillsammans kan de ge en 
bra bild över hur en kris påverkar olika delar av samhället. 
Rådet stöttar också Länsstyrelsen i förebyggande krisberedskapsarbete, exempelvis vid 
inventering av så kallad samhällsviktig verksamhet. Näringslivsrådet är inte styrande, inriktning 
och samordning i rådet uppnås genom samverkan.”8 

6.2.1 DELTAGARE I RÅDET 

➢ ABB 
➢ Clas Ohlsson 
➢ Dalarnas Försäkringsbolag 
➢ Gävle-Dala el samverkan 
➢ ICA 
➢ Loomis 

                                                           

 

8 Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning 
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➢ SSAB 
➢ TeliaSonera 

6.2.2 FRAMKOMNA SYNPUNKTER PÅ WORKSHOPEN 

Begreppet ISF, inriktnings och samordningsfunktion, känner Näringslivsrådet sig inte bekväm 
med och kan inte relatera till i sin verksamhet. Begreppet kommer från det metodstöd och den 
begreppsapparat som tagits fram av MSB och berörda bevakningsansvariga myndigheter och 
aktörer i krisberedskapssystemet som heter ”Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning”. 

Ett aktörsgemensamt språk saknas, varje bransch har sitt sätt att kommunicera. Det kan lätt bli 
missuppfattningar. Det lyfts under mötet att man behöver vara observanta på språkbruk och 
gärna ställa kontrollfrågor. 

Länsstyrelsen har bra kontaktvägar för att nå Näringslivsrådet. Detta känner man sig mycket 
trygg med. De frågor och begäran om resurser som ställdes till näringslivet kunde man lätt 
identifiera och bistå Länsstyrelsen med. Däribland kan nämnas förfrågan om skyddshandskar 
och skyddsmasker som Clas Ohlsson AB kunde stödja med. 

ABB har möjlighet att få tag på tolkar då det finns ett stort antal olika språk talas flytande 
bland de anställda. Inom ABB hanterar man 53 olika språk. Länsstyrelsen gjorde ett bra jobb, är 
den sammanfattande eloge man vill ge från ABB efter sommarens bränder.  

Man vill gärna lyfta fram övningen i Tällberg som ett exempel på en bra genomförd aktivitet av 
Länsstyrelsen för att få in näringslivet i beredskapsförberedelserna. 

Metoden för information genom MBS:s konferenser och Skypemöten var helt tillräckligt.  

Under mötet konstateras även att rådet är viktigt för Länsstyrelsen och tvärt om, man saknar 
dock väktarbranschen och LRF i rådet. 

Användandet av WIS har man inte tagit ställning till huruvida man vill använda. 

En diskussion kom upp om utfärdande av totalt eldningsförbud. Detta skapade frustration hos 
ABB och SSAB. Det blev otydligt utifrån MBS:s rekommendationer. Inom företagen hanteras 
ett mycket stort antal ärenden om ”heta arbeten” dagligen. Man har en mycket stor kunskap 
om systematisk hantering av risker vid denna verksamhet. 

6.2.3 SAMMANFATTNING AV MÖTET 

1. ”Brutalt bra med inlarmning och mötesform” 
2. Viktig information för egen verksamhet samt bidra till krishanteringen 
3. Nuvarande nivå på aktiviteter ok, enkelhet 
4. Vara observant på språkförståelse, hjälpas åt att ställa kontrollfrågor 
5. Finns behov av att bättre förstå vad näringslivet har att erbjuda 
6. Kan det tillföra något med näringslivsrepresentation i Länsstyrelsen stab? 
7. Inte slå samman råden 
8. Vara observant på prioriterad samhällsviktig verksamhet i totalförsvarsplaneringen 

6.3 ANALYS 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har kommit långt i att omsätta gemensamma grunder i praktiken 
som ett redskap att samordna länets beredskapsansträngningar. Det svenska samhället är 
komplext med många olika aktörer med olika förutsättningar. Den nuvarande 
samverkanslösningen står alla bakom, och den bygger på tillit och förtroende. 
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Utvärderingen visar att det finns ett behov av att fortsätta utveckla ISF funktionerna. Det är 
dock väsentligt att ta vara på de strukturer som hittills har byggts upp under ramen för ISF 
råden, och att utvecklingen sker varsamt.  

Det finns ett behov av att förtydliga roll och ansvar och mandat för såväl rådet som helhet som 
för deltagarna i råden mot en mer strategisk karaktär som främst bemannas av 
chefsfunktioner. I detta sammanhang bör även prövas om det är en fördel att regional rådet 
komplettares med någon eller några chefer från näringslivet. 

Det finns flera fördelar av att slå samman regionala rådet och näringslivsrådet till en samlad ISF 
funktion. Dialogen kan då föras samlat med olika viktiga samhällsaktörer ur organisationernas 
olika perspektiv och ge en samlad bild av hur en kris påverkar samhället. Detta är inte minst 
viktigt vid skarpa händelser som hotar samhällsviktig verksamhet. I den fortsatta utvecklingen 
av rådens struktur och eventuella sammanslagningen bör emellertid stor hänsyn tas till 
totalförsvarsplaneringen och uppbyggnaden av det civila försvaret och de behov som detta 
föranleder. 

Under sommarens hantering av skogsbränderna sammankallade Länsstyrelsen regionala rådet 
och näringslivsrådet till gemensamma samverkanskonferenser över telefon. Länsstyrelsen 
hade för avsikt att föra samverkanskonferenserna över RAKEL men kunde inte få stöd från SOS 
Alarm med sammankopplingen av talgrupperna. Syftet med samverkansmötena var att 
förmedla och komplettera en bild över läget med fokus på skogsbränderna i länet, samt att 
enas om en gemensam inriktning. Under nätverksträffen den 20 oktober lyfts att man upplever 
att den inriktande nivån saknades under bränderna och det var mer informationsdelning än att 
man fattade gemensamma inriktande beslut. Den bilden stärks under utredningen genom ett 
inspel från en funktion på Länsstyrelsen, som menar att kommunikationsbudskapen togs fram 
från länsledningen eller staben och kommunicerades till ISF funktionen att förhålla sig till. 
Under övningen Eldstorm lades mycket fokus på att ta fram gemensamma budskap, i 
motsatsförhållande till hur man uppfattades arbetssättet under sommarens hantering av 
skogsbränderna. 

Under utredningen lyfts frågeställningen från Länsstyrelsens sida huruvida det inte vore bättre 
att träffas fysiskt under större händelser, med hänsyn till att ordinarie möten alltid sker med 
fysiska träffar. Fysiska möten är ofta att föredra när så är möjligt, inte minst under en skarp 
händelse. Det torde öka förutsättningarna för att ta fram gemensamma 
kommunikationsbudskap och till en reell samverkan, snarare än informationsdelning. Råden 
har en vana av att mötas två gånger om året och det bör införas en rutin för att råden även ska 
träffas fysiskt under skarpa händelser.  

Länets femton kommuner har en representant i rådet. Denna representant är vald av 
kommunerna. Vid en utveckling mot en mer strategisk inriktning behöver den kommunala 
representationen stärkas. Det är dock inte rimligt att alla femton kommunerna är 
representerade på hög nivå. Här gäller det att finna en praktisk tillämpning. En tänkbar 
komplettering är att utöka rådet med ett kommunalråd för att säkerställa det 
kommunpolitiska perspektivet. Vid en skarp händelse bör alla kommuner ges möjlighet att 
vara med på samverkanskonferenserna. 

6.4 REKOMMENDATIONER 

Följande punkter bör vägas in i den fortsatta utvecklingen: 

➢ Totalförsvarsplaneringen och uppbyggnaden av det civila försvaret är en bra 
utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen. I detta ska det prövas om funktionerna 
bör slås ihop. 

➢ ISF funktionerna bör även under kriser sammanträda fysiskt. 
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➢ Det regionala krishanteringsrådet roll behöver förtydligas mot att ha tydlig inriktande 
funktion och en mer strategisk karaktär som främst bemannas av chefsfunktioner.  

➢ Den kommunala representationen i regionala rådet behöver stärkas. Önskvärt är om 
nuvarande representation kan komplettares med ett kommunalråd.  

➢ Vid planering av agendan ska det alltid prövas om den kommunala representationen 
behöver stärkas ytterligare och vid skarpa händelser ska alltid berörda kommuner 
bjudas in. 

➢ Pröva om det regionala rådet även ska kompletteras med några chefer från 
näringslivet. 

7 LÄNSSTYRELSEN STAB 

7.1 ORGANISATION 

I Länsstyrelsens krisledningsplan finns bland annat Länsstyrelsen krisorganisation beskriven. I 
planen ingår en övergripande beskrivning av uppdragen till de olika delarna av staben. Till 
detta finns olika rutinbeskrivningar för staben. Krisledningsorganisationen är väl 
dokumenterad. 

Länsstyrelsens krisstab är Länsstyrelsens ledningsstab och stödfunktion i händelse av större 
kris. Den verkar också som stöd till Regionala krishanteringsrådets respektive stabsfunktioner. 
Krisstaben ska samordna regionala kriskommunikationsnätverket och står i direkt kontakt med 
regionala resurssamordnare funktionen. Staben ska ha en grunduthållighet på 7 dygn och 
kunna arbeta på Länsstyrelsens ledningsplats. Alla enhetschefer på Länsstyrelsen är ansvariga 
för att utse deltagare till Länsstyrelsen krisstab. Totalt ingår idag ca 40 personer i stabens olika 
funktioner. Länsstyrelsen Dalarnas krisstab består av tre grupper: Info/samverkan, Analys/läge 
och Teknik/logistik. Staben ska ledas av en utbildad stabschef och respektive grupp hålls 
samman av en gruppsamordnare.9 

Den krisorganisation som Länsstyrelsen har valt att organisera sitt stabsarbete från utgår 
således inte från NATO-standarden. Länsstyrelsen har tidigare arbetat med en mer uppdelad 
organisation som liknar 1–9 standarden, men det fungerade dåligt eftersom det beskrivs som 
uppenbart att Länsstyrelsen i Dalarnas län har för lite personal för att bemanna så många 
funktioner under en kris.  

                                                           

 

9 Krishanteringsplan för Länsstyrelsen Dalarna och presumtiva regionala räddningsledare, Dnr 450-1135-
2015 
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Länsstyrelsens krisstab 

7.1.1 ANALYS 

Perspektivet i krishantering har förflyttats från lokalt och regionalt, till att nu även omfatta ett 
nationellt perspektiv. Det svenska krishanteringssystemet behöver även kunna hantera 
nationella händelser.  

