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Koncept för inriktning och samordning
Utvecklingsprocess för centrala myndigheter

Nu har arbetet påbörjats med att implementera
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar. Som ett led i införandet ger MSB
stöd till centrala myndigheter att genomföra en
utvecklingsprocess. Syftet är att applicera
tillämpningen av grunderna hos centrala myndigheter.
Processen ska stödja myndigheterna med
förhållningssätt, kunskap och verktyg för att kunna
verka tillsammans utifrån en helhetssyn vid
samhällsstörningar.

Utvecklingsprocessen utgår från helhetsmetoden framtagen för
att samhällets samlade resurser ska utnyttjas effektivt.
Mål
Att aktörer har ett förhållningssätt som gör det möjligt att
samordna berörda aktörers åtgärder och kommunikation.
Kompetens, teknik och metoder ska stödja förmågan till
samordnad hantering för såväl det återkommande som det
oväntade.
Målgrupp
Satsningen riktar sig framför allt till centrala myndigheter.
Regional nivå finns representerade. Deltar gör personer som har
strategisk eller beslutsfattande roll vid samhällsstörningar samt
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personer som ansvarar för kriskommunikation.

Initiativtagare
Samverkansområdet Skydd,
undsättning och vård (SOSUV)
tillsammans med
Samverkansområdet Geografiskt
områdesansvar (SOGO) och MSB.

Resultat från Projekt Ledning
och samverkan
Under 2012-2014 har MBS:s projekt
Ledning och samverkan bedrivits
med ett stort antal deltagande
aktörer inom området samhällsskydd
och beredskap. Resultatet från
arbetet sprids brett och på flera sätt.
Utvecklingsprocessen är ett stöd
anpassat särskilt till centrala
myndigheters samordning.

Koncept för inriktning och
samordning

Samhällsstörningar har påverkan lokalt, regionalt och nationellt
Samhällets hantering av samhällsstörningar sker ofta med kommunens och
andra lokala aktörers resurser. Ibland drabbas ett större geografiskt område, så
som skedde under skogsbranden i Västmanland. Lokala händelser kan

- Utvecklingsprocess
- Helhetssyn
- Helhetsmetod

samtidigt få konsekvenser i andra kommuner, i en hel region eller i andra delar

Utvecklingsprocess

av landet. Regionala och nationella aktörer har en viktig och stödjande roll till

- Aktörsgemensam arena &
- Aktiviteter och effekter inom
respektive aktör

dem som har att hantera dessa händelser och länsstyrelsen ska åstadkomma
den inriktning och samordning som behövs. Vid händelser med nationella
konsekvenser är det MSB:s ansvar att stödja länsstyrelser och andra berörda
aktörer och att åstadkomma inriktning och samordning.

Lagar och förordningar reglerar samordningsansvaret

Aktörsgemensam arena

För att uppnå en god förmåga har ansvaret för samordning som uppdrag
lagreglerats. På lokal nivå har kommunen det geografiska områdesansvaret
(SFS 2006:544) och på regional nivå har länsstyrelsen detta ansvar (SFS
2006:942). På nationell nivå är ansvaret regeringens med stöd av dess

Aktörsspecifik arena

myndigheter. MSB har i sin instruktion ett särskilt ansvar för att samordning av

Mål

åtgärder och information till allmänheten kommer till stånd (SFS 2008:1002).
I ansvarsprincipen, som innebär att den som bedriver verksamhet under
normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer, ingår
även att initiera och bedriva sektorsövergripande samverkan (Stärkt
krisberedskap – för säkerhets skull, prop. 2007/08:92).

Bakgrund
MBS:s genomgång av utvärderingar av övningar och inträffade händelser från
2004-2011, visar på brister i hanteringen av samhällsstörningar. Sammantaget
verkar aktörerna vara bra på att, var för sig, lösa sina uppgifter och att
kommunicera med allmänheten. Det som verkar brista är det

Medverkande myndigheter

aktörsgemensamma (MSB, projekt ledning och samverkan, 2013).

Utvecklingsprocess
Stödet till utveckling av centrala myndigheters förmåga med start 2015 bygger
på resultaten från Projekt Ledning och samverkan samt erfarenheterna från
genomförda och utvärderade utvecklingsprocesser på regional nivå. Upplägget
justeras i dialog med medverkande centrala myndigheter.

Försvarsmakten
MSB
Polismyndigheten
PTS
SMHI
Socialstyrelsen
Svenska Kraftnät
Strålsäkerhetsmyndigheten
Trafikverket
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