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Aktuell information med anledning av flyktingströmmarna 

Ingen av oss har kunnat undgå information om de stora flyktingsströmmarna som 
nu kommer till Sverige. Migrationsverket har registrerat drygt 7000 asylsökande 
senaste 7-dagarsperioden. Antalet har aldrig tidigare varit så högt. Läget är 
mycket ansträngt vid ankomstboenden runt större städer (Malmö, Göteborg och 
Stockholm). Migrationsverket omprioriterar verksamheten för att säkra 
registreringar och tak över huvudet. Det är många ensamkommande barn (vilket 
är en kommunal angelägenhet). Det rör sig om 1200-1300 barn på veckobasis. 

Situationen i Västmanland 
Idag, måndag den 28/9, öppnas en ansökningsfunktion i Västerås. Här registreras 
individen och söker asyl. I nuläget beräknas att cirka 50-100 individer per dygn att 
komma till ansökningsfunktionen. 

Migrationsverkets operativa chef har beslutat att Migrationsverket ska börja 
aktivera kris och beredskapsplatser i landets län och kommuner. Fortsatt arbete 
pågår för att i samverkan mellan Migrationsverket och kommunerna göra en 
inventering av vilka kommunala lokaler som går att ianspråkta. Det här är en som 
Migrationsverket beskriver det en exceptionell situation och det krävs att vi alla 
samverkar för att ta emot de människor som nu kommer till oss. 

Vad har Länsstyrelsen gjort? 
Med anledning av flyktingströmmarna har Länsstyrelsen aktiverat sin 
krishanteringsorganisation. Syftet med den organisationen är att på ett strukturerat 
och ändamålsenligt sätt hantera de frågor gällande flyktingströmmarna som 
Länsstyrelsen har ansvar för eller som har bäring på Länsstyrelsens arbete. Det 
handlar bland annat om att på ett bra sätt utöva vårt geografiska områdesansvar. I 
nuläget arbetar organisationen under kontorstid. Ingången till Länsstyrelsen är, 
som alltid, Tjänsteman i Beredskap, TiB. 

Vi arbetar utifrån de arbetssätt som presenterades och förankrades vid mötet på 
slottet den 3 juni i år. (Se bifogad presentation) Det genomförs regelbundna 
samverkanskonferenser med U-Sam/ISF. Man kan även se det som att stödet är 
aktiverat, om än i liten skala, genom de olika konstellationer av pa11er i U-Sam 
som träffas för bland annat lokalplanering, gemensam analys och 
kriskommunikation. 

Postadress 
721 86 VÄSTERÅS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÅS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Fortsatta samverkansformer 

Datum 

2015-09-28 
Dnr 

LH 9/2015 
457-4415-2015 

För att länet på bästa sätt effektivt och ändamålsenligt som möjligt ska kunna 
hantera flyktingströmmarna och dess konsekvenser för vårt län ser vi framför oss 
att vi fortsätter att använda oss av arbetssätten för U-Sam/ ISF. 

Då det här är en händelse som troligtvis kommer att ha bäring på allas våra 
verksamheter föreslås den gemensamma inriktningen för arbetet vara: 

• Värna liv, hälsa, trygghet och säkerhet för alla som bor och vistas i länet 
• Värna samhällets funktionalitet och minimera samhällsstörningar kopplat 

till flyktingmottagandet 
• Värna förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

Vi ser att den gemensamma inriktningen och de arbetssätt som beskrivs leder till 
helhetssyn och perspektivförståelse och bidrar till att organisationerna i U-Sam får 
ett bra beslutsunderlag. 

Länsstyrelsen vill poängtera att det är viktigt att vi alla, utifrån våra respektive 
ansvar, förbereder oss för att kunna hantera flyktingsströmmarna och dess 
konsekvenser för vårt län på bästa sätt. Vi ser detta som ett tillfälle att använda, 
pröva och vidareutveckla arbetssättet för U-Sam/ISF. Vi behöver ha en god grund 
för att om det behövs kunna skala upp, skala ner och kanske framför allt skala 
"rätt". 

Vi hoppas att ni också ser det här som en möjlighet till att få en god struktur och 
ett bra arbetssätt för att i samverkan hantera denna fråga. 