Idag används olika stabsmodeller i det svenska krishanteringssystemet. För att underlätta att 
få och ge hjälp till/från andra organisationer är det en fördel om samma stabsmodell används. 
Sveriges länsstyrelser omfattar över 5000 anställda vilket innebär att med det samarbete som 
redan fungerar att länsstyrelserna tillsammans mycket kraftfulla. Exempelvis fick Länsstyrelsen 
i Halland uppdraget att svara för personalförsörjningen till de länsstyrelser som behövde 
förstärkning med anledning av de samtidigt pågående bränderna. Förstärkning kan även 
erhållas från andra organisationer. 

Om samtliga aktörer tillämpar samma stabsmodell skapas större förutsättningar för 
igenkännande, vilket kortar ner startsträckorna i stabsarbetet. En kombination av 
lokal/regional kunskap kombinerat med den nationella kraften skapar förutsättningar för 
regionala staber som har både tillräcklig kapacitet och uthållighet.  

Länsstyrelserna samarbete inom Nordsam har en gemensam modell för förstärkning, men har 
inte en gemensam stabsmodell. 

Idag använder både Försvarsmakten och Polisen den så kallade NATO-modellen som 
utgångspunkt för sina stabsorganisationer. Den används även av MSB på deras internationella 
uppdrag. Inom MSB pågår ett utredningsarbete för att ensa ledningssystemet för svensk 
räddningstjänst. En av utgångspunkterna är en gemensam modell för stabsuppbyggand som 
utgår från den så kallade NATO-modellen. 

Den användes även i Västmanland 2014 och av Länsstyrelsen i Gävleborg samt Älvdalens 
kommun vid bränderna 2018. Modellen använder sig av nio grundfunktioner. I bilaga 11.3 
följer en förenklad beskrivning av modellen.  

Värt att notera är att chefen för den tyska förstärkningen till Älvdalen ingick i 
räddningsledarens stab. Han kände direkt igen sig i stabsarbetet då även de använder den s.k. 
NATO modellen. 
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7.1.2 REKOMMENDATIONER  

➢ Verka för att alla länsstyrelser använder sig av samma modell för stabsorganisation. 
Utredningen föreslår den s.k. NATO-modellen. 

➢ Arbeta om Länsstyrelsens stabsorganisation utifrån NATO-modellen. 

7.2 ARBETET I STABEN 

Det hade varit ett arbetsamt år för personalen som arbetar med krisberedskap och 
kriskommunikation på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Under utredningen framkommer att det 
var en trött personalstyrka som fick kraftsamla för att hantera skogsbränderna under 
sommaren 2018. Arbetet i staben beskrivs övergripande ha präglats av ett lugn och en god 
stämning, även om det tidvis var en påtagligt trött och utarbetad personal. Stabscheferna får 
överlag beröm för agerandet. Stabsgenomgångar genomfördes två gånger per dag men har 
uppfattats som mycket långa. Det uppges ha förts diskussioner på genomgångarna som inte 
hörde dit.  

Alla enhetschefer på Länsstyrelsen ska ansvara för att utse deltagare till Länsstyrelsens krisstab 
enligt krisledningsplanen. Beredskapsfunktionen ska enligt samma plan tillse att det upprättas 
kontaktlistor till staben och att de hålls uppdaterade. Beredskapsfunktionen ska också ansvara 
för utbildning och information till analys/lägesgruppen och för stabschefen, samt ansvarar för 
större övningar där hela staben övas samtidigt. Kommunikationsfunktionen på Länsstyrelsen 
ansvarar för utbildning och information till information-samverkansgruppen.10 

Under sommarens skogsbränder blev det även uppenbart att det finns inaktuella uppgifter till 
ca 40 personer som ingår krisledningsorganisationen samt att en del av dem uppger att de 
redan påkallat att de inte längre vill ingå i organisationen.  

Personalförsörjning till staben blev en återkommande frågeställning under den första tiden. 
Det rådde oenighet mellan länsledningen och den första stabschefen hur 
krisberedskapsorganisationen skulle bemannas under rådande semesterperiod. Stabschefen å 
sin sida ville inte ha personal till staben från Länsstyrelsens övriga organisation som vid tillfället 
var i tjänst, utan önskade övad och utbildad personal inom området. Stabschefen uttrycker att 
mycket tid lades på personalplanering och diskussioner med länsledningen. Länsledningen å 
sin sida menar att det rådde oenighet mellan dem och den första stabschefen om vem som 
hade mandat att kalla in personer från krisberedskapsorganisationen under semestern. 
Diskussioner fördes även om resursförstärkningar från andra länsstyrelser kontra egen 
personal, samt om hur juridik och personalplaneringsfunktioner skulle ingå i staben eller inte. 
Enligt inriktningsbeslutet skulle staben planera för en uthållighet inledningsvis på minst tre 
veckor. Det innebar att Länsstyrelsens egna resurser inte kunde förbrukas den första tiden då 
det behövdes regionala kunskaper under hela tre veckors perioden. 

Nuvarande stabsorganisation innebär att det ska finnas en gruppsamordnare per grupp. 
Inledningsvis var det emellertid bara en person per grupp i staben. Rollerna i staben beskrivs 
till viss del som flytande, och fokus låg på att stödja varandras respektive ansvarsområden. 
Arbetssättet beskrivs delvis som fördelaktigt och gav en större kontroll över helheten. Å ena 
sidan beskrivs arbetet i staben som väl fungerande med en utvecklad samverkan över 
grupperna. Å andra sidan beskrivs bland annat kommunikationsperspektivet som en något 
isolerad fråga i stabsarbetet, och arbetet skulle med fördel ha kunnat blivit mer integrerat och 

                                                           

 

10 Krishanteringsplan för Länsstyrelsen Dalarna och presumtiva regionala räddningsledare, Dnr 450-
1135-2015 
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med större samverkan mellan funktionerna. Teknik och logistik upplevdes som ett delvis 
eftersatt område, så även ledningsplatsen varifrån staben verkade. 

Under vecka 29–31 agerade två jurister på Länsstyrelsen Dalarna expertstöd till staben. De var 
i tjänst den aktuella perioden och blev därför knutna till stabens arbete. Den 17 juli blev den 
första juristen engagerad som juridiskt sakkunnig och fick under de första dagarnas arbete i 
staben tillgång till underlag i form av krishanteringsplan, checklistor etc. Hen saknade tidigare 
erfarenhet från krisberedskapsarbete. Juristernas roll i förhållande till staben upplevdes som 
något otydligt, och så även förväntningarna på vilket ansvar som de förväntades ta. Ett HR stöd 
knöts till stabens arbete, men inte heller denna funktion ingick i själva staben.  

I staben fanns även en koordinator som hanterade all inkommande information och 
distribuerade den till rätt funktion. Koordinatorn hade även som ansvar att svara i 
stabstelefonen.  

Från måndagen den 23 juli tillsattes en biträdande stabschef vilket beskrivs ha varit ett 
värdefullt tillskott till stabsarbetet. Stabschefen satt i möten med länsledningen under stor del 
av tiden. Den biträdande stabschefens roll blev då att samla in frågor för beslut, då hen själv 
inte hade direkt mandat att agera i staben.  

Utöver krishanteringsplanen fanns bland annat checklistor att utgå från. De upplevs överlag ha 
varit bra och fungerat som ett stöd i arbetet. Rutiner för bland annat diarieföring, loggning i 
WIS, kommunikation etc. togs fram under stabsarbetet. 

7.2.1 ANALYS 

Länsstyrelsen är generellt en organisation som mycket sällan går upp i stabsläge, jämfört med 
till exempel Polisen. Det faller sig också naturligt mot bakgrund av Länsstyrelsens 
grundläggande uppgifter. Stabsvana vid skarpa händelser där därför inte något man naturligt 
kan förvänta sig av Länsstyrelsen. Det gör att övningar och utbildningar blir mycket viktiga för 
att förbereda personalen på de skapa händelser som ändå kan uppstå som kräver stabsläge av 
Länsstyrelsen. Det har i samband med sommarens stabsarbete uttryckts att stabsmetodiken 
bör utvecklas, vilket är ett område som bör prioriteras vad gäller både utbildning och övning. 
Här ligger det ett ansvar hos både stabschef och andra stabsfunktioner att tillämpa en 
stringent stabsmetodik. 

Mot bakgrund av sommarens hantering av skogsbränderna föreligger det ett tydligt behov av 
att se över representationen i krisstaben och kontaktlistorna till dem, samt att tillse så att 
personalen är utbildade och övade. Det bör i samband med detta även utredas hur man 
säkerställer att staben kan personalförsörjas dygnet runt, året om.  

Bortsett från den skog som brann upp under sommaren 2018 i Dalarnas län så påverkade inte 
skogsbränderna samhällets skyddsvärden i stort. Länsstyrelsen bör emellertid ta höjd för 
kommande händelser som påverkar samhället i större utsträckning i utformningen av sin 
krisberedskapsorganisation. Det blir ett sårbart system om Länsstyrelsen har en lika begränsad 
bemanning i stabsorganisationens när liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet hotas, som 
bemanningen av staben under sommarens skogsbränder. 

Under sommarens hantering av skogsbränderna knöts juridisk kompentens och en HR funktion 
till stabens arbete. Det fanns emellertid en otydlighet kring förväntningar och huruvida de 
ingick i staben eller ej. Stabsorganisationen kan med fördel kompletteras av ordinarie 
funktioner i form av både en juridisk kompetens och en HR funktion. Den juridiska funktionen 
bör vara utbildad, övad och inläst på regelverk och Länsstyrelsens planer. HR-funktionen 
behöver inte ha samma förberedelser men bör ingå i ordinarie stabsorganisation för att 
säkerställa personalförsörjningen. Det är inte önskvärt att den arbetsuppgiften faller på 
stabschefen.   
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En väl fungerande ledningsplats är viktig för stabens arbete. Det gäller såväl själva lokalens 
utformning som den teknik som anses nödvändig för stabens arbete. Sommarens hantering av 
skogsbränderna utgick från Länsstyrelsens ledningsplats. Det uttrycks flera gånger under 
utvärderingen att ledningsplatsen behöver utvecklas för att bli ett bättre stöd för stabens 
arbete. 

7.2.2 REKOMMENDATIONER 

➢ Utveckla det interna stabsarbetet i form av stabsmetodik. Bland annat behöver 
stabsgenomgångarna bli mer korta och stringenta. 

➢ Tillse att det finns utbildad och övad personal med aktuella kontaktuppgifter som kan 
nås dygnet runt, året om i krisledningsorganisationen. 

➢ Tillse att det finns förutsättningar för att bemanna mer än en person per grupp i 
stabsorganisationen. 

➢ Utred förutsättningarna att ha en juridisk funktion knuten till stabens ordinarie 
utformning som har fått utbildning, är övad och inläst på regelverk och Länsstyrelsens 
planer. 

