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§ 219 Överenskommelse U-sam
INLEDNING
För att förbättra förmågan till samverkan mellan krisaktörerna i länet, finns sedan ett

antal år tillbaka samverkansorganet U-sam. Efter överläggningar mellan parterna i

U-sam, föreligger nu ett reviderat samverkansavtal för beslut om undertecknande.

Beredning
Bilaga KS2016/191/1, missiv
Bilaga KS 2016/191/2, överenskommelse U-sam

Bilaga KS 2016/191/3, PM - justeringar i överenskommelse U-sam

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C]yrkar
g godkänna överenskommelsen om U-sam och uppdra till kommunstyrelsens ordfö-
rande att underteckna överenskommelsens åSala kommuns vägnar.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna överenskommelsen om U-sam och uppdra till kommunstyrelsens ordfö-

rande att underteckna överenskommelsens å Sala kommuns vägnar.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PM B33757/.2é»0
Överenskommelse U-Sam -Samverkan på regional nivå före,
under och efter en samhällsstörning
För att förbättra förmågan till samverkan mellan krisaktörerna i länet, finns sedan

ett antal år tillbaka samverkansorganet U-Sam. Där ingår länets kommuner, de
kommunalförbund som innehåller räddningstjänst, landstinget, polismyndigheten,

försvarsmakten, SOSAlarm Sverige AB, Sveriges Radio Västmanland, samt

länsstyrelsen, som också är ordförande i U-Sam.

Efter överläggningar mellan parterna i U-Sam, föreligger nu ett revide1'at
Samverkansavtal för beslut om undertecknande. Det är länsstyrelsens önskan att

denna nya överenskommelse ska undertecknas av kommunstyrelseordföranden
respektive myndighetschefer vid ett möte pä Västerås slott fredagen den 9
december 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om U-Sam och uppdrar till
kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsen ä Sala kommuns

vägnan

Sala dag som ovan

Rickert Olzon

krisberedskapssamordnare

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Rickert Olzon

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 U0 Krisberedskapssamordnare
Box 304 Fax: 02 24-188 50 Kommu nchefens stab

733 25 Sala komrnun.infn@sala se rickert.olzon@saIa.se

www,sala.5e Direkt: 022474 78 91
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Överenskommelse U-Sam - Samverkan på regional
nivå före, under och efter en samhällsstörning

Inledning
Samhällets krisberedskap bygger på att alla verksamheter tar sitt ansvar, samtidigt som de
samverkar med varandra. Länsstyrelsen är geografiskt omrädesarlsxrarig på regional nivå. Det.
innebär bland annat att Länsstyrelsen före, under och efter en szunhällsstörning arbetar för
samordning mellan länets kommuner och andra viktiga aktörer. l Västmanland sker detta genom
U-Sam som står för samverkan i U-län. Det är Länssti-*relseri som är sammanhållande för
aktiviteter inom U-Sam, men alla parter i överenskommelsen är lika viktiga för en väl fungerande
samverkan i länet.

Samverkan syftar till att resurserna ska användas effektivt och ansvarsfullt, helheten av vidtagna
åtgärder ska möta behovenoptimalt och var och en av parterna i ÖVCICEHSKOHHHClSCQska kunna
lösa sina irppgifter. Samverkan ska präglas av öppenhet och ömsesidigt utbyte mellan tjat-terna för
att skapa trygghet, säkerhet och l-iälsaför depersoner som bor, vistas eller verkar i Västmanlands
län.

De grunder för regional ledning och samverkan som redovisas i överenskommelsen gäller även
under höjd beredskap. Det regelverk som kan komma att tillämpas vid höjd lneredskap, ger dock
Litökadebefogenheter och mandat för enskilda myndigheter, med möjlighet för regeringen att
förändra myndigheters roller och ansvar med kort varsel.

