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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
U-Sam. Där ingår länets kommuner, de
ett antal år tillbaka samverkansorganet
som innehåller räddningstjänst, landstinget, polismyndigheten,
kommunalförbund
försvarsmakten, SOS Alarm Sverige AB, Sveriges Radio Västmanland, samt
länsstyrelsen, som också är ordförande i U-Sam.
Efter överläggningar mellan parterna i U-Sam, föreligger nu ett reviderat
Det är länsstyrelsens önskan att
för beslut om undertecknande.
samverkansavtal
denna nya överenskommelse ska undertecknas av kommunstyrelseordföranden

respektive myndighetschefer vid ett möte på Västerås slott fredagen den 9
december

2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsens

om U-Sam och uppdrar till
godkänner överenskommelsen
å Sala kommuns
ordförande att underteckna överenskommelsen

vägnar.

Sala dag som ovan

Rickert Olzon
krisberedskapssamordnare

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens
Box 30:1

733 25 Sala

förvaltning

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 ?U UD
Fax: 0224-188 50

komn1un.info@sa1a.se
www‘sala.SE

Rickert Olzon
Krisberedskapssamordnare
Kommunchefens stab

n‘ckert.orzun@sara.se
Direkt:o224-7a 78 91
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U-Sam - Samverkan på regional

Overenskommelse

nivå före, under och efter en samhällsstörning
lnledning
Samhälletskrisberedskapbyggerpå att allaverksamhetertar sitt ansvar,samtidigtsom de
på regionalnivå. Det
samverkarmed varandra.Länsstyrelsenär geografisktomrädesansxrarig
innebär bland annatatt Länsstyrelsenföre, under och efter en samhällsstörningarbetarför
samordningmellan länetskommuner och andraviktiga aktörer. l Västmanlandskerdettagenom
U-Samsom står för samverkani U-län. Det är Länsstyrelsensomär sammanhällandeför
aktiviteter inom U-Sam,men alla parteri överenskommelsenär lika viktiga för enväl fungerande
samverkani länet.
Samverkansyftar till att resursernaskaanvändaseffektivt och ansvarsfullt,helhetenav wridtagna
atgärderskamöta behovenoptimalt och var och en av parternai överenskommelsenskakunna
lösasinauppgifter. Samverkanskapräglasav öppenhetoch ömsesidigtutbyte mellan parternaför
att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i Västmanlands
län.

De grunder för regionalledning och samverkansomredovisasi överenskommelsengäller'även
under höjd beredskap.Det regelverksom kan komma att tillämpasvid höjd beredskap,ger dock
utökadebefogenheteroch mandatför enskildamyndigheter,medmöjlighet för regeringenatt
förändramyndighetersroller och ansvarmed kort varsel.

Parter

i överenskommelsen

Parterna i LÖ-Samär Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs
kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun,
Surahammars kommun, Västerås stad, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm

SverigeAB, SverigesRadioVästmanland,SödraDalarnasräddningstjänstförbund,Västra
Mälardalens kommunalförbund,

Mälardalens brand- och räddningsförbuntl, Försvarsmakten och

Länsstyrelseni Västmanlandslän.
räven andra aktörer kan, Litifrät] behov, ingå i den samverkan som sker genom U“Sam före, Linder

och efter en san-ihällsstörning.
O

Mal
Målet är att i lêinetskapanaturligakontaktvägaroch arbetssättföre, Linderoch efter en
samhällsstörning.

Syfte
Syftet är att arbetaför att förebyggaatt en samhällsstörningLippstår,dämpaeskaleringenav en
samhällsstörningoch mildra desskonsekvenser.Allt för att gemensamtkunna skapaen samlad
lägesbildoch hanteraen samhällsstörningsåbra som möjligt. Efter en inträffad samhällsstörning
skaförbättringsmöjligheteridentifierasoch åtgärdasför att uppnåen bättre
krisberedskapsförmåga.
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Bärande samverkansprinciper
sam hällsstörning

före, under och efter en

0

Alla parter tar lniliüLlVtiil och medverkar vid samverkan.

0

Alla parter deltar i samverkan utifrån eget ansvar och Lippdrag.

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

Samverkan präglas av öppenhet, tillit, handlingskraft och effektivitet.

0

en{:m1
an?)fet/imgm!
Eörhållningssätt och arbetssätt utgår frän Gezzmrm//2/;=/:1g;2rrra’a’r'_f5'J'mww

.
v1i:4ga;"
Jami/Trii//.:'.a'f«'7'w

Samverkan
Samveirkariär att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål eller syfte. Det innebär att alla hjälps
ät ocl1att alla är lika viktiga.
Inom U-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 effektiva.