➢ Utred förutsättningarna att komplettera ordinarie stabsorganisation med en HR-
funktion. 

➢ Se över ledningsplatsen så att den kan bli ett bättre stöd för stabsarbetet under en 
händelse. 

7.3 INRÄTTANDE AV LÄNSSTYRELSENS STAB  

Beredskapspersonalen i Dalarna följde skogsbränderna från semestern och flera gjorde sig 
beredda att bli inkallade till arbete. Tisdagen den 17 beslutade länsrådet att Länsstyrelsen 
skulle gå upp i stab från och med torsdagen kl. 08:00. På måndagen den 16 utsåg en 
händelseansvarig förstärkt med HR, kommunikation och juridik. Deras uppdrag var att hantera 
händelsen för att låta stabschefen få förutsättningar att bygga upp staben. 

Tisdagen den 17 juli runt lunchtid kommer det första samtalet från HR funktionen till den 
första stabschefen och på kvällen samma dag delges hen länsrådets beslut om att inrätta en 
stab. Stabschefen uppfattar emellertid situationen som alltför angelägen för att vänta och 
påbörjar därför arbetet med att sätta samman staben direkt efter samtalet från HR funktionen. 
Under onsdagen den 18 kl. 11.45 fattar Landshövdingen nytt beslut om att staben skulle 
inrättas från och med onsdagen kl. 13.00. De första dagarna uppstår en viss osäkerhet kring 
huruvida arbetet bedrivs inom ramen för en stab eller ej.  

Stabens arbete pågår sedan fram till och med den 1 augusti kl. 08:00 när beslut fattades om att 
inrätta en samordningsstab med fokus på åtgärderna i efterarbetet. 

När en allvarlig händelse inträffar måste samhällets krishantering fungera utan dröjsmål. Det 
framgår av dokumentet ”Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning”.   

Beredskapsdirektör har mandat att besluta i länsledningens ställe i det fall länsledningen inte 
kan kontaktas. Detta enligt beslut av Landshövdingen och Länsrådet den 26 januari 2009. 

7.3.1 ENKÄT 

Utifrån genomförd enkät skiljer sig uppfattningen mellan Länsstyrelsen samt de regionala 
råden och kommunerna. Här följer några kommentarer som belyser skillnaden. 
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Länsstyrelsen 
”Omfallsanalyser genomfördes trots kort om personer i staben” 

”Det finns förbättringspotential.” 

”Ja... att vara proaktiv, kopplat det jag har sagt förut, det blir en svår fråga att svara på. Vi 
följde vårat arbetssätt som vi har upparbetat i en sådan här situation, där vi har olika roller och 
det är ju på sätt och vis inte svårt, att hålla sig till det vi har tänkt. Naturligtvis måste man 
kunna avvika och göra aktiva val när något sker men man måste också, för att skapa trygghet 
och säkerhet, hålla sig till planen men man får inte göra det in absurdum.” 

Kommunerna 
”Länsstyrelsen reagerade på händelseutvecklingen efter viss tid. Hade svårt att bedöma 
allvarlighet och aktivera funktioner därefter.” 

7.3.2 ANALYS 

Under utredningen uttrycks från flera funktioner som deltog i stabsarbetet att man borde ha 
gått upp i stab tidigare. Känslan när staben startade sitt arbete var att ”det brann överallt”. 
Man uttrycker också att det upplevdes som märkligt att den presumtiva räddningsledaren var 
aktiverad men inte staben på Länsstyrelsen. Av de samlade enkätsvaren framgår även tydligt 
att det är här den främsta frustrationen ligger. Det råder en tydlig uppfattning av att 
Länsstyrelsen agerade för långsamt i inledningsskedet.  

Av krishanteringsplanen framgår att beredskapsdirektören har mandat att besluta om att utse 
en händelseansvarig eller stabschef. Under sommarens hantering av skogsbränderna var det 
länsledningen som fattade beslutet om att gå upp i stab. Ansvaret för att fatta beslutet om att 
gå upp i stab framgår emellertid inte tydligt av krishanteringsplanen. Det är sannolikt självklart 
för alla att det är länsledningen som har beslutsmandatet att gå upp i stab, men det bör 
förtydligas i planläggningen. Länsledningen har dessutom en mycket stor tillgänglighet så det 
är inte svårt att få tag på en beslutsfattare. Kommunikationschefen har också en mycket stor 
tillgänglighet. Denna tillgänglighet är särskilt viktig då TIB funktionen är den enda som har 
formell tillgänglighet 24/7. 

Steget att gå från normalläge till stab kan uppfattas som stort, särskilt i en organisation som är 
ovan vid skarpa händelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län tillämpar idag som ett första steg att 
utse en händelseansvarig. I somras fick händelseansvarig dessutom förstärkning med 
kommunikation, HR och juridik. För att minska upplevelsen av att det är ett stort steg att gå 
upp i stab kan en stegvist införande av en stabsorganisation underlätta. Flera organisationer 
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tillämpar till exempel grön, gul och röd stab. De olika stabslägena beskrivs vanligen i 
krisledningsplanen och bygger på hur allvarligt läget är.  

Det finns ett starkt signalvärde både internt och externt att en organisation har gått upp i stab 
som ett kvitto på att organisationen har uppfattat allvaret och börjat att vida åtgärder. 

7.3.3 REKOMMENDATION 

➢ Tydliggör i krishanteringsplanen att Länsledningen fattar beslutet om att gå upp i stab. 
➢ Tillämpa en låg tröskel för att gå upp i stab. Se över möjligheten att använda en modell 

med olika stabslägen som ett led i detta. 

7.4 FÖRSTÄRKNINGSPERSONAL 

Länsstyrelsen i Halland fick ett samordningsuppdrag från länsstyrelserna att svara för 
personalförsörjningen när de drabbade länen behövde förstärkning. Länsstyrelsen i Halland 
byggde upp en nationell personalpool där varje Länsstyrelse fick i uppdrag att bistå med två 
kommunikatörer, två stabsutbildade och en GIS samverkansperson. Behoven var mycket stora 
och Länsstyrelsen i Halland hade avstämningar med de drabbade länen i Dalarna, Jämtland och 
Gävleborg två gånger per dag.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län ingår i ett Gränsräddningsråd med aktörer från Dalarna och 
Värmland samt de norska motsvarigheterna. Syftet är att erhålla bästa resursutnyttjande vid 
olika typer av gränsnära händelser där liv, egendom och miljö hotas. Länsstyrelserna i Norr har 
även sedan länge ett väl utvecklat arbete i form av samarbetet inom ramen för Nordsam, där 
man under lång tid har övat och tagit fram gemensamt stöd vid en kris. I samband med detta 
har man även förberett stöd av förstärkningspersonal och har tagit fram en blankett som kan 
användas när Länsstyrelserna behöver stöd av varandra. Blanketten togs fram och man var 
från Dalarna redo att använda det förberedda stödet. När beskedet kom att Länsstyrelsen i 
Halland utsågs till att koordinera stödet till de drabbade länen reagerade Länsstyrelsen i 
Dalarnas län med viss irritation över att det förberedande arbetet med Nordsam och 
Gränsräddningsrådet inte kunde användas under skogsbränderna. 

Vecka 30 byttes staben ut med ny personal. Det gav en känsla hos de nya resurserna av att det 
inte fanns någon att fråga och att det tog tid att komma in i arbetet. En lärdom som lyfts under 
intervjuerna är att inte byta ut så stor del av personalen samtidigt utan succesivt slussa in ny 
personal. 

Förstärkningspersonalen var överlag oförberedda på hanteringen när de anlände till staben på 
Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ett förslag som lyfts upp under utredningen är att ge 
förstärkningspersonalen bättre förutsättningar för att komma in i arbetet genom att, där det är 
möjligt, skicka underlag till dem i förväg i form av krishanteringsplanen etc. Själva 
överlämningen har både beskrivs som kort och bristfällig, och som god med hjälpsamma 
stabsfunktioner. 

Resurser som förstärkte staben beskriver hur urvalet av kompetenser inte blev nyttjade i 
stabsarbetet. Ett exempel är en GIS-kompetens som skulle förstärka staben, men istället blev 
gruppsamordnare för analysfunktionen, helt utan erfarenhet av stabsarbete eller 
krisberedskapsområdet.  

Arbetet i staben pågick hela perioden under dagtid. Under utredningen lyfts vikten av att det 
finns en tydlighet när det gäller förväntningar kring arbetstider och hur ersättningen ser ut 
innan förstärkningspersonalen tillträder stabstjänsten. Det har också framkommit en 
frustration kring att förstärkningspersonalen i flera fall bröt sin semester för att förstärka 
stabens arbete samtidigt som Länsstyrelsen i Dalarnas län själva inte ville ta in egen personal 
från semestern. 
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7.4.1 ANALYS 

Idag har Sveriges länsstyrelser ett bra samarbete inom många olika sakområden, så även inom 
krisledning. Synsättet att betrakta länsstyrelserna som en koncern innebär att det finns 
förutsättning för både uthållighet och kompetens. Sommarens hantering av skogsbränderna 
visade att det förberedande arbetet inom Nordam och Gränsräddningsrådet inte kunde nyttjas 
av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Förstärkningspersonal är en fråga som Länsstyrelserna med 
fördel behöver arbeta med gemensamt. Länsstyrelsernas geografiska uppdelning inom 
Nordsam, Ösam och Sydlänen innebär begränsningar som kan överbryggas genom att se de 21 
länsstyrelserna som en större enhet. Genom att gemensamt se över förutsättningarna för 
länsstyrelserna att förstärka varandra så kan den regionala nivån bättre förbereda sig inför en 
större händelse som påverkar flera län i samma geografiska område. Här är det viktigt att på 
förhand reda ut arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga förutsättningar. Villkoren för de som 
förstärker och de som får förstärkning behöver vara tydliga för alla. Annars är risken att onödig 
energi läggs på detta när krisen kräver full uppmärksamhet. Ett exempel är att det togs ett 
beslut av länsledningen att inte bryta semestrarna för all egen personal. Syftet var att skapa 
förutsättningar för en uthållighet på tre veckor med regional kompetens under hela tiden. Det 
gällde att inte bränna alla egna resurser första tiden. Det uppfattades som märkligt från 
förstärkningspersonalen att det får åka långväga för att stödja arbetet samtidigt som många på 
Länsstyrelsen i Dalarnas län fortfarande hade semester, vilket innebar ett onödigt 
energiläckage. Detta bör på förhand ingå i klarlagda förutsättningar. 