Parter i överenskommelsen

Parterna i U-Sam är Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs
kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun,
Surahammars kommun Västerås stad Landstin et Västmanland Polismvndi heten SOS Alarmn 3 g J , g 1

Sveri CAB Sveri cs Radio Västmanland Södra Dalarnas räddnin stänstföjrbuiid Vastra3 J 3

M%i1211'dalc11skommunalförbund, Mälardalens brand- och räddnmgsförbund, Försvarsmakten och
Länsstyrelsen i Västmanlands län.

.Även andra aktörer kan, Litifrån behov, ingå i den samverkan som sker genom U-Sam före, under
och efter en samhällsstörning.

O

Mal
Målet är att i länet skapa naturliga kontalçtx-“ägaroch arbetssätt före, Linder och efter en
samhällsstörning.

Syfte
Syftet är att arbeta för att förebygga att en samhällsstöirning uppstår, dämpa eskaleringen av en
satnhällsstörning och mildra dess konsekvenser. Allt för att gemensamt kunna skapa en samlad
lägesbild och hantera en samhällsstörning så bra som möjligt. Efter en inträffad samhällsstöriring
ska förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas för att uppnå en bättre
krisbercdskzmsförmåga.
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Bärande samverkansprinciper före, under och efter en
samhällsstörning

0 Alla parter tar initiativ till och medverkar vid samverkan.

0 Alla parter deltar i samverkan Litifräneget ansvar och uppdrag.

0 Alla parter har ett helhetsperspektiv och bidrar aktivt med information, kunskap,
erfarenhet och resurser.

I Samverkan präglas av öppenhet, tillit, handlingskraft och effektivitet.

O Förhållningssätt och arbetssätt utgår från Ce/øzrxziw/øø/øzø(gmuzi'ri'_få'i'.m/»Nnrikn/øør/J/ørfnøløggmid
m//J/'25?//J‘.u‘/(J)v.'1'h;,grr}“.

Samverkan

Samverkan är att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mal eller syfte. Det innebär att alla hjälps
åt och att alla är lika viktiga.

inom [f-Sam är det viktigt att alla parter har en helhetssyn, med mål och syfte i fokus. Det
innebär att känna ansvar för mer än den egna uppgiften och att se sin egen och andra aktörers
hantering som en helhet, för att tydligt bidra till att samhällets samlade resurser används effektivt.

Före en samhällsstörning
För att åstadkomma gemensam inriktning och samordning krävs att förutsättningarna är
etablerade i det dagliga arbetet genom bland annat möten, planering, Lttbildning och övning.
Samverkan måste vara etablerad i vardagen och genom U—Sa1nsker en bred samverkan kring
krisbeiredskapsfrägor i länet.

Regionalt krishanteringsråd

Syftet med krishanteringsrftdet är att förankra arbetssätt, ge legitimitet och skapa förutsättningar
för nätverk i krishanteiringsfrågor. Därför ska de ytterst ansvariga för länets krishantering träffas
två gånger per ar pa politisk- och tjänstemannarrivå. Vid ett av tillfallena bjuds även
representanter för näringsliv, centrala myndigheter och civilsamhället in för att fa information om
arbetet med krisberedskap i Västmanlands län. Sammankallande för krishanteringsrädet är
landsliövditigcn.

Styrgrupp U-Sam

Styrgrupp U-Sam är den arena där samverkansfragoiålyfts och bereds. Representanter i
stytrgruppcn ska ha mzindat att företräda egen myndighet/ organisation.

Gruppen ska:

I skapa gemensam grundsyn på krisberedskapsfrågor i länet

I skapa och Lipprätthalla nätverk för kompetensunrcckling och ökad personkännedom

l Gemensamma grunder för sanu-'e1'kanoch ledning vid samhällsstörningzii",Ålyntliglteten för SA111l1ålllSSli_\'(l(loch
beredskap, _\ISB777, 2014
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I vid behov tillsätta arbetsgrupper och ge dem uppdrag

0 hålla ihop och följa upp arbetet i arbetsgrupper

0 återrapportera till egen organisation

0 ta fram underlag till regionala lcrishanteringsrådet

0 ansvara för utvärdering och erfarenhetsåterföring efter inträffade seunhällsstörningar.