Håkan Wåhlstedt 
Landshövding 



Välkommen! 
Agenda 
• Aktuellt från Länsstyrelsen 
• Bakgrunden till att vi är här idag 
• U-Sam - är vi förberedda inför 

sommaren 
• Fortsatt utvecklingsarbete i höst 
• Sammanfattning och avslutning 
• Förtäring och mingel 

• Länssfyrelsen WJ Västmanlands län 



Aktuellt från Länsstyrelsen 

• Skogsbranden 

• Civil-militär samverkan 

• Risk och sårbarhetsanalyser enligt lagen om 
extraordinära händelser 

• Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

• Fyraårsprojekt som syftar till att utveckla 
krisberedskapen i länet 

• Länssfyrelsen W Västmanlands län 



Bakgrunden till att vi är här idag 

• Erfarenheter från skogsbranden 

• Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning. Film: http://youtu.be/MB06vYGEhbU 

• Behov av att vidareutveckla U-Sam 

- Länssfyrelsen W Västmanlands län 
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Ja, om vi ... 

• arbetar proaktivt 
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• har en god samverkansanda 
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• förankrar arbetssättet i respektive organisation. 
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Syftet med U-Sam 
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Syftet med U-Sam är att i samverkan arbeta för att: 

• vara förberedda när en samhällsstörning uppstår 
• dämpa eskaleringen av en samhällsstörning 
• mildra samhällsstörningens konsekvenser 

Allt för att samhället ska kunna hantera 
samhällsstörningen så bra som möjligt. 
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Varför behövs U-Sam? 

• Helhetssyn - samlad lägesbild 
• Perspektivförståelse 

• Genom informationsutbyte och gemensam analys 
kan alla aktörer vid en samhällsstörning fatta bättre 
egna beslut. 
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U-Sams aktörer 

• Länets kommuner 
• Landstinget Västmanland 
• Polisområde Västmanland 
• SOS Alarm 
• Sveriges Radio Västmanland 
• Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 
• Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund 
• Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 
• Länsstyrelsen i Västmanlands län 
• Försvarsmakten (adj) 
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Krishantering genom U-Sam 

1. En 
samhällsstörning 
uppstår. Aktörerna 
larmas. 

? 
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2. Den enskilde 
aktörens bild är ofta 
ofullständig. 

3. Aktörerna möts. 
Läget ventileras. En 
samlad lägesbild 
uppstår. 
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4. Alla aktörer kan 
besluta och agera 
utifrån ökat med
vetande. 
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Arbetssätt 

• Inriktnings- och samordningskontakt 
(TiB/motsvarande/första kontakt på larmlistan) 

• Inriktnings- och samordningsfunktion 
(Aktörer i U-Sam i första hand) 

···.\/', 

• Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion 
(Länsstyrelsen + aktörer från U-Sam, övriga aktörer) 
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Inriktnings- och samordningskontakt 

• Öka tillgänglighet och underlätta samverkan 

• Utgörs av TiB/motsvarande/den som står först på larmlistan 

• Primära kontaktvägen in för att tidigt kunna agera och 
initiera åtgärder 

• Tar emot, förmedlar eller hanterar larm eller annan 
information 
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Inriktnings- och samordningsfunktion 

• Samordningen sker genom en inriktnings- och 
samordningsfunktion. 

• Sammankallning av inriktnings- och samordningsfunktionen 
sker genom i förväg uppgjorda larmrutiner. Samtliga aktörer 
kan initiera, men LST sammankallar. 

• Inriktnings- och samordningsfunktionens huvuduppgift är att 
göra en gemensam bedömning av situationen, träffa 
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och 
samordning av åtgärder. 

• Handlingsutrymme/mandat 
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Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion 

• Följande funktioner kan finnas i stödet: 
lägesbild/analys (inkl. omvärldsbevakning), 
kommunikation, administration/logistik, personal 
med flera. 

• Funktionerna bemannas i första hand av personal 
från Länsstyrelsen och byggs vid behov på av 
aktörer i U-Sam. De kan även förstärkas av andra 
aktörer. 
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Aktören behåller sitt eget ansvar 

• U-Sam tar inte över aktörernas ansvar. 
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• Aktören deltar utifrån eget ansvar eller uppdrag . 
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U-Sam 
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Rollkort Informations- och samordningskontakt 

• Ta emot, förmedla eller hantera larm eller annan information. 

• Se till att rätt mottagare i den egna organisationen får information. 

• Överväg alltid vid larm om du bör sammankalla inriktnings- och 
samordningsfunktionen (vilket sker via Länsstyrelsen). 

