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Samverkansområdet  
Skydd, undsättning och vård (SOSUV) 
 

Myndigheterna i SOSUV identifierar brister i 

samverkan, prioriterar och åtgärdar gemensamt dessa 

för att förstärka förmågan att hantera fredstida 

krissituationer och höjd beredskap inom området. 

Några aktuella arbeten redovisas nedan. 

Vägledningen för storskalig utrymning innehåller råd och 

rekommendationer till dem som ska ansvara för planering och 

förberedelse av en utrymning i stor skala. 

Den är avstämd mot det svenska kris-

beredskapssystemet, nationell lagstiftning 

och internationellt standardiseringsarbete. 

Syftet är att ge praktiska råd och en för-

djupad förståelse kring processen. Under 

2015 har en utvärdering av vägledningen 

gjorts utifrån erfarenheterna av branden i 

Västmanland 2014. Transportstyrelsen har 

varit projektägare för arbetet.  

Visualiseringsprojektet utvecklar ett stöd för hur lägesbilder 

kan sammanställas, analyseras och förmedlas. En prototyp finns 

färdig som testas under hösten inför en fortsatt utveckling under 

2016. SMHI är projektägare för arbetet. 

Civilt försvar. I enlighet med regeringens inriktning börjar 

myndigheterna åter planera för höjd beredskap. I SOSUV ser 

aktörerna gemensamt på de uppgifter de har inom det civila 

försvaret och inom vilka områden de behöver samverka. Ett mål 

är att förbereda myndigheternas deltagande i försvarsmakts-

övningen 2017. 

 

Implementering av gemensamma grunder för samverkan 

och ledning. Samverkansområdet var engarerat i arbetet med 

att ta fram de gemensamma grunderna. Nu följs implemen-

teringsarbetet för att se om det finns behov av ytterligare 

åtgärder för att aktörerna ska kunna använda sig av de gemen-

samma grunderna. Flera av myndigheterna i SOSUV deltar i den 

nationella utvecklingsprocessen för implementeringen som stöds 

av MSB. https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Ledning--

samverkan/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I SOSUV ingår följande 

myndigheter: 

 

 Kustbevakningen 

 Migrationsverket 

 MSB 

 Polismyndigheten 

 Sjöfartsverket 

 SMHI 

 Socialstyrelsen 

 Transportstyrelsen  

 Tullverket  

 

Därutöver ingår representanter från 

Försvarsmakten, länsstyrelse, 

landsting och kommun.   

 

 

Ordförande 2016 

SMHI 

 

Samordnare MSB 

Ida Karlsson 

Telefon: 010-240 43 25 

E-post: ida.karlsson@msb.se 
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