Sanunankallande för Styrgrupp U-Sam är Länsstyrelsens beredskapsdirektör. Gruppen
sammanträder cirka fyra gånger per är.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper kan vara såväl permanenta som tillfälliga. De organiseras under Styrgrupp U-Sam.

Atbetsglilppettlil arbetar på styrgruppens uppdrag och ska ha en bred representation för att
uppnå bästa resultat. Deltagarna förväntas bidra aktivt för att uppnå arbetsgruppens mål.

Nätverk

Syftet är erfarenhetsutbyte, kunskapshöjande åtgärder, utökade kontaktnät och ökad
pcrsonkännedom. Nätverk organiseras under Styrgrupp U-Sam och sammankallande i respektive
nätverk Litsesav Styrgrupp U-Sam.

omvärldsbevakning

Syftet är att genom ett proaktivt arbetssätt dela information för att kunna fånga upp signaler och
förhindra en negativ händelseutx-'eclding. Omvärldsbevakningsmöten sker en gäng per vecka.

Under en samhällsstörning
Inom U-Sam firms etablerade strukturer och arbetssätt för hur en samhêillsstörning som berör

hela eller delar av Västmanlands län ska hanteras.

Inriktnings- och samordningskontakt (ISK)

Varje aktör i U-Sam har en kontaktpunkt (tjänsteman i beredskap, vakthavande eller
motsvarande) som är den primära kontaktvéigen för att tidigt kunna agera och initiera åtgärder vid
samhällsstörilingar.

lnriktm'ngs- och samordningsfunktion (ISF)

Vid en szunhällsstörning sker samordningen av åtgärder på regional niyrågenom en inrilçtnings»
och samordnings funktion som Länsstyrelsen leder. Szimmankallningav inriktningss och
samordningsfunktionen sker genom i förväg uppgjorda larmrutiner. Samtliga parter kan initiera
att funktionen sammankallas, men Länsstyrelsen sammailkallar.

lnriktnings- och sainordningsfunktionens huvuduppgift är att göra en gemensam bedömning av
situationen, träffa överenskommelser om 'aktörsgemenszim inriktning och samordning av
åtgärder.

Alla representanter i inriktnings- och samordningsfunktionen har ett mandat att företräda och
bidra utifrån sin organisation.
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Att inriktnin s- och samordnin sfunktionen sammankallas inneltiär* inte att nä on ;art tar överg 8 å' l
någon annan parts ansvar, utan att alla är med och bidrar till helheten.

ljänsstivrelscn är geografiskt omrädesztnsx-*zirig på regional nivå och kommunerna på lokal nivå.

Det innebär att det kan finnas inriktnings» och samordningsfttnktioner på bade lokal OCl]regional
nivå vid en samhällsstörning. Dä är det viktigt att Länsstyrelsen och berörda kommuner kommer

överens om arbetssätten för att Ltppnåbästa effekt.

Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion

Vid behov kan ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktioilen aktiveras för att stödja
beslutsprocesserna i funktionen. Exempel på funktioner som kan finnas i stödet är
lägcsbild/ analys (inklusive omvärldsbevakning), kommunikation, administration/ logistik och
personal.

Funktionerna bemannas i första hand av personal från Länsstyrelsen och byggs vid behov på av

parteri UvSam. Frtnktionerna kan även förstärkas av andra aktörer.

Efter en samhällsstörning
Efter en samhällsstörning kan det finnas behov av att gemensamt arbeta med återställande av

samhällsviktiga funktioner. Arbetet under inträffade saml-iällsstörningar ska utvärderas och
erfarenheter ska tas tillvara och implementeras i befintliga strukturer.

Ekonomi

Respektive aktör svarar för egna kostnader för deltagande i aktiviteterna inom U-Sam. Finns
behov av att dela resurser under en längre tid regleras det mellan berörda parter i särskild
ordning.

