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ÖVERENSKOMMELSE 
mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg

- SÅ SKA VI SAMVERKA I EN KRIS



Det svenska krisberedskapssystemet bygger på samverkan mellan alla samhällets  
aktörer. Vi har alla en roll och en uppgift i krisen. Med krisberedskap menas vår förmåga 
att genom utbildning, övning och andra åtgärder förebygga, motstå och hantera  
krissituationer. Krisberedskap är också den organisation och de strukturer som skapas 
före, under och efter en kris. Vi ska samverka både i skarpt läge och i det förebyggande 
arbetet och vi ska lära av händelser för att kunna förbättra för framtiden. 

Vi tar ett gemensamt ansvar för vårt samhälle i kris genom att värna helheten. Vårt upp-
drag är att skydda samhällets skyddsvärden – människors liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter, miljön, ekonomiska 
värden och den nationella suveräniteten.    

MÅL OCH BÄRANDE PRINCIPER FÖR KRISSAMVERKAN KRONOBERG
Syftet för samverkan mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg är att öka förmågan att  
hantera och förebygga allvarliga händelser och kriser som kan drabba länet. Krissamverkan 
Kronoberg ska även vara en länsgemensam plattform för att utveckla det nya civila försvaret 
och för att stötta de medverkande organisationerna i det pågående arbetet mot ett återuppta-
get totalförsvar. Målen ska nås genom att vi i samverkan på ett effektivt sätt utnyttjar länets  
samlade resurser och kompetens. 

Vi har en gemensam målsättning men varje deltagande organisation har olika roller och  
förutsättningar i krisberedskapen. Vi ska därför bygga vårt samarbete på ömsesidigt förtroen-
de, öppenhet och ett klimat som medger kritiskt tänkande. Samverkan får aldrig bli ett  
självändamål utan ska bedrivas för att nå gemensamma resultat och för att utveckla vår samla-
de förmåga på området.  

KRISSAMVERKAN KRONOBERGS ORGANISATION
Krissamverkan Kronoberg är en struktur för samverkan både i vardagen och i kris. Strukturen
har tre beståndsdelar:

• Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

• Styrgrupp, arbetsgrupper och nätverk

• Gemensamma rutiner vid allvarlig händelse
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REGIONALA RÅDET
I regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor ingår länets kommunchefer, kommu-
nalråd, regionråd, landshövding, länsråd, regiondirektör, Försvarsmakten, räddningstjänsten 
och polisområdescheferna. Rådet leds av landshövdingen och rådet sammankallas två gånger 
per år, vår och höst. 

Regionala rådet är ett forum för att:

• Få kunskap och information om aktuella händelser kring krisberedskap och civilt försvar

• Utbyta information om de deltagande aktörernas verksamheter på området

• Diskutera och återföra erfarenheter från övningar eller verkliga händelser  

• Ge strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, civilt försvar och skydd mot   
  olyckor i länet 

• Få insyn i och kunskap om Krissamverkan Kronobergs verksamhet 

Styrgruppen för Krissamverkan Kronoberg är föredragande i rådet och ska varje år vid höstens 
möte redogöra för den verksamhet som bedrivits inom ramen för Krissamverkan Kronoberg 
samt ge förslag på kommande års verksamhetsplan.    

STYRGRUPP, ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK
Krissamverkan Kronobergs verksamhet i vardagen leds av en styrgrupp. Denna består av en 
representant vardera för länsstyrelsen (ordförande och sammankallande), Region Kronoberg, 
polisen, försvarsmakten och RÄDDSAM Kronoberg. Kommunernas beredskapsorganisationer 
har två representanter i styrgruppen. Varje deltagande organisation utser själv sina represen-
tanter i styrgruppen. 

Styrgruppen leder och fördelar arbetet inom nätverket och har till uppgift att utifrån verksam-
hetsplaneringen skapa lämpliga aktiviteter, projekt, utbildningsinsatser mm inom ramen för 
Krissamverkan Kronoberg. Styrgruppens uppgift är även att med ledning av risk- och sårbar-
hetsanalyser, omvärldsanalys och erfarenheter från övningar och verkliga händelser identifiera 
och föreslå lämpliga åtgärder inom Krissamverkan Kronoberg på kort och lång sikt.  
Styrgruppen ska en gång per år föredra ett förslag på verksamhetsplan inför det regionala 
rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor.
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ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK
Styrgruppen kan fördela uppgifter till arbetsgrupper och den ansvarar för att hålla samman, 
inrikta och följa upp arbetsgruppernas arbete. Arbetsgrupperna ska företrädesvis hantera  
avgränsade och konkreta frågor och uppdrag. Arbetsgruppernas sammansättning ska spegla 
de olika verksamhetsperspektiv som ryms inom Krissamverkan Kronobergs deltagande  
organisationer. Arbetsgrupper kan dock även i vissa fall fungera som kunskaps- och kontakt-
nätverk inom ett område av länsövergripande intresse. 
   

