
när det händer



Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika 

slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. 

Att hantera stora påfrestningar på samhället kräver samverkan mellan många olika  

aktörer. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att samhällets samlade resurser  

mobiliseras och används på bästa sätt. En annan viktig uppgift är att se till att länets 

medborgare har tillgång till information, känner sig trygga i att samhället tar sin del av 

ansvaret och vet vad man kan förvänta sig av samhället. 

Kronobergs län är omtalat för sitt goda samverkansklimat. Med erfarenheter av både 

översvämningar och stormarna Gudrun och Per har länets förmåga också prövats svårt 

vid några tillfällen, vilket lett till värdefulla erfarenheter att bygga vidare utifrån. 

Sedan 2008 har samverkan mellan länets aktörer i krishanteringssystemet vidareut- 

vecklats under namnet Krissamverkan Kronoberg. 

Den här foldern är framtagen för att beskriva krishanteringen i länet och hur vi i Krissam-

verkan Kronoberg arbetar – både i det förebyggande arbetet och i det akuta skedet  

vid en kris. 

Linda Kazmierczak 

Beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Kronobergs län

”Målet för samhällets krisberedskap är att 

minska risken för, och konsekvenserna av, 

kriser och allvarliga olyckor” 



Vem bär ansVaret i en kris?
Det svenska krishanteringssystemet bygger på gemensamt ansvar och vilar på tre  

principer: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen  

innebär att den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden  

också har det under en krissituation. Likhetsprincipen innebär att en verksamhets- 

organisation och lokalisering så långt det är möjligt ska vara den samma vid en kris  

som under normala förhållanden. Närhetsprincipen innebär att kriser i första hand ska 

hanteras där de inträffar och av dem som är närmast berörda. 

geografiskt områdesansVar 
Förutom dessa tre principer så bär Länsstyrelserna, regeringen och kommunerna ett 

särkskilt ansvar i en kris; geografiskt områdesansvar. Områdesansvaret innebär ansvar att 

samordna och inrikta hanteringen av en kris eller allvarlig händelse inom sitt geografiska 

område, på central, regional och lokal nivå. 

Kommunerna har ansvar för att förebygga hot och risker inom kommunen och att ha 

fastställda planer för hur en extraordinär händelse ska hanteras. Kommunerna ska också 

rapportera till länsstyrelsen om läget under en pågående kris. 

Länsstyrelsen är en länk mellan kommunerna och regeringen som ska samordna  

och stödja länets aktörer för att skapa en god robusthet samt samordna hanteringen av 

en kris som drabbar länet.

”Fungerar inte samverkan kring små händelser i vardagen 

så är risken stor att den inte fungerar vid en allvarlig kris 

heller. Man måste aktivt jobba med samverkan.” 

Agneta Carlsson, Landstinget



indiVidens ansVar
De flesta av oss lever ett bekvämt liv och tar tillgången på värme och elektricitet, friskt 

dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter för given. Men det 

allt större beroendet av teknik och infrastruktur gör oss också mer sårbara för olika 

störningar. Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar 

som självklart ska upphöra att fungera – lampor, datorer, kylskåp, toaletter, uppvärmning, 

vattenförsörjning och bankomater.

Samhället och olika verksamhetsutövare har ett stort ansvar för att både förebygga och 

hantera kriser. Men individen har också ett personligt ansvar för sin egen och sina näras 

säkerhet. Lagen om skydd mot olyckor utgår från principen att den enskilde har ett 

primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom. Var den enskildes ansvar börjar 

och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går 

att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför 

allt av hur individens förmåga ser ut. 

När en kris inträffar behövs samhällets resurser i första hand för att avhjälpa krisen och 

hjälpa svaga och extra utsatta människor såsom barn, äldre och sjuka. Är man frisk och 

stark måste man i möjligaste mån själv se till att man klarar sina grundläggande behov 

av t ex vatten, värme och mat. 