Uppföljning

Arbetet enligt Överettskomtnclsef] ses över årligen. Styrgruppen ansvarar för Lippföljningen och

rapporterar till Regionala krishanteringsrådet.
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STABEN '2.',‘-"if;Wi '"""""
Samhällsskyddochberedskap Kenirnunsltgjrélskâliåiiäitieilliring
Ingela Regnell
Telefon010-2249336 Ink. j;{;_:‘;={:»~j{_;..j:
ingela.regnell@lansstyrelsen.se

Diarienrj “mm-um J“""““*'

__:?L£M_/-Wl »z........,.=...;.._.

Justeringar i Överenskommelse "U-Sam- samverkan på
regional nivå, före under och efter en samhällsstörning"

Nedan följer en redogörelseför dejusteringar som gjorts i överenskommelsen
efter hearingenden 28 september.

Höjd beredskap
Följandestyckehm:lagtstill i inledningen:

De(grvr21(lerjb'rregional/er/11:"/{gorb.mwz.ven{=,zr;rJ0/J!M/0ma.n‘i 0'.ve:w-wk0/22//2e/.s‘e/1‘gar’//e1'rf12er2mxrfer
bryta'bwrr/svéøçb.Defrage/rm‘/5J‘0J?2‘krm/éaii/war(1/1/i//[F/};gb{rJ';vidbry?!beiwfa‘/énp,ger'dar/éxrfrfik-(Ir/e
befl1ge1r[2efer'0a‘/Jr7mm2'az‘_/iii‘cm‘/(';z'/dar1{)';ir{.{g/Jere};mer!zzzgi/'/4'g/Zve'f_)‘E2'2'i‘c;geI2'/{gt/1(Ii-7‘/EJ'#?i"iI({}?!
vgyrzr/.a('g/,rcfcru':elleror/2(JJ1JrtciJ'r2/e(//3017mm/.

Skrivningenovanvar man överensom vid hearingen.Önskemålfannsavenom att
ha med höjd beredskapi rubriken oeh i målet för överenskommelsen.lelftersotnviss
lagstiftning tillkommer vid höjd beredskap kan arbetssätten komma att äntlras, 'varför
det inte är lämpligt att ha begreppeti hm-"Lidrubrilcenför överenskommelsen.

Parter i överenskommelsen

Vid hearingcn framkom synpunkten att det ska stå avtalsparter istallet för aktörer.

Eftersom det är en överenskommelse och inte ett avtal har vi ändrat aktörer till

parter i överenskommelsen.

Koppling lokala och regionala ISF
Vid hearingeirfördesen diskussionom det geografiskaområdesansxraretoch
förhållandetmellanregionaloch lokal inriktnings- och samordningsfunktion.

Följande text har lagt till i överenskomlnelsen:

/Iff1'/1r:,%fJit}{g.a‘-0012.W;v0;v2'11Zi{g._s7‘}/ix/Elianew5:12}!/i1{ili/6!!//(].'u‘iiiireiziir‘ärr/c?all Jigigoixpm‘!/{1r‘é'i.'er
:krigar:mmcmfJ(J'ITJ'mrmtr,lift!!!riff ti//(Iär ratedaulabig/rm'1.47/[re/befann

Lzhnxr/jrrør/rønärg6qgr'r§fÃI/ef02mriderzøølurz-*crøggpå rtgzbrza/aim?or/J»(=,0/2//mt/zervmpå /0/crflnya.Det
imzreløák*tiff (ferA15:/1_ffmrr.rr.u‘i/H?/é/‘;ri;;;g.r—or/J.rc1//:01r/zzirgggfkrrt/efioiiw/brfbridelokalor/5rvgiaflalmm?

Postadress Besöksadress TelefonlFax WebbIE-post
721 86 VASTERÅS Västra Ringvägen 1 010-224 90 00 (vx) www.Iansstyrelsenselvastmanland

VÄSTERÅS 030-224 91 10 (fax) krisberedskap.vastmanland@lan5styrelsen.se
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.video M772/;rc'i/./.n‘J‘z—‘6I7zi1;;g.De?är det -.w}éf;.;gtcm‘I.éir:J‘.rg‘yr\el.re;zoro berorrloøéorøzørøooer*zéozzrrrzerooererri'
oo:orbetrrdfterzjår*offz¢pJ1c31'2c}h‘tc1gflévéf.