• Vid behov, ibland bara för informationsutbyte, sammankalla inriktnings- och 
samordningsfunktionen (vilket sker via Länsstyrelsen). Sammankalla hellre en 
gång för mycket än en gång för lite. 

• Logga/dokumentera. 



U-Sam 
Rollkort ordförande Inriktnings- och samordningsfunktion 

• Led processen med att ta fram förslag till överenskommelser, inriktning och samordning samt 
prioritering av åtgärder och resurser 

• Sätt mötesstruktur 

• Håll en presentationsrunda - vilka är vi runt bordet 

• Följ dagordning för möte Inriktnings- och samordningsfunktion (se fastställd dagordning/mall) 

• Se till att mötet dokumenteras 

• Se till att mötet och deltagarna håller fokus 

• Ställ kontrollfrågor 

• Se till att helhetsmetoden tillämpas 

• Uppmuntra till proaktivitet 

• Följ upp överenskommelser, inriktning och samordning samt prioritering av åtgärder och 
resurser 

• Utse en "djävulens advokat". 
• Aktivera stödet vid behov 
• Ge uppdrag till stödet 

mSa 
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U-Sam 
Rollkort deltagare/aktörer Inriktnings- och samordningsfunktion 

•Delta vid möten 

•Delge Inriktnings- och samordningsfunktionen information från din egen 
organisation som är relevant för övriga aktörer: hur påverkar händelsen er 
organisation, behov på kort och lång sikt, vilka åtgärder vidtar ni? 

•Tillsammans med de övriga aktörerna utifrån en helhetssyn besluta om 
överenskommelser, inriktning och samordning samt prioritering av åtgärder 
och resurser 

•Notera information som är relevant för den egna organisation 

•Återrapportera till egen organisation 
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U-Sam 
Rollkort koordinator Stöd 

• Tillsätt de olika funktioner som behövs i händelsen och utse funktionsansvariga 
(lägesbild/analys, kommunikation, admin/log , personal med flera). 

• Säkerställ att informationen från de olika funktionerna kommer in på ett 
likartat sätt. 

• Initiera och omsätt uppdrag till de olika funktionerna. 

• Säkerställ att alla uppgifter utförs i funktionerna. 

• Koordinera de olika funktionernas arbete och se till att dubbelarbete undviks. 

• Säkerställ informationsöverföring mellan funktionerna. 

• Sammanställ, sammanfatta och återrapportera informationen från funktionerna till 
Inriktnings- och samordningsfunktionen. 

• Ge vidare uppdrag till funktionerna utifrån nya uppdrag/läge från Inriktnings- och 
samordningsfunktionen 

• Logga/dokumentera. 
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U-Sam 
Rollkort funktion lägesbild/analys 

• Samla in information utifrån: Vad har inträffat? Vad pågår nu? Vad kan 
inträffa (i bästa/värsta fall)? 

• Lyft fram områden där information saknas. 
• Sammanställ vilka åtgärder som har vidtagits, som vidtas och kan komma 

att vidtas. Använd mall. 
• Ge förslag till vidare åtgärder 
• Lyft fram det som behöver samordnas. 
• Identifiera eventuella motstridigheter/felaktigheter. 
• Kart-/GIS-kompetens för att ta fram aktuella kartor 
• Logga 

Tänk på att: 
• Undvika omfattande beskrivningar av fakta som är allmänt kända. 
• Om möjligt använda bilder eller skisser för att undvika stora textmängder. 



U-Sam - Mer information 

• www.lansstyrelsen.se/vastmanland 

• Via Länsstyrelsens växel 010-224 90 00 

• Broschyren U-Sam Krishantering i Västmanland 
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Fortsatt utvecklingsarbete i höst 

• Vidareutveckling av U-Sam före, under och 
efter samhällsstörningar 
• Olycksförloppsutredning skogsbranden 

• Utvärdering av arbetet under skogsbranden 

• U-Samavtalet? 

• Styrgrupp? 
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För att sammanfatta ... 
• Alla aktörer kan och har ett ansvar för att sammankalla. 

• Vi sammankallar hellre en gång för mycket än en gång för lite. 

• Vi sammankallar inte U-Sam för att någon aktör inte gör sitt 
jobb, utan för att alla ska kunna göra sitt jobb ännu bättre. 

• Alla aktörer deltar alltid vid ett första möte. 

• Sprid informationen om arbetssättet! 


