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Regional samordning och inriktning 
Utvecklingsprocess för länsstyrelsens samordningsansvar 
 
 
 
 
Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO) 
tillhandahåller en utvecklingsprocess inriktad att höja den 
regionala och lokala nivåns förmåga att utöva sitt 
geografiska områdesansvar. Länsstyrelserna och andra 
aktörer i länet får kunskap och verktyg att utifrån 
regionala förutsättningar få en god samordning före, 
under och efter en händelse.  
 

 
 
Utvecklingsprocessen utgår från ett metodkoncept som bygger på 
senaste forskningen inom området. Det är en slags tankemodell i 
flera steg och ska vara ett stöd vid samordning och inriktning av 
flera olika aktörer vid en stor olycka eller kris. 
 
Mål 
Målet med utvecklingsprocessen är att öka länsstyrelsens 
samordnings- och inriktningsförmåga. Aktörernas gemensamma 
insatser ska sammantaget möta hjälpbehoven så bra som möjligt 
vid inträffad stor olycka eller kris. 
 
Målgrupp 
Satsningen riktar sig till länsstyrelser samt lokala och regionala 
aktörer som samverkar med länsstyrelsen vid stora olyckor och 
kriser. Deltar gör personer som har strategisk eller 
beslutsfattande roll vid stora olyckor och kriser samt personer 
som ansvarar för kriskommunikation.

Samhällets krisberedskap 
Övergripande mål med samhällets 
krisberedskap är att minska risken 
för och konsekvenser av allvarliga 
störningar samt stora olyckor och 
kriser. Arbetet innefattar åtgärder 
före, under och efter en händelse.  
 
Kommunernas roll i samhällets 
krisberedskap 
Kommunerna ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha 
en god förmåga att hantera kris-
situationer. Här ingår bland annat 
att, utifrån sitt geografiska 
områdesansvar, verka för att 
krishanteringsåtgärder som vidtas av 
olika aktörer under en extraordinär 
händelse samordnas och att 
informationen till allmänheten 
samordnas. 
 
Länsstyrelsens roll i samhällets 
krisberedskap 
Länsstyrelsen har en stödjande och 
samordnande roll inom 
krisberedskapen. Länsstyrelsen har 
geografiskt områdesansvar på 
regional nivå och är en länk mellan 
lokala och regionala aktörer samt 
nationell nivå. Länsstyrelsen ska ta 
initiativ till och erbjuda en arena för 
sektorsövergripande samverkan med 
målet att uppnå en god 
krishanteringsförmåga i länet. 
 
MSB:s roll i samhällets 
krisberedskap: 
MSB:s uppgift är att utveckla och 
stödja samhällets förmåga att 
hantera olyckor och kriser. MSB 
bidrar till att samhället förebygger 
händelser och är beredda när de 
inträffar. När en allvarlig olycka eller 
kris inträffar ger MSB stöd till 
samverkan mellan aktörer. MSB ska 
också se till att samhället lär sig av 
det inträffade. Arbetet bedrivs i nära 
samverkan med andra aktörer och 
omfattar allt från små olyckor i 
vardagen till stora katastrofer. 
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Bakgrund 
Olyckor och kriser inträffar lokalt och hanteras av de närmast 
berörda. Samhällets stöd sker ofta med kommunens och andra 
lokala aktörers resurser. Ibland drabbas ett större geografiskt 
område, så som skedde under stormen Gudrun, och ibland får 
lokala händelser konsekvenser i andra kommuner, i en hel region 
eller i andra delar av landet. Regionala aktörer har en viktig och 
stödjande roll till dem som har att hantera dessa händelser och 
länsstyrelsen ska utöva den samordning och inriktning som 
behövs. För att uppnå en god krishanteringsförmåga har ansvaret 
för samverkan och samordning lagreglerats. På lokal nivå har 
kommunen det geografiska områdesansvaret (SFS 2006:544) 
och på regional nivå har länsstyrelsen detta ansvar (SFS 
2006:942). Det finns fortfarande stora skillnader i hur de 
områdesansvariga har tolkat sin uppgift och syftet med 
lagstiftningen har inte uppnåtts. 
 
Utvecklingsprocess 
Det stöd för utveckling av regional förmåga som ges under 2011-
2013 bygger på erfarenheterna från forskningsprojektet Ledning 
av storskalig räddningstjänst och krishantering. Med utgångspunkt i 
forskningen har ett metodkoncept med en tankemodell för 
samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser tagits 
fram. Utifrån denna modell har en arbetsgrupp inom SOGO 
arbetat fram en idébild för en utvecklingsprocess som ska vara 
ett stöd för utveckling av regional förmåga. (Idébilden ses i 
högerspalten.) I arbetsgruppen har representanter för MSB, 
länsstyrelser och kommuner medverkat. 
 
Regionala behov styr 
Grundidén är att regionala behov och önskningar ska styra hur 
utvecklingsprocessen genomförs i en region (län eller gruppering 
av län). Regionala behov och önskemål är utgångspunkter för att 
anpassa och utforma utvecklingsprocessen. En viktig del i arbetet 
är att representanter för regionen (län eller gruppering av län) tar 
ansvar för och bearbetar hur man utifrån den givna idébilden 
anpassar utvecklingsprocessen utifrån behov och förutsättningar. 
 
Lästips 

• Länsstyrelsens samordningsansvar, publikationsnr MSB337 
• MSB Faktablad november 2011 SOGO 
• www.msb.se/ledning 

Idébild för utvecklingsprocess 
 
Möte 1  
Introduktion. Fördjupning av 
koncept. 
 
Mellanperiod 1 
Formulering av värdegrund utifrån 
eget regionalt sammanhang.  
 
Möte 2  
Viktiga utgångspunkter för att förstå 
ett skeende.  
 
Mellanperiod 2 
Analysera förutsättningar i eget 
regionalt sammanhang för att 
utforma information till allmänheten. 
 
Möte 3 
Ansvarsfördelning enligt olika lagar 
för att möta hjälpbehov samt 
lägesbild. 
 
Mellanperiod 3 
Analys av viktiga aktörer i eget 
regionalt sammanhang. 
 
Möte 4  
Samordning och inriktning i 
nätverksgrupperingar av 
beslutsfattare. 
  
Mellanperiod 4  
Analys av hur nätverksgruppering av 
beslutsfattare (händelsegrupper) kan 
etableras i eget regionalt 
sammanhang. 
 
Möte 5  
Det regionala sammanhangets 
möjlighet att hantera alla typer av 
olyckor och kriser samt moment 
efter behov.  
 
Mellanperiod 5 
Analys av hur fortsatt 
utvecklingsarbete kan ske i eget 
regionalt sammanhang 
 
Möte 6 
Sammanfattning, avslutning och 
utvärdering 
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