Det är viktigt att ta sig tid i stabsarbetet att se över vilken kompetens som behöver 
komplettera stabsorganisationen, så att man efterfrågar rätt resurser. När de efterfrågade 
resurserna sedan ansluter till staben bör de även användas just till den efterfrågade 
funktionen. Förstärkningspersonalen bör ha tidigare erfarenhet från krisberedskapsområdet 
och stabsarbete.  

Efter en veckas arbete byttes staben ut. Det skedde genom att staben ersattes med både egen 
personal från Dalarna och med förstärkning från andra länsstyrelser. Att samtidigt byta ut 
stora delar av staben är sårbart och kan påverka stabsarbetets kontinuitet. Om bränderna 
hade tagit ny fart den veckan kunde det ha blivit konsekvenser för Länsstyrelsens möjligheter 
att agera. Det bör därför tillämpas rutiner för att succesivt byta ut personal i staben så att 
informationsöverföring och rutinerna för stabsarbetet kan lämnas över på ett tillfredsställande 
sätt. 

7.4.2 REKOMMENDATIONER 

➢ Verka för att länsstyrelserna gemensamt på förhand klarlägger de arbetsrättsliga och 
arbetsmiljömässiga förutsättningarna för att arbeta i stab, både i egen organisation 
och som förstärkning till annan organisation. 

➢ Verka för att Länsstyrelserna går mot ett koncerntänk, där alla ca 5500 anställda ingår i 
samma koncern. 

➢ Se över rutinerna för att säkerställa att man efterfrågar rätt kompetens som sedan 
fångas in på rätt funktion. Förstärkningspersonalen bör ha erfarenhet av 
krisberedskapsområdet och stabsarbete.  

➢ Se över rutiner för att succesivt byta ut personal så att inte hela staben byts ut 
samtidigt och parallellt med detta se över rutinerna för överlämning till ny personal i 
staben i syfte att säkerställa informationsöverföring och rutinerna för stabsarbetet. 

7.5 SAMVERKAN  

Vid en kris är det många både ordinarie och tillkommande uppgifter som ska lösa. Det kan bli 
svårt i praktiken resursmässigt. Vid en kris med stora samhällsstörningar kommer det att finnas 
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många ledningsfunktioner utspridda geografiskt som Länsstyrelsen behöver samverka med. 
Beroende på typ av kris så kommer vissa funktioner vara viktigare än andra. 

För att komplettera ISF bör Länsstyrelsen pröva möjligheten att ha samverkanspersoner i 
andra staber. 

7.5.1 ANALYS 

Under sommaren 2018 fanns det definitivt ett behov både i Tremssjön-Torgås och Trängslet 
att få tätare kontakt mellan ledningsorganisationerna. Som exempel kan nämnas att 
Länsstyrelsen bild av branden i Tremssjön-Torgås hade behövt förbättras. Ett annat exempel är 
att staben i Trängslet planerade för ett ”worst case” scenario som hade kunnat få en stor 
samhällspåverkan. Länsstyrelsen deltog inte i detta arbete.  

Det var mycket kontakt mellan räddningsledarnas staber och resurssamordnande funktion. För 
att Länsstyrelsens stab skulle få samma bild av läget behövde resurssamordnade funktion hålla 
staben informerad. Det har även framförts i enkäten behov av en samverkansperson från 
Länsstyrelsens stab i resurssamordnande funktion på brandstationen i Falun. Den skilda 
geografiska placeringen underlättar inte kommunikationen. 

Ett annat behov som framförts är att Länsstyrelsen borde vara behjälplig med att vara 
kontaktyta in i den statliga organisationen. I Älvdalen skötte räddningsledaren själv detta i 
början på insatsen. Den statliga organisationen upplevdes som väldigt trögstartad. Men när de 
väl kom igång fungerade det mycket bra. 

7.5.2 ENKÄT 

Utifrån genomförd enkät så skiljer sig uppfattningen mellan Länsstyrelsen samt regionala 
råden och kommunerna. Här följer några kommentarer som belyser skillnaden. 

 

Länsstyrelsen 

”Vi kunde ha skickat samverkanspersonal till de drabbade räddningstjänststaberna.” 
”Vi upparbetade ett arbetssätt med återkommande kontakter, tider. Vi hade också de 
kontakter som behövdes mellan olika staber i olika länsstyrelser. det krävdes ett bra 
samarbete.” 

”Jag tror att det skulle ha varit värdefullt att ha en samverkansperson från Länsstyrelsen på 
plats hos den regionala resurssamordnande funktionen för att få en ännu bättre lägesbild och 
ännu bättre samverkan. ” 
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Kommunerna 
”Ja då de äntligen hade vaknat.” 

7.5.3 REKOMMENDATIONER 

➢ Införa åtgärder för att bättre knyta ihop Länsstyrelsens stab med andra 
ledningsorganisationer. Detta kan exempelvis ske genom samverkanspersoner. 

8 LÄNSSTYRELSENS KRISKOMMUNIKATION 

I händelse av en kris ansvarar varje enskild aktör för att kommunicera med berörda 
målgrupper och media. Kommunerna och Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på 
lokal respektive regional nivå. I detta ansvar ingår att samordna informationen i länet och 
verka för att enas om gemensamt viktiga budskap. När beslut tas inom den egna 
organisationen om att kommunicera med anledning av en kris, bör samverkan alltid ske med 
de övriga aktörerna i länet som kan tänkas behöva känna till budskapet.11 

I länet finns ett kriskommunikationsnätverk som har som syfte att koordinera 
informationsinsatser och samordna information till allmänhet och media. Nätverket ska hjälpa 
varandra med omvärldsbevakning av bilden av krisen och stödja varandra i 
kommunikationsarbetet vid en kris. Nätverket träffas ca 2–3 gånger per år och består av 
kommunikatörer i kommuner, landsting, polis och VA-bolag. Länsstyrelsen är sammankallande 
men alla aktörer i länet kan väcka behov av samverkan.12 

8.1 KRISKOMMUNIKATION UNDER BRÄNDERNA SOMMAREN 2018 

Det huvudsakliga underlaget för kriskommunikation på Länsstyrelsen i Dalarnas län är 
checklistor som är mer operativa i sin karaktär och fungerade väl under hantering av 
skogsbränderna, samt en övergripande strategi för samverkan med 
kriskommunikationsnätverket. Under utredningen lyfts emellertid möjligheten fram är att se 
över underlaget och väva in kommunikationsperspektivet tydligare i det övergripande 
underlag som Länsstyrelsen har tagit fram, så att kommunikation blir en mer naturlig del av 
hanteringen av en händelse vid ett skarpt läge. 

Kommunikatören i staben deltog vid ISF-mötena och delgav där kommunikationsperspektivet. 
Torsdagen den 19 juli aktiverades kriskommunikationsnätverket. Beredskapssamordnaren i 
Älvdalen fick vid mötet kommunicerat det behov hon hade av stöd, vilket möttes upp av 
grannkommunerna. Under den nätverksträffen var även bland Trafikverket med i 
diskussionerna, vilket man upplever som mycket positivt. Landstinget tog en mindre roll och 
polisen deltog inte, men de hade inte heller någon direkt roll att spela i hanteringen av 
skogsbränderna. 

Under utredningen lyfts att kommunikatören, som inledningsvis arbetade ensam, gjorde ett 
bra arbete. Det beskrivs emellertid att det fanns ett uppenbart behov av fler resurser på denna 
funktion, mot bakgrund av hur mycket som fanns att göra och hur viktig kommunikationen var 
för den samlade hanteringen. Under en övning är Länsstyrelsen van vid att en grupp människor 
arbetar med kommunikationsperspektivet och i stabsorganisationen finns det 10–12 personer 
att tillgå i stabsarbetet för kommunikationsfrågor. Under andra veckan i Länsstyrelsens 

                                                           

 

11 Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning 
12 Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning 
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stabsläge, vecka 30, fick kommunikatören stöd på plats av två resurser från Västra Götalands 
län. Omvärldsbevakningen beskrivs som en uppgift som kunde få mer fokus efter detta. Från 
ett annat håll beskrivs att kommunikatör och koordinatorn fick så mycket frågor kring 
eldningsförbudet att de inte ”hann tänka framåt”. En kommunikationsplan föreslogs, men det 
saknades inledningsvis tid för att ta fram det.  

Under hanteringen av skogsbränderna fick kommunikationsfunktionen stöd av Västra 
Götalands län med webben. Andra funktioner i staben täckte kommunikationsbehoven under 
helgen när kommunikatören var ledig.  

Kommunikationsperspektivet har under utredningen lyfts fram som en fråga som alltför ofta 
faller bort i inledningen av en händelse. Som exempel nämns inventeringen av 
skogsbrandsberedskapen i maj månad när kommunikationsfrågan tycks ha kommit efter i det 
interna informationsflödet. Under utredningen ställdes även frågan hur händelseansvarig ska 
hålla kommunikationsfunktionen informerad, alternativt hur funktionerna ska samverka enligt 
planverken. Det saknades emellertid kunskap kring detta. 

Kommunikationsperspektivet har också beskrivits som något av en isolerad fråga i stabsarbetet 
under sommarens hantering av skogsbränderna och att det hade behövts mer planering och 
intern samverkan i staben. En annan funktion förstärker den bilden genom att beskriva att det 
vid arbetet under andra veckan i stabsläge (vecka 30) endast förekom några få möten med 
kriskommunikationsgruppen och att de t.ex. inte deltog vid TiB:ens morgonavstämningar. 
Funktionen reflekterar över hur förhållandevis få kriskommunikationsmöten det var med tanke 
på händelserna som de skulle hantera. Andra funktioner som intervjuas beskriver att 
samverkan med kommunikationsfunktionen gick bra.  

8.2 ENKÄT 

Utifrån genomförd enkät så skiljer sig uppfattningen mellan Länsstyrelsen samt regionala 
råden och kommunerna. Här följer några kommentarer som belyser skillnaden. 

 

Länsstyrelsen 

”Information fanns tillgänglig på Länsstyrelsens webb och var ständigt uppdaterad.” 

”Kommunikation var också med i samverkansmöten med andra aktörer.” 

”Jag tycker att man inte är tillräckligt proaktiv och inte heller fullt ut förstår Länsstyrelsens roll 
och möjligheter under en samhällsstörning” 

Regionala råden  
”Jobbade direkt med Länsstyrelsen med flera samordningsfrågor, fungerade mycket bra.” 
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”Tycker de samordnade kommunikationen snabbt och effektivt. Dock fungerade väl inte Rakel 
fullt ut.” 

Kommunerna 
”Fungerade i huvudsak med eget nätverk. Informationen i VIS var i huvudsak vår egen som blev 
underlag för Länsstyrelsen. Huvuddelen av kommunikationen hanterades av de drabbade 
kommunerna.” 
”För att det tog alldeles för lång tid för Länsstyrelsen att komma på banan.” 