GEMENSAMMA RUTINER VID ALLVARLIG HÄNDELSE
Den tredje beståndsdelen i samverkansstrukturen är de gemensamma rutiner som upprättats 
för hanteringen av allvarlig händelse. Rutinerna syftar till att vi snabbt ska komma igång med 
krisledning. Alla ska veta sina roller. 

Här ingår rutiner för:

• larmning och samband

• Inriktnings- och samordningskontakt

• regionala samverkanskonferenser

• ISF-stöd

• delning av lägesbilder

• samordnad kriskommunikation till allmänhet och medier

• GUL (Gemensam utvärdering lärande)
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ÅTAGANDEN

Vi åtar oss att:
• Avsätta resurser för att medverka i styrgrupp, arbetsgrupper 
och nätverksmöten och andra gemensamma aktiviteter inom 
ramen för Krissamverkan Kronberg 

• Organisera vår egen verksamhets krisledning så att den 
har de resurser och den kompetens den behöver för uthållig 
samverkan med övriga aktörer i länet i samband med en kris i 
linje med de upprättade gemensamma rutinerna inom Kris-
samverkan Kronoberg  

• Se till att de s.k. aktörsgemensamma formerna för inriktning 
och samordning vid samhällsstörningar och de metoder, be-
grepp och arbetssätt som återfinns där blir en integrerad del 
av vår krisledning och krisberedskap

• Vartannat år delta i planeringen och genomförandet av den 
regionala samverkansövningen 

• Se till att tillräckligt många inom vår organisation kan sam-
verka och kommunicera med hjälp av WIS, Skype och Rakel

• Verka för en sammanhållen och länsgemensam planering av 
det nya civila försvaret och det återupptagna totalförsvaret
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Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordningen av krisberedskapsfrågorna i 
Kronobergs län. 
LÄNSSTYRELSEN FÖRBINDER SIG DÄRFÖR ATT ÄVEN:

• Vara sammanhållande och sammankallande för Krissamverkan Kronobergs styrgrupp och 
stå för förvaltning och uppföljningen av den fastslagna verksamhetsplanen

• Stå för inbjudan till och samordning och ledning av GUL-möten

• Förvalta och vid behov uppdatera länets gemensamma rutiner vid allvarlig händelse 

• Söka medel för gemensamma satsningar för att stärka krisberedskapen och det civila för-
svaret

• Bemanna stommen i stödet till Inriktnings- och samordningsfunktionen i länet för att vid 
en kris snabbt få fram en samlad lägesbild 

• Stå för samordning av kriskommunikation inom Krissamverkan Kronoberg  

• Planera för och initiera en regional samverkansövning vartannat år
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Kommunalråd  
Åke Carlsson 
Uppvidinge kommun

Förbundsordförande  
Monica Widnemark  
Räddningstjänsten Östra Kronobreg

Landshövding  
Ingrid Burman 
Länsstyrelsen Kronoberg

Kommunalråd  
Monica Widnemark 
Lessebo kommun

Kommunalråd  
Magnus Gunnarsson 
Ljungby kommun

Kommunalråd  
Bengt Germundsson 
Markaryds kommun 

Polisområdeschef  
Patrik Oldin 
Polisområde sydöstra Götaland 

Förbundsordförande  
Sigvard Jakobsson 
Värends Räddningstjänst

Kommunalråd  
Anna Tenje 
Växjö kommun 

Kommunalråd 
Eva Ballovarre 
Älmhults kommun 

Ordförande regionstyrelsen  
Anna Fransson
Region Kronoberg

Överstelöjtnat  
Karl-Johan Nyberg 
Försvarsmakten, Militärregion Syd

Kommunalråd 
Mikael Jeansson 
Tingsryds kommun 

Kommunalråd 
Per Ribacke 
Alvesta kommun 



Vi ska förebygga, motstå och hantera krissituationer