Resursdelning och ekonomi
Vid hearingen fördes en diskussion om resursdelning och ekonomi.

Följande text har lagt till under rubriken ekonomi:

Fi/em‘bebooooarrdelaremover:orderer:/rirrgretid reglerardet?azel/aoberordoporter z'särskild
ordning

Andrad struktur på texten om samverkan
Vid hearingen framkom önskemål om att samverkan skulle vara en huvudrubrik med
före, under och efter en samhällsstörning som Linderrubriker.Andringen är
genomförd och följande textär tillagd under rubriken Samverkan:

fazzzvezvéarsdr'att fz'//J'ammam'arbetamot ettcgerøzeoxomf;ozâ/elleryjife.Der z'1z;ze.-3c'1‘rot! oÃ/o/’)jc2"§1JJ'
dt oe/Joffo//oär' /zléaoriktiga.

I/mm U-5av: är' det viétargtaft alla pczrlerbar' en /Ere//J.s'tJ:yrz,med rod!cabgjfiez'f02é¢r.r.De! innebär
orthämta anr.s‘.Mr'jc‘21v‘me.w':'rrdenegnazgbpgaflerzoebof!.re.rioegenoe/'Jandra'rz/êtoieru*/øoøzrerrrçg
.romen /95'/15.91‘,fir arr yd/;çjgtbidra till of! innebar/Jere;oroa/ridererzrrueronoäzrds'effektivt.

Omformulerat mål
Målet är omformulerat utifrån det önskemål som framkom vid hearingen:

zlilâ/eldr oil z'/doet.reaperentydiga:/é0Hla»éf;vé{ga1'0c'£7cm’7eI‘m'1'z‘tjb‘r'.9,.w.'derm'/31.fierer:
151272/5.cii[/J'xib'm:'r:r(g.

Ändring i syftet
Syftet har ändrats utifrån önskemål som framkom vid hearingen. Text om samlad

lägesbild har lagts till.

5'}/flateo-an‘ar/Jez—‘czfiJ'r'atfjb'n2z’gyggaat! eo .rombeillrrto'rvzr'rrgz.j>pJt:Fr,dämpaerøêoledrrgerrooer:
røøzbd//rytiáirrrfrrgont:?rer/draden »êoogseøê-oetrrer:/If/tfiir aftgemarzxazrzt,érrrzooIøéopoeo .rom/red
/ággerbøi/dorbbarztemrenmm}5‘i7'//.r.rt5r'r1ii{grd bro romvery/ggr.Efiw m zrrfrzijffodrombd/lrsrorvrárrg
.weafêirbdfirizggoürøicwzg/âeforideirtyfietm‘orbåzggdrdorjâb'att zqbprrc?cwbättre2éI2'J‘beIvdJ;éapJy?9'm2figa.

Ändring under rubriken "Under en samhällsstörning"
Istycket "Under en samhällsstörning” har vi lagt till ”hela eller delar av
Västmanlands län” enligt önskemål vid hearingen.
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D2017:U—5ar7zji:tm‘e1‘m'9/emrleJ'2‘nt//éz‘.m*er'ac/5:rr‘:’2e1‘.m%‘z‘z‘j&';‘ban'en.r.r1mb.r'i//.au‘Ic'J'rvz2'1;;g.ram15316;‘/Ere/:1
e//er:le/aranvVäyfmarz/ørødylät:.råabarøfezm.

Ändring under rubriken ”Inriktnings- och samordningsfunktion
(ISF)"
Texten är ändrad utifrån de synpunkter som framkom vid hearingen.

Alla ns3bneJeIzfmzfer‘iz‘rzrz'2éfr1ir;gga‘-ac/Jsz1i72omlrri;.;g._sfirn/EIiamwbar' ert mandat altjötvträdzz och .birlra

zrf.j‘}"(?;1:in 0rgc1m'.rafz'an.