8.3 ANALYS 

Kommunikationschefen får inte per automatik del av rapporterna från de regelbundna 
torsdagsmötena som TiB funktionen håller i. Länsrådet har emellertid begärt en separat 
dragning efter mötet. Beredskapsdirektören får därefter ett mail med information om det som 
delgivits länsrådet vid dragningen. Det skulle sannolikt vara värdefullt för Länsstyrelsen att 
pröva om detta mail även ska riktas till kommunikationschefen. Oaktat utgången av en sådan 
prövning bör Länsstyrelsen alltid tillämpa en låg tröskel för att informera Länsstyrelsens 
kommunikationschef när det finns indikationer på en kritisk händelse som kan påverka länet. 
Kommunikationschefen har en hög tillgänglighet vilket underlättar för beredskapsfunktionen 
att förmedla sådan information. Det är även lämpligt att tydliggöra hur händelseansvarig och 
kommunikationsfunktionen ska samverka och föra en löpande dialog för att öka 
förutsättningarna att tidigt integrera kommunikationsperspektivet.  

Först på torsdagen, den 19 juli, aktiveras kriskommunikationsnätverket. Utvärderingen menar 
att nätverket sannolikt bör ha aktiverats tidigare, vilket också avspeglas i enkätsvaren ovan. 
Detta bör emellertid ses i ljuset av att Länsstyrelsen kom igång sent med hanteringen av 
händelsen i stabsläge.  

Om fler resurser hade arbetat med kommunikationsfrågan skulle staben sannolikt kunna vara 
mer proaktiva i sin hantering och hade haft möjlighet att vara mer strategiska, även om 
arbetet bedöms ha fungerat hjälpligt. Arbetet i informations/samverkansgruppen syftar till att 
Länsstyrelsen uppfyller sitt uppdrag inom kriskommunikation. Arbetet i gruppen är uppdelat 
på fyra undergrupper med olika uppgifter. En av funktionerna i gruppen är 
omvärldsbevakningen. Omvärldsbevakningen beskrivs emellertid som ett område som kunde 
få mer fokus först efter att förstärkningsresurser kunde stödja stabens arbete på plats. 

Beskrivningen av hur väl integrerad kommunikationsperspektivet var i stabsarbetet är delad. 
Mot bakgrund av att det var nyckelpersoner som beskriver att kommunikationsperspektivet 
var en förhållandevis isolerad fråga föranleder detta ändå rekommendation om att arbeta för 
att kommunikationsområdet blir en mer integrerad del av krishanteringen under en skarp 
händelse. 

Inom kriskommunikationsarbetet behövs olika kompetenser. En erfarenhet från sommaren är 
att det underlättar om kommunikatörerna känner varandra sedan tidigare. En möjlig väg 
framåt är att det på förhand utses kommunikationsgrupper från länets aktörer med hela 
kompetensbredden. Dessa ska i första hand arbetar tillsammans. Detta skulle kunna avspegla 
sig i upplägget av arbetet i kommunikatörsnätverket. 

8.4 REKOMMENDATIONER 

➢ Tillämpa en låg tröskel i beredskapsorganisationen för att informera Länsstyrelsens 
kommunikationschef när det finns indikationer på en kritisk händelse som kan påverka 
länet. 

➢ Tydliggör hur den händelseansvariga och kommunikationsfunktionen ska föra en 
fortlöpande dialog under pågående händelse. 
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➢ Arbeta för att kriskommunikationsperspektivet ska bli en mer integrerad del av 
krishanteringen under en skarp händelse. Se över om kriskommunikationsperspektivet 
kan lyftas fram tydligare i det övergripande krishanteringsunderlag som Länsstyrelsen 
har tagit fram, som ett led mot detta. 

➢ Pröva möjligheten att på förhand utse kommunikationsgrupper från länets aktörer 
med hela kompetensen. Dessa ska i första hand arbeta tillsammans.  

9 TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP, TIB 

Av krishanteringsplanen framgår att Länsstyrelsen har en tjänsteman i beredskap (TiB) som 
utgör Länsstyrelsens larmberedskap dygnet runt, året runt. TiB ska enligt avtal med SOS Alarm 
meddelas via Rakel om händelser uppstått inom eller utanför länet och som kan ge påverkan 
på Dalarna. TiB ska svara på larm inom 10 minuter och omedelbart kunna vidta åtgärder.  

Vid en större händelse kontaktar TiB alltid beredskapsdirektören och informerar länsledning 
och kommunikationschef. Tillsammans beslutar man om fortsatta åtgärder.13  

Vidare framgår att Beredskapsdirektören ska ge instruktioner till TiB och händelseansvarig 
under pågående kris. 

9.1 HÄNDELSEFÖRLOPPET 

TiB:en under vecka 28 hade fortlöpande kontakt med tf. Beredskapsdirektör under veckan. 
Lördagen den 14 juli förmedlar TiB lägesbilden till tf. Beredskapsdirektör. När läget förvärras 
under söndagen den 15 juli sökte TIB tf. Beredskapsdirektör under hela dagen men fick kontakt 
först kl. 21:00. TiB:en har under utredningen uppgivit att hen saknade en kontaktlista till 
tjänstgörande länsledning under sommarsemestern. Kl. 20:00 kontaktar TiB 
kommunikationschefen på telefon för att efterfråga vem som var tjänstgörande länsledning, 
och fick då kontaktuppgiften till en annan chef på Länsstyrelsen som kunde känna till detta. Kl. 
21:02 skickar TiB:en ett s.k. Intime sms om läget i länet till enheten för samhällsskydd och 
Länsstyrelsens ledningsgrupp. Det var första informationen till länsledningen om händelsen. 

9.2 ANALYS 

Tjänstgörande TiB hade fullt upp att göra med den rådande situationer under söndagen. Det 
var hårt tryck på Länsstyrelsen. Det var många delfrågor som skulle lämnas över på måndagen. 
Det underlättar om avgående och pågående TiB kan arbeta parallellt under en period när det 
så behövs. 

Den enda som har krav på tillgänglighet är TiB. I praktiken har Länsledning och 
kommunikationschef emellertid också en mycket stor tillgänglighet. Utredningen bedömer det 
som positivt att TiB informerar såväl beredskapsdirektör som länsledning och 
kommunikationschef, utan mellanled som kan innebära kommunikationsrisker. Vid 
intervjuerna har det emellertid framkommit en osäkerhet kring TiB:ens möjlighet att gå direkt 
till länsledningen. Det är Länsstyrelsens avsikt att så ska ske, vilket även framgår i planverket. 
Detta behöver emellertid aktualiseras för organisationen. 

                                                           

 

13 TiB-instruktion, Dnr 450-1140-2015 (rev.2018-04-25), Länsstyrelsen Dalarna 
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9.3 REKOMMENDATIONER 

➢ Aktualisera att TiB alltid ska kontakta beredskapsdirektör och informera länsledning 
och kommunikationschef vid en händelse. 

➢  Tydliggör för tjänstgörande TiB vem som är tf. beredskapsdirektör, tf. 
kommunikationschef och tf. länsledning även under sommarsemestern. De som är 
utpekade ska kunna nås och skyndsamt kunna stödja TiB vid behov. 

➢ Inför en rutin för längre överlämning till nästa tjänstgörande TiB när behov det finns. 

10 ÖVRIGA FRÅGOR SOM BELYSTS UNDER UTVÄRDERINGEN 

I detta stycke samlas de områden som utvärderingen har belyst, men som bedöms sakna 
behov av att fördjupa i analys eller rekommendationer. Främst beror det på att hanteringen 
överlag upplevs ha fungerat väl. 

10.1 CENTRALA INRIKTNINGSBESLUT UNDER SKOGSBRÄNDERNA 

Under måndag förmiddag den 17 juli utsågs en händelseansvarig som förstärktes med flera 
funktioner för att hantera skogsbränderna. På kvällen beslutade länsrådet att länsstyrelse 
skulle gå upp i stab från torsdag kl. 08:00. En stabschef utsåg för att bemanna staben. 

Länsledningen fattade bland annat följande inriktningsbeslut 2018-07-18 (se bilaga). 

I beslutet anges inriktningen på stabens arbete (se bilaga). 

1. ”Stabens arbete ska inledningsvis fokusera på bränderna i länet men ska också ha en 
helhetsbild som omfattar torkan och foderbristen och eventuellt andra händelser med 
anledning av rådande väderförhållanden med hög värme. Staben ska samordna och 
leda samtliga dessa insatser i den mån det inte redan leds på annat sätt.”  

2. ”Stabschefen ska i planeringen ta höjd för ett eventuellt övertagande av 
räddningstjänst och förbereda för en händelse som omfattar även annat eller andra 
län.” 

På ISF-mötet den 20 juli var syftet att förmedla och komplettera en bild över läget med fokus 
på skogsbränderna i länet samt enas om en gemensam inriktning.  

Den överkomna inriktningen blev: 

”Resursförsörjning till räddningstjänsten prioriteras. Räddningstjänstens arbete leds av 
kommunerna. Förse människor med uppdaterad information.” 

Vidare kom man överens om en målbild för kommunikation. 

➢ Förse människor med uppdaterad och aktuell information så att de kan ta ansvar för 
sin egen säkerhet, minska risken för bränder och på andra sätt underlätta för dem som 
ansvarar för brandbekämpningen.  

➢ Bygga förtroende för ansvariga myndigheter och aktörer  

➢ Minimera oro, undvika ryktesspridning och motstridiga budskap  

I efterhand har det lyfts från kommunernas sida att de upplever att Länsstyrelsens förväntning 
på hur kommunerna skulle hantera och förmedla budskapet kunde ha varit tydligare.  

Efter varje ISF-möte justerades budskapen, alternativt så byttes de ut helt.  



 2018-12-19                   LND801 Utvärdering Länsstyrelsen i Dalarnas län RevA Sida 38 (62) 

 

10.2 LÄNSSTYRELSENS FÖRMEDLADE LÄGESBILD UNDER SKOGSBRÄNDERNA 
Länsstyrelsen i Dalarnas län ingår i länsnätverket Nordsam och har där sedan länge ett väl 
utvecklat stöd i form av övriga länsstyrelser i nätverket samt i form av gemensamt utarbetade 
mallar och rutiner. En mall för lägesbild är ett sådant verktyg som tagits fram inom ramen för 
nätverkets gemensamma arbete.  

Under sommarens skogbränder sammanfattades lägesbilden enligt framtagen modell och 
publicerades i WIS två gånger per dag, samt mailades ut till berörda aktörer som komplement. 
Lägesbilden har fyra fält med en så kallad midja där ”Fakta”, ”Antaganden”, ”Förslag till 
gemensam regional inriktning”, ”Förslag till gemensamt huvudbudskap” beskrivs tillsammans 
med en beskrivning av de största utmaningarna i samhället i mitten av dokumentet. 
Analysfunktionen är ansvarig för lägesbilden.  