Mer om individens ansvar och råd om vilken beredskap man bör ha som privatperson 

finns på www.dinsakerhet.se. 



beredskaP för det otänkbara
Varje år genomförs risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att identifiera risker och hot  

och vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka vår beredskap om det otänkbara 

skulle bli verklighet. I samband med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen, som  

Länsstyrelsen ansvarar för, görs också en bedömning av länets förmåga att hantera 

olika scenarion. Bedömningen av länets förmåga ska årligen rapporteras till regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalysen kan handla både om sådant vi redan har erfarenhet av och 

sådant som inte är så sannolikt att det kommer att inträffa men som vi ändå måste ha 

beredskap för att hantera. Vilka blir konsekvenserna om vi av en eller annan anledning 

plötsligt får brist på rent dricksvatten? Vilka åtgärder kan vi sätta in? Vilka lösningar står 

till buds? Vilken kapacitet har vi att hantera ett omfattande utsläpp av kemikalier? Hur 

ska vi kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid en pandemi där en stor del av 

befolkningen insjuknar? Hur sårbara är vi för terroristangrepp? Hur fungerar beredska-

pen för att hantera ett radioaktivt nedfall? Hur kommer klimatförändringarna med ökade 

risker för översvämningar, ras och skred att kunna påverka oss? Det är några av de frågor 

vi jobbar med.

Samtidigt vet vi att hotbilderna ständigt förändras och att vi måste förbereda oss 

för det otänkbara. Det innebär att vi måste ha en generell krisledningsförmåga, en  

organisation och rutiner för att hantera en kris som kan dras igång mycket snabbt  

men som samtidigt är flexibel och kan anpassas efter många olika typer av händelser.

”Ensam är sällan stark, tillsammans är vi oerhört mycket 

starkare. Genom Krissamverkan Kronoberg har vi 

lagt grunden för att en väl fungerande prestigelös 

samverkan ger oss den effekten”.

Mats Lagerblad, Polisen



kris kräVer samVerkan 
Olika aktörer har olika roller i det svenska krishanteringssystemet. Polisen 

har sina uppgifter vid en händelse, landstinget har sina och räddnings-

tjänsten sina. Och så vidare. Ingen har mandat att ta över någon annans 

ansvar. Alla har sin roll. Det innebär att vi måste samverka. 

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan under namnet Krissam- 

verkan Kronoberg. Det är ett brett nätverk med representanter från olika 

aktörer; kommunerna, länsstyrelsen, polismyndigheten, landstinget och 

SOS Alarm för att nämna några. Både den politiska nivån och de som  

operativt arbetar inom krishanteringssystemet är på olika sätt med.  

Det är också viktigt att andra aktörer än de offentliga deltar i samverkan.  

Tanken är att även universitetet, kyrkan och näringslivet ska vara väl  

representerat i Krissamverkan Kronoberg. 

”Den enskilde medborgaren bryr sig inte 

om var gränserna för våra olika roller går 

då vi hanterar en allvarlig händelse. Det 

måste bara fungera, och det är ett viktigt 

ansvar för oss alla att se till att det gör det”. 

John Fritsch, Älmhults kommun



nätVerket  
krissamVerkan kronoberg

Vi försöker ta ett helhetsgrepp för att skapa trygghet och säkerhet. Det gör vi inte 

bara genom att diskutera och försöka rusta oss för de allvarligaste hotbilderna,  

utan också genom att samverka kring förebyggande arbete i det som ofta  

kallas vardagsolyckor. En viktig del av samverkan är att öva tillsammans. Det gör  

vi både genom att öva specifika scenarier och genom att öva den generella  

förmågan att leda och hantera en kris.

Målbilder för Krissamverkan Kronoberg 

•	 Snabb,	koordinerad	och	avvägd	krisledning 

•		 Aktiv	omvärldsbevakning	och	analys 

•		 Ett	lärande	nätverk	med	kompetens	för	det	oväntade 

•		 Gemensamma	arbetssätt,	rutiner	och	stödverktyg

Tillsammans för eTT  
TryggT och säkerT kronoberg

- i vardag och i kris

Visionen för Krissamverkan Kronoberg



En viktig del av samverkansorganet är också Regionala rådet för krishantering och skydd mot olyckor som leds av Länsstyrelsen. I regionala rådet 

är landstinget, kommunerna, polismyndigheten och Regionförbundet södra Småland representerade av sina politiker och högsta tjänstemän.  