Staben är nöjd med lägesbilden som förmedlades. Lägesbilden efterfrågades även av 
regeringskansliet och MSB, något som man från Länsstyrelsen inte hade erfarenhet från 
tidigare och saknade rutiner kring att leverera till den nationella nivån. 

MSB tog under skogsbränderna sommaren 2018 på sig rollen som nationell resursfördelare, 
vilket i sig uppfattades som positivt från stabens sida. Alla tre drabbade Länsstyrelser i Norr 
efterfrågade samtidigt samma akuta behov av resurser och MSB behövdes i sammanhanget. 
MSB får emellertid även kritik av staben för att ha gått förbi den regionala nivån och genom att 
ha återkopplat resursförmedlingen direkt till kommunen, då man menar att systemet inte kan 
kortslutas på det sättet av nationella myndigheter. Genom att agera så tappade Länsstyrelsen 
överblick över resursläget. Även Trafikverket gick förbi Länsstyrelsen och gick direkt på den 
kommunala nivån vilket uppfattas mycket negativt för Länsstyrelsens möjligheter att leverera 
en korrekt lägesbild.  

10.2.1 ENKÄT 

Utifrån genomförd enkät så skiljer sig uppfattningen mellan Länsstyrelsen samt regionala 
råden och kommunerna. Här följer några kommentarer som belyser skillnaden. 

 

Länsstyrelsen 
”Det är vår uppgift. Detta gjorde vi från start. Den innehöll tidigt inriktningsbeslut och 
gemensam budskapsplattform för alla aktörer i länet dessutom, vilket var något vi arbetade 
specifikt med i senaste övningen att få till.” 
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”Vi hade kontakt med alla aktörer och sammanställde informationsläget, t ex brändernas 
utbredning, hur släckningsarbetet fortgår, väderprognoser för att kunna bedöma olika 
scenarier närmaste framtiden” 

Regionala råden 
”Det gavs en aktuell lägesbild dagligen. ” 
”Lägesbilden var fullständig.” 

Kommunerna 
”Det fanns alltid en uppdaterad regional lägesbild från Länsstyrelsen i WIS.” 
”De pushade inte ut lägesbilden. Då var jag tvungen att aktivt söka upp den eftersom jag inte 
var med på alla avstämningar. Lägesbilden skapades i Särna, vilken lägesbild Länsstyrelsen 
hade vet jag inte.” 

10.3 SAMVERKANSKONFERENSER 

Formerna för samverkanskonferenser i länet är definierade i den operativa bilagan 
”Krishantering i Dalarnas län – samverkan och ledning i praktiken”.  Dokumentet är väl känt av 
länets aktörer och det stöd som arbetats fram används även på lokal nivå. I dokumentet anges 
bland annat att samtliga aktörer ska rapportera sin lägesbild inför samverkanskonferensen. 
Det görs antingen i WIS eller med e-post till Länsstyrelsen. I dokumentet framgår även mall för 
lägesrapportering och kontaktuppgifter. Under krisen ska Länsstyrelsen leda 
samverkanskonferensen via telefon, Rakel eller fysiskt möte. Samverkansmöten ska ske enligt 
principen hellre en gång för mycket än för lite. Alla aktörer i det regionala krishanteringsrådet, 
näringslivsrådet eller övriga samverkansforum kan väcka behov av samverkan till 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen deltog vid/genomförde 15–20 samverkansmöten om dagen under den mest 
intensiva perioden. Utöver att genomföra egna samverkansmöten inom ramen för det 
geografiska områdesansvaret deltog Länsstyrelsen vid MBS:s samverkansmöten samt var 
medhörande under Gävleborg och Jämtlands samverkansmöten. Gävleborg, Jämtland och 
Dalarna hade därutöver gemensamma samverkansmöten. 

Länsstyrelsens regelbundna torsdagsmöten som Tjänsteman i beredskap har till vardags, 
övergick i dagliga samverkansmöten med kommunerna och övriga samhällsviktiga aktörer i 
länet. Inför varje möte rapporterade kommunerna lägesbilden i WIS. Mötena har en stående 
agenda som kompletteras med relevanta tilläggspunkter vid en störning. De dagliga 
samverkansmötena fördes över RAKEL.  

Under sommarens bränder i Dalarna skedde Länsstyrelsens egna samverkanskonferenser via 
RAKEL och lägesbilden kommunicerades i WIS. Tack vare de regelbundna 
samverkansövningarna fanns en vana vid att hantera verktygen vilket gjorde att 
kommunikationen upplevs från stabens sida flyta på väl.  

10.3.1 ENKÄT 

Utifrån genomförd enkät så skiljer sig uppfattningen mellan Länsstyrelsen samt regionala 
råden och kommunerna. Här följer några kommentarer som belyser skillnaden. 
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Länsstyrelsen 
”Väl inarbetat forum efter alla 'torsdagskonferenser'. ” 

Regionala råden  
”De följde en inövad dagordning.” 
”Vi/jag deltog i samtliga samverkanskonferenser och vi är väldigt nöjda med Länsstyrelsen.” 

Kommunerna 
”Konferenserna följde rutiner och agenda som vanligt.” 
”Många av frågorna lämnades utan svar. Mer informationsintag än samverkan. ” 

10.4 SAMVERKANSKANALER 

Länsstyrelsen kommunicerade via RAKEL, WIS och telefon vilket beskrivs ha fungerat 
förhållandevis väl.  

Täckningen för RAKEL upplevdes emellertid bitvis dåligt. TiB:en hade under söndagen 15 juli 
problem med RAKEL varför hen gick över till att använda telefonen. WIS beskrivs som ett 
klumpigt verktyg som även gav utmaningar i form av aktörer som inte ville skriva information i 
verktyget eftersom informationen då blir en allmän handling som riskerar begäras ut. Det är 
inte heller något bra verktyg för att snabbt kommunicera ut stora mängder information. 

Länsstyrelsen använder sig även av Intime sms där budskap kommuniceras ut till olika grupper.  

11 ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING AV LÄNSSTYRELSENS HANTERING 

Situationen under sommaren 2018 med en extrem torka och omfattande skogsbränder var ny 
för alla. Det går inte att planera för alla situationer som kan uppstå, därför behövs en bra 
grundförberedelse och en flexibilitet för att möta nya situationer. Dessutom behövs det 
samverkan med andra som bygger på förtroende och tillit. 

En sammanvägd bedömning från utredningen är att Länsstyrelsen i Dalarnas län överlag har 
förberett sin krisledningsorganisation väl. Nästa kris kan emellertid vara något helt annat än 
sommarens skogsbränder, som fick en begränsad samhällspåverkan. Det är något helt annat 
att hantera ett dammbrott eller en skogsbrand som hotar liv, hälsa och samhällsviktig 
verksamhet. Erfarenheterna från Länsstyrelsens hantering av skogsbränderna sommaren 2018 
behöver arbetas in organisation och planverk så att de kan öka Länsstyrelsens förmåga att 
hantera andra typer av framtida kriser med större samhällspåverkan. 
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Utifrån genomförd enkät så skiljer sig uppfattningen mellan Länsstyrelsen samt regionala 
råden och kommunerna. Här följer några kommentarer som belyser skillnaden. 

 

Länsstyrelsen  
”Kunnat ta vårat geografiska områdesansvar. Våra rutiner har fungerat. Vi tog in personal från 
andra län och det fungerade bra eftersom vi var övade på det.” 
”Vi var väl förberedda. Har en bra organisation.” 

”Jag tycker att vi hade kunnat komma igång med stab kanske någon dag tidigare, trots att 
resurssamordande funktionen, presumtiv regional räddningsledare, händelseansvarig och TiB 
arbetade med händelsen. Jag vet inte om skeendet i sak hade ändrats men det hade skapat ett 
större förtroende för Länsstyrelsen. Jag tycker att vi producerade lägesbilder och samverkade 
med de aktörer som vi behövde samverka med för att hantera samhällsstörningen. Och att vi 
hade en hårt arbetande, kunnig grupp.” 

”Lite konstigt att bryta folks semestrar på andra Länsstyrelser innan man bryter egna 
semestrar.” 
”Bristande personalplanering och samordning.” 

Regionala råden 
”Jag ser inga andra handlingsalternativ än de som genomfördes.” 
”Se ovan (Bra stabsarbete, bra avstämningsmöten och information till oss övriga.) Klokt också 
att Länsstyrelsen lät räddningsledaren behålla uppgiften och inte tog över.’ 

”Bra med tanke på den stora händelsen/händelserna.” 
”När organisationen var på plats fungerade det bra.” 

Kommunerna 
”För att det tog alldeles för lång tid för Länsstyrelsen att komma på banan.” 

”När de väl kom igång fick vi stöd.” 

Vid bedömning av Länsstyrelsen i Dalarnas läns hantering av skogsbränderna under sommaren 
2018 har det kommit fram olika bilder och perspektiv. Eftersom nyckelpersoner stod för en 
stor del av hanteringen har deras åsikter fått ett genomslag för våra rekommendationer.  

Utredningen bedömer att följande rekommenderade åtgärder är särskilt viktiga att genomföra 
för att öka krishanteringsförmågan:  

➢ Länsstyrelsen grundsyn att stödja ordinarie organisation och ansvarsfördelning så långt 
det är möjligt och inte överta ett kommunalt räddningstjänstansvar behöver förankras 
med länets räddningschefer. Dessutom behöver det skapas samsyn kring vilka åtgärder 
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som Länsstyrelsen kan bidra med för att stärka och stödja 
räddningschefen/räddningsledaren. 

➢ Vid allvarliga händelser bör det skapas en rutin med personliga möten mellan 
ansvariga chefer som omfattas av krisen samt länsstyrelsen krisledning. 

➢ Vid diskussion om ett eventuellt övertagande av den kommunala räddningstjänsten 
ska det alltid vara personliga samtal mellan räddningschefen och länsledningen 

➢ Tillämpa en låg tröskel för att gå upp i stab. Se över möjligheten att använda en modell 
med olika stabslägen som ett led i detta.  

➢ Tillse att det finns utbildad och övad personal med aktuella kontaktuppgifter som kan 
nås dygnet runt, året om i krisledningsorganisationen. 

➢ Tillse att det finns förutsättningar för att bemanna mer än en person per grupp i 
stabsorganisationen. 

➢ Inför åtgärder för att få bättre knyta ihop räddningsledarens stab med Länsstyrelsen 
stab. Detta kan exempelvis ske genom samverkanspersoner. 

➢ Tillämpa en låg tröskel i beredskapsorganisationen för att informera Länsstyrelsens 
kommunikationschef när det finns indikationer på en kritisk händelse som kan påverka 
länet. 
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12 REFERENSER 

12.1 GENOMFÖRDA INTERVJUER 

Alexander Helgesson, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Camilla Fagerberg Littorin, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Daniel Fält, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Irene Svedjelöv, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Johan Erikson, Länsstyrelsen Dalarnas län  

Johanna Andersson, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Karin Jonasson, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Lars Andersson, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Lars-Håkan Jönsson, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Lotta Larsson,  Länsstyrelsen Dalarnas län 

Maria Rantanen, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Mikael Lundberg, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Peter Forsström, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Ulrika Jutesund, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Ylva Thörn, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Niklas Nordgren, Länsstyrelsen Hallands län 

Petter Steen, Länsstyrelsen Södermanlands län 

Anders. P. Danielsson, LST-IT, Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Ida Johansson, Länsstyrelsen Västerbottens län 

Julia Grimberg, Länsstyrelsen Östergötlands län 

Martin Andersson, Länsstyrelsen Östergötlands län 

Peter Arnevall, Storstockholms Brandförsvar  

Jakob Wernerman, Enhetschef MSB   

Lotta Andersson, Älvdalens kommun 

Jan-Olov Olsson, Räddningschef Älvdalen 

Stefan Linde, Älvdalens kommun 

Anders Löwenberg, Malung-Sälens kommun 

Olle Emanuelsson, Malung-Sälens kommun 

Johan Szymanski och Peter Backe, Brandkåren Mora 
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12.2 DELTAGARE VID MÖTEN MED LÄNSSTYRELSENS NÄTVERK 

12.2.1 REGIONALA RÅDET, 2018-10-17 

Kajsa Sjösvärd, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Johanna Ingre, Trafikverket 

Tomas Hellgren, Polisen 

Maria Nilsson, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Kent-Ove Strömstedt, Civilförsvarsförbundet/FRG 

Tomas Karlsson, Mellersta Militärregionen 

12.2.2 NÄRINGSLIVSRÅDET, 2018-10-16 

Ylva Thörn, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Kajsa Sjösvärd, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Jonas Angel, Borlänge Energi 

Åke Andersson, Dalarnas Försäkringsbolag 

Peter Henningsson, SSAB 

Jan Fagerheim, ABB 

Leif Markström, Clas Ohlson AB 

12.2.3 PRESUMTIVA RÄDDNINGSLEDARE, MÖTE NR 1, 2018-10-15 

Lars-Håkan Jönsson, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Johan Szymanski, Brandchef Mora-Orsa 

Jan-Olov Olsson, Räddningschef Älvdalen 

12.2.4 PRESUMTIVA RÄDDNINGSLEDARE, MÖTE NR 2, 2018-10-17 

Rune Daniels, F.d. räddningschef Rättvik 

Mats Jansson, Räddningschef Södra Dalarnas räddningstjänst 

Mats Hedlund , Stf Förbundschef Räddningstjänsten Dala-Mitt 

12.2.5 KRISBEREDSKAPSDAGARNA, 2018-10-18 

Länsstyrelsepersonal från Länsstyrelsen samt beredskapssamordnare och kommunikatörer i 
Dalarnas län 

12.3 REFERENSDOKUMENT 

12.3.1 DOKUMENT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN: 

Beslut om avveckling av stab, 2018-07-30, Dnr 457-8598-2018, Länsstyrelsen Dalarnas län 
(Bilaga 13.2) 

Dalarna lägesbild fyrfältare, 2018-07-22 – 2018-08-03, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Gränsräddningsövning Eldstorm, Utvärderingsrapport, Dnr 455-6417-2018, Länsstyrelsen 
Dalarnas län 
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Krishantering i Dalarnas län; -strategi för samverkan och ledning, -samverkan och ledning i 
praktiken, Kajsa Sjösvärd Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Krishanteringsplan för Länsstyrelsen Dalarna och presumtiva regionala räddningsledare; Bilaga 
3: Kriskommunikationsplan, Bilaga 7: Checklistor för länsledning och krisstab, Dnr 450-1135-
2015, Antagen maj månad 2015 (rev.2016-11-29), Länsstyrelsen Dalarnas län 

Protokoll från ISF möten, 2018-07-20 – 2018-07-31, Länsstyrelsen Dalarnas län 

TiB-instruktion, Dnr 450-1140-2015 (rev.2018-04-25), Länsstyrelsen Dalarnas län 

TiB dagbok, v.28, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Tidslinje av Länsstyrelsen i Dalarnas läns hantering av skogbränderna 2018 (Bilaga 13.1) 

Utdrag från Intime sms, 2018-07-13 – 2018-07-19, Länsstyrelsen Dalarnas län 

Övergripande inriktningsbeslut, 2018-07-18, Länsstyrelsen Dalarnas län (Bilaga 13.2) 

12.3.2 ÖVRIG DOKUMENTATION: 

Taktik, ledning, ledarskap; MSB 0015-09 2009, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

  



 2018-12-19                   LND801 Utvärdering Länsstyrelsen i Dalarnas län RevA Sida 46 (62) 

 

13 BILAGOR 

13.1 TIDSLINJE LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄNS HANTERING AV SKOGSBRÄNDER 2018, 

ENLIGT LÄNSSTYRELSEN 

 

Torsdag 12 juli 

 Brand upptäckt på fyra platser vid Trängslet i 
Älvdalen och stabsläge i räddningstjänsten.  

 

TiB informeras om läget. En brand självslocknar på kvällen. 

Fredag 13 juli 

 Stabsläge avvecklat i Älvdalen men fortsatt flera 
bränder på skjutfältet.  

 

Presumtiv regional räddningsledare aktiveras. 

 

Bränderna i Älvdalen har växt och 
försvarsmakten har en helikopter på plats för 
släckning. 

 

 Skogsbrand startar utanför Sågmyra. 

  

Lördag 14 juli 

 Bränderna är släckta i Älvdalen och marken 
överlämnad till fastighetsägare. 

 

 Många skogsbränder i länet varav en större i 
Vansbro kommun. 

 

TiB informeras om läget i länet.  

Söndag 15 juli 

  

Resurssamordnande funktionen (RFD) aktiveras. 

 

Bränderna i Älvdalen blossat upp igen 

 

 Läget ansträngt i Älvdalen och presumtiv 
regional räddningsledare meddelas att 
Länsstyrelsen kan förbereda för att eventuellt 
övertagande av räddningsinsatsen. 
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Händelseansvarig Länsstyrelsen Dalarna 
aktiveras.  

Presumtiv regional räddningsledare meddelar att 
ingen förfrågan kommit om att övertagande av 
räddningstjänsten ska verkställas. 

TiB meddelar länsledning och beredskap om 
läget i länet 

 

  

Måndag 16 juli 

 Oexploderad ammunition uppmärksammas i 
Älvdalen vilken kan påverka räddningsinsatsen.  

  

Genomgång med TiB, länsledning, 
beredskapspersonal och händelseansvarig ang. 
skogsbränderna i länet 

 

Skogsbrand i Malung-Sälens kommun har växt. 

Dalarnas lägesbild redovisas vid nationell 
samverkanskonferens. 

 

 

Möte med presumtiv regional räddningsledare 
för lägesbild i länet. 

 

 

 Räddningstjänsten i Vansbro meddelar behov av 
förstärkningsresurser för branden i Vansbro 
kommun och kopplas ihop med 
resurssamordnande funktionen. 

 

  

 VMA i Älvdalen och läget allvarligt.  

 

Samverkansmöte mellan Länsstyrelsen Dalarna 
och Jämtland. Beslut om att räddningstjänsterna 
i respektive län samverkar genom direktkontakt 
ang. operativ räddningstjänst. 

 

 

Tisdag 17 juli 

  

Behovet av resurser har kommunicerats med 
MSB. Resurssamordnande funktionen arbetar 
för att få fram resurser.  

 

Älvdalen är i behov av flygresurser för 
vattenbombning från luften. 
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 Branden i Malung-Sälen är hanterad och 
räddningstjänstens insats på väg att avslutas.  

  

 Branden i Vansbro kommun inringad och läget är 
lugnare. 

Intern avstämning Länsstyrelsen Dalarna. 

 

 

 Ledningsfunktioner på väg från Södertörn till 
Älvdalen.  

 

Regional samverkanskonferens Dalarna. 

 

Branden i Malung-Sälen har blossat upp igen. 

Länsstyrelsen Dalarna beslutar att gå upp i stab 
där stabschef påbörjar arbetet onsdag morgon. 

 

 

TiB informerar Jämtland om att branden i 
Älvdalen kan riskera att sprida sig över 
länsgränsen. 

 

 

Möte med presumtiv regional räddningsledare 
om hantering av resurser och frivilliga 
resursgrupper.  

 

 

Länsstyrelsen Dalarna begär 
förstärkningsresurser till Älvdalen i form av 3-4 
helikoptrar. 

 

 

Onsdag 18 juli 

  

Stabsgenomgång Länsstyrelsen Dalarna. 

 

Länsstyrelsen informerar om läget i länet genom 
pressmeddelande och via webb. 

 

 

Länsstyrelsen Dalarna redovisar regional 
lägesbild på nationell samverkanskonferens. 

 

Älvdalen ca 2400 ha och stort resursbehov, 
systemledningen stark med hjälp av Södertörn. 
Malung-Sälen: ca 500 ha och ledningsresurser 
begärda. I Vansbro avvecklas räddningsinsatsen. 
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Möte mellan generaldirektör MSB, länsledning 
och stabschef. 

 

  

Stabsgenomgång Länsstyrelsen Dalarna. 

Länsstyrelsen Dalarna samordnar 
skogsbrandsdepåer till Älvdalen.  

 

 

Torsdag 19 juli 

  

  

  

Regional samverkanskonferens i Dalarna där 
regional lägesbild presenteras. 

 

I Älvdalen fungerar samverkan bra och staben är 
stark branden fortsatt ej under kontroll. I 
Malung-Sälen fungerar stabsarbetet bra och 
spridningen av branden har lugnat ner sig.  

 

 Upptäckt granat som exploderat i Älvdalen p.g.a. 
branden.   

 

  

Samverkansmöte Dalarna, Gävleborg, Jämtland. 

 

 

Möte med kriskommunikatörsnätverket i 
Dalarna. 

 

 

  

  

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD 

 

 

Länsstyrelsen Dalarna hanterar begäran om 
förstärkningsresurser bl.a. i form av 
ledningscontainer till Älvdalen och kontaktar 
MSB. 

 

 

Fredag 20 juli 
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Beslut om samverkansperson från MSB till 
resurssamordnande funktionen. 