Ordförande i rådet är landshövdingen. Rådet är ett viktigt forum för att ta ut den långsiktiga riktningen för olika satsningar och för att få förankring 

för det arbete som planeras. Rådet samlas två gånger om året i samband med nätverkets träffar, för uppdatering och strategiska samtal om fortsatta 

satsningar för att öka vår beredskap. 

OrganisatiOn
Från nätverket Krissamverkan Kronoberg utgår ett antal arbetsgrupper som driver  

utvecklingen av olika frågor på kort och på lång sikt. Varje arbetsgrupp är samman- 

satt med representanter från olika organisationer. En styrgrupp bär ansvar för att hålla 

samman och följa upp gruppernas arbete, att ta ut riktningen och att arrangera de  

återkommande träffarna i nätverket. Styrgruppen består av fem personer. I styrgruppen  

ingår Länsstyrelsen, som är ordförande, och en representant vardera från polismyndigheten, 

räddningstjänsterna, kommunerna och landstinget. Nätverket träffas fyra gånger om året.

reGIOnALA rÅdet

Långsiktig strategisk 
inriktning

StYrGrUPP

förberedande oCH  
riskredUCerande arbete

KrISSAMVerKAn KrOnOBerG
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arbetsgrUPP

samVerkansstab 
eller 

samVerkansmöte

Vid aLLVarLig HändeLse

GSAM



när det händer
När en allvarlig händelse inträffar, som berör eller kräver samverkan mellan flera  

olika aktörer, har vi i samverkansorganet skapat särskilda rutiner för att hantera detta. 

Rutinerna syftar till att vi snabbt ska komma igång med en gemensam krisledning  

och att alla ska veta sina roller. Till att börja med sammankallas snabbt Tjänsteman i 

beredskap (från landstinget och länsstyrelsen), Polischef i beredskap (från polisen) och 

Räddningschef i beredskap (från utsedd räddningstjänst). Vem som helst av aktörerna kan 

välja att kalla till ett så kallat Gsam-möte när man känner behov av att samverka kring  

en händelse eller ett förlopp. 



Syftet med ett Gsam-möte är att samlas för att göra en snabb gemensam bedömning av 

läget. Vad behöver göras vidare och vem gör vad? Gsam-gruppen avgör om händelsen 

kräver att man upprättar en samverkansstab eller om det räcker med att hålla ett lösare 

sammansatt samverkansmöte för att informera om, och diskutera, läget i en bredare 

krets. I de fall händelsen är så allvarlig att en samverkansstab upprättas övergår ansvaret 

för alla fortsatta bedömningar och åtgärder från Gsam till denna. Samverkansstaben 

övertar aldrig något ansvar från respektive organisation utan syftar till att utgöra ett 

ledningsstöd åt de samverkande organisationerna. Samverkansstaben sammanställer 

en gemensam lägesbild, överblickar det samlade resursbehovet, kallar in förstärknings-

resurser och analyserar olika scenarier för hur händelsen kan utvecklas.

Vid sammankallandet av en samverkansstab skickar respektive organisation en eller  

flera representanter. Samverkansstaben placeras, i första hand, i ledningsplatsen på  

Länsstyrelsen och i andra hand på SOS Alarm AB. Vart samverkansstaben ska placeras 

avgörs av Gsam i samband med att man fattar beslut om att inrätta en samverkansstab. 



” ”Ju hårdare något är desto lättare är det att 
knäcka. Det är viktigt att ha klara rutiner 
och roller när man ska leda hanteringen av 
en kris. Men det är också viktigt att kunna 
tänka utanför fasta strukturer. En effektiv 
krisledningsorganisation måste vara mjuk 
och i ständig rörelse för att kunna anpassa  
sig till vilken situation som helst” 
Linda Kazmierczak, beredskapsdirektör

ett samarbete mellan aktörerna för samhällsskydd och krisberedskap i Kronobergs län

Länsstyrelsen   Kungsgatan 8   351 86 Växjö
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