 

  

Regionala krishanteringsrådet (ISF) 
samverkanskonferens. Regional lägesbild 
presenteras. Resursbehov och 
kommunikationsbehov lyfts. Förslag på 
gemensam regional inriktning och 
huvudbudskap presenteras bl.a. att 
räddningsarbetet leds av kommunal 
räddningstjänst och att resursförsörjning till 
räddningsinsatserna prioriteras. Alla deltagare är 
överens om inriktningen och budskapet. 

Lägesbild Dalarna är i stort är att 
räddningsarbetet fungerar bra på båda håll. 
Problem med riskavstånd till oexploderad 
ammunition i Älvdalen.  

 

 Flertalet mindre mark- och skogsbränder i 
Dalarnas län. 

TiB deltar i MSB:s informationskonferens med 
Gävleborg, Dalarna, Jämtland och 
Västernorrland. 

 

 

Länsstyrelsen Dalarna koordinerar nationella 
resurser från MSB till Malung-Sälen bl.a. 
tankstation och mobil ledningsplats. 

 

 

Länsstyrelsen Dalarna redovisar regional 
lägesbild på nationell samverkanskonferens. 

 

 

Stabsgenomgång Länsstyrelsen Dalarna. Sambandsproblem över RAKEL i Malung-Sälen 
och Älvdalen. MSB kontaktas. 

 

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD. 

 

 

MSB meddelar att RAKEL i Malung-Sälen är löst. 
För Älvdalen hänvisas till lösning med 
Försvarsmakten, Svenska Kraftnät och 
Trafikverket. Länsstyrelsen kontaktar 
Trafikverket. 

 

 

Lördag 21 juli 

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades. Fortsatt RAKEL problem 
i Älvdalen. Länsstyrelsen kontaktar MSB. 

 

Läget stabilt vid båda insatserna och 
räddningsarbetet fungerar bra men bränderna 
ännu ej under kontroll. 
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Länsstyrelsens stabschef besöker RFD för möte.  

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD. 

 

 

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

 

  

Söndag 22 juli 

  

  

  

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades.  

 

Möte mellan räddningsledare Älvdalen och 
Länsstyrelsens stab. 

 

800 ha kommer att kontrollerat brännas av vid 
begränsningslinjen för att undvika 
brandspridning i ett senare skede i Älvdalen. 
Branden ännu ej under kontroll. Malung-Sälen 
stabilt läge men branden ej under kontroll. 

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD 

 

 

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

Länsstyrelsen Dalarna besöker ledningsplatsen i 
Särna. 

 

 

  

  

Måndag 23 juli 

  

 Fortsatt stabilt läge vid båda insatserna men 
bränderna ej under kontroll. 

  

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades.  
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Frågor och svar om bränderna och 
eldningsförbud har lagts upp på hemsidan. 

 

 

Möte med regionala krishanteringsrådet (ISF). 
Inriktning och budskap gäller fortsatt. 

 

  

Länsstyrelsen Dalarna redovisar regional 
lägesbild på nationell samverkanskonferens. 

 

  

Länsstyrelsen begär sambandsledare för RAKEL 
från MSB till Älvdalen. 

 

  

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD. 

 

 

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

Länsstyrelsen Dalarna besöker ledningsplatsen i 
Lima och Särna. 

 

 

  

Tisdag 24 juli 

  

 Fortsatt stabilt läge vid båda insatserna men 
bränderna ej under kontroll. Tyska brandmän på 
plats i Älvdalen. 

  

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades.  

 

 

Beslut tas om att information till 
skogsmarkägare tas fram av staben och 
distribueras till skogsägarföreningar genom 
landsbygdsfunktionen. 

 

  

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD. 
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Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

 

 

  

Onsdag 25 juli 

 Fortsatt stabilt läge vid båda insatserna men 
bränderna ej under kontroll. JAS-plan bombar 
brandområdet i Älvdalen för att dämpa 
bränderna. 

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades 

 

  

Länsstyrelsen i Dalarnas läns län beslutar om 
skärpt Eldningsförbud efter uppmaning från 
MSB. 

 

  

Omfallsplan tas fram. Avstämning med RFD och 
Älvdalens kommun om omfallsplanering.  

 

  

Länsstyrelsen Dalarna redovisar regional 
lägesbild på nationell samverkanskonferens. 

 

  

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD 

 

 

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. Utmaningar med uthållighet i 
staberna. Halland jobbar på lösning. 
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Torsdag 26 juli 

 I Älvdalen är läget fortsatt stabilt med undantag 
för mindre smitningsbränder över 
begränsningslinjen. Kommunikationen via RAKEL 
är bättre efter vissa åtgärder. I Malung-Sälen är 
situationen under kontroll men stora områden 
brinner fortfarande. 

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades. 

 

  

Möte med kriskommunikatörsnätverket.   

  

Möte med regionala krishanteringsrådet (ISF). 
Inriktning och budskap redovisas. 

 

  

Samverkansmöte förstärkningsresurser Västra 
Götaland, RFD. 

 

 

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

  

  

Fredag 27 juli 

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades. 

I Älvdalen är läget fortsatt stabilt men ej under 
kontroll. I Malung-Sälen är situationen under 
kontroll men stora områden brinner fortfarande. 

  

  

Länsstyrelsen Dalarna redovisar regional 
lägesbild på nationell samverkanskonferens. 

 

  

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. Eldningsförbudet en utmaning då 
MSB uppmanat om att häva. Länen behåller tills 
vidare det skärpta förbudet. 
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Lördag 28 juli 

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades. 

Vind har försämrat läget och spridit branden 
snabbt i Älvdalen men begränsningslinjer hålls. I 
Malung-Sälen är situationen under kontroll och 
möte genomförs med skogsägarna. 

  

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

  

Söndag 29 juli 

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades. 

Stabil situation i Älvdalen men ej under kontroll. 
Insatsen avvecklas i Malung-Sälen. 

  

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

  

  

Måndag 30 juli 

Regional samverkanskonferens där regional 
lägesbild presenterades. 

Branden bedöms snart vara under kontroll i 
Älvdalen. Räddningsinsatsen avslutas i Malung-
Sälen och eftersläckning övertas av markägarna. 

  

Länsstyrelsen beslutar att den stab som hanterat 
samordning kopplat till räddningsinsatserna ska 
avslutas och en samordningsstab ska inrättas 
från den 1 augusti för hantering av efterarbete 

 

Länsstyrelsen Dalarna redovisar regional 
lägesbild på nationell samverkanskonferens. 

 

  

Daglig samverkanskonferens med Gävleborg och 
Jämtlands län. 

 

 

 

Tisdag 31 juli 
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Möte angående eldningsförbud med länets 
räddningstjänster. Det skärpta förbudet kvarstår 
tills vidare. Kommunerna har möjlighet att 
besluta om undantag. 

Branden är under kontroll i Älvdalen. Staben 
avvecklas i Malung-Sälen. 

  

Möte med regionala krishanteringsrådet (ISF). 
Info om lägesbild, avveckling av staber och 
efterarbete. 

 

  

Plan tas fram för stab för efterarbete.  

  

  

Onsdag 1 augusti 

Nationell samverkanskonferens. Länsstyrelsen 
Dalarna redovisar regional lägesbild. 

Branden är under kontroll i Älvdalen och 
överlämning sker stegvis till markägare. 

  

Möte angående eldningsförbud med länets 
räddningstjänster. Det skärpta förbudet kvarstår 
tills vidare. Kommunerna har möjlighet att 
besluta om undantag. 

 

  

  

Torsdag 2 augusti 

Regeringen beslutar att Länsstyrelsen i 
Jämtlands län får uppdraget att samordna 
eftersläckningsarbetet efter de stora 
skogsbränderna som drabbat Sverige 2018. 

Eftersläckning pågår i Älvdalen och överlämning 
sker stegvis till markägare. Skjutfältet har delvis 
öppnats upp. Förbjudet att vistas i 
brandområdet. 

  

Räddningstjänsterna i Dalarna beslutar om 
undantag från eldningsförbud för bl.a. grillning. 

 

  

Daglig samverkanskonferens med Dalarna, 
Gävleborg och Jämtland. 

 

  

  

Torsdag 3 augusti 
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Nationell samverkanskonferens. Länsstyrelsen 
Dalarna redovisar regional lägesbild. 

Räddningsledningens avvecklingsfunktion 
avslutar insatsen i Älvdalen. 

  

Från och med måndag den 6 augusti kommer 
krisstaben att övergå till en samordningsstab. 

 

  

  

  

  

  

 

 

  



 2018-12-19                   LND801 Utvärdering Länsstyrelsen i Dalarnas län RevA Sida 58 (62) 

 

13.2 ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSBESLUT 2018-07-18, BESLUT OM EFTERARBETE 2018-07-30 
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13.3 FÖRENKLAD BESKRIVNING AV NATO-MODELLEN 

1 Personal och administration  

Funktionen ansvarar för att inom av stabschef angiven ram svara för personalförsörjning. 

2 Underrättelser och säkerhet  

Funktionen skall stödja ledningsprocessen, leda inhämtning av underrättelser, 

bearbeta och presentera underrättelser (lägesbilder) och samverkan med andra 
underrättelseorgan och eller funktioner. 

3 System- och insatsledning  

Funktionen leder det operativa arbetet inom ram 

4 Logistik och utrustning  

Funktionen ansvarar för att planera och genomföra praktiska arbetsuppgifter kopplat till 
händelsen/skeendets och stabernas arbete. 

5 Analys och planering  

Funktionen genomför bedömningar av kommande/möjliga händelseutvecklingar och upprättar 
planer för omfall. Funktionen ansvarar för att ta fram beslutsunderlag avseende inriktning på 
lång och kort sikt. 

6 Samband  

Funktionen stödjer operationen med tekniska ledningsstödssystem såsom sambands-, IT- och 
informationssystem. 

7 Information och kommunikation  

Funktionen ansvarar för att adekvat information delas på ett korrekt sätt internt, inom det 
operativa systemet, till högre chef, till respektive brandförsvar, till andra aktörer och till media. 
Funktionen ansvarar också för att kommunikationssamordning sker med andra aktörer när så 
krävs. 

8 Juridik och ekonomi  

Funktionen tar fram beslutsunderlag avseende ekonomi under händelse/skeende samt för 
ansvarar för att underlätta spårbarhet/uppföljning efter händelse/skeenden. Funktionen skall 
även kunna stödja med legala avvägningar/bedömningar. 

9 Samverkan  

Funktionen stödjer genom att planera för informationsutbyte inom eget system och med 
andra relevanta aktörer. Stabschef eller högre chef beslutar om samverkansmodell och 
funktionen genomför, koordinerar och följer upp samverkan utifrån angiven ram. 

 

 