Före en samhällsstörning
för att åstadkomma

gemensam

inriktning

och samordning

krävs att förutsättningarna

är

etablerade i det dagliga arbetet genom bland annat möten, lnlanering, utbildning och övning.
SamX-'eirkan mäste vara etablerad
i länet.
krisberedskapsfrägor

i vardagen

och genom

U-Sam

sker en bred samverkan

kring

Regionalt krishanteringsrâd
Syftet med krishanteringsrådet är att förankra arbetssätt, ge legitimitet och skapa förutsättningar
för nätverk i krishanteringsfrfigor. Därför ska de ytterst ansv-arigaför länets krishantering träffas
två gånger per år pä politisk- och tjänstemannanixtä. V id ett av tilifallenabjuds även
representanter för näringsliv, centrala mi-*ndigheteroch civilsamhäliet in för att fä information om
arbetet med krisberedskap i Västmanlands län. Sammankallande för krishanteringsrådet är
landshövdingen.
Styrgrupp

U-Sam

Styrgrupp LfrSarnär den arena där samverkans frågor lyfts och bereds. Representanter i
stvrgitipperi ska ha mandat att företräda egen myndighet/ organisation.
Gruppen ska:
0

skapa gemensam grundsyn pa krisberedskapsfrågor i länet

0

skapa och upprätthålla

nätverk

för kompetensutveckling

och ökad personkännedom

1Gemensamma. grunder för samverkan och lcdniiug vid samhällsstörningar, .Myndigheten för samhällsskitltl och
beredskap,

MSB777, 2014
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0

vid behov tillsätta 'arbetsgrupper och ge dem Lippdrag

I

och följa upp arbetet i 'arbetsgrupper'
halla ihop

I

återrapportera

i

ta fram underlag till regionala krishanteringsrådet

0

ansvara för utx-'ärtleringoch erfarenhetsäterföring efter inträffade samhällsstörningar.

till egen organisation

Sammankallande för Styrgrupp LLSar-när Länsstyrelsens beredskzipstlirelçtör.(Gruppen
sammanträder cirka fyra gånger per år.
Arbetsgrupper

Arbetsgrupper kan vara såväl permanenta som tillfälliga.De organiseras under Styrgrupp U-Sam.
Arbetsgmppernzr arbetar på styrgruppens uppdrag och ska ha en bred representation för att
Lippnåbästa resultat. Deltagarna förväntas bidra aktivt för att uppnå arbetsgruppens mål.
Nätverk
Syftet är erfarenhetsutbyte, kunskapshöjzinde åtgärder, utökade kontaktnät och ökad
personkännedorn. Nätverk organiseras under Styrgrupp Li-Samoch sammankallande i respektive
nätverk utses av Styrgrupp LLSam.
omvärldsbevakning
Syftet är att genom
förhindra

en negativ

arbetssätt

ett proaktivt

händelsentveckling.

dela information

för att kunna

Omvärldsbevakningsmöten

fånga upp signaler

och

sker en gäng per vecka.

Under en samhäiisstörning
inom

U-Sam

finns etablerade

hela eller delar av Västmanlands

Inriktnings-

strukturer

och arbetssätt

för hur en samhällsstörnirig

som berör

län ska hanteras.

och samordningskontakt

Varje aktör i L7-San1har en kontaktpunkt

(ISK)
(tjänsteman i lneredskap, vakthavande

eller

motsvarande) som är den primära kontaktvägen för att tidigt kunna agera och initiera atgärder vid
samhällsstörningar.
Inriktnings-

och samordningsfunktion

(ISF)

Vid en samhällsstöriring sker samordningeii av åtgärder pä regional nix-'ågenom en inriktningaoch samordningsfunktion som Länsstyrelsen leder. Sarnmankallning 'avinriktningse och
samordningsfunktionen sker genom i förväg Lippgjortlalarmruriner. Samtliga parter kan initiera
att funktionen sammankallas, men lJzinsstg-'relsensainmaiikallar.
Inriktnings- och samordningsfunktionens huvuduppgift är att göra en gemensam bedömning av
situationen, träffa överenskommelser om aktörsgemcilsam inriktning och samordning av
atgärder.
Alla representanter i inriktnings- och samordningsfunktionen har ett mandat att företräda och
bidra Litifrånsin organisation.

OVERENSKOMMELSE

4 (4)

Datum

Diarienr

2016-xx—xx

457-416642016

Krishantering i Västmanland

sammankallas innebar inte att någon part tar över
Art in1'ikmings—och samordningsfunktionen
någon annan parts zmsvar, utan att alla är med och bidrar till helheten.
på lokal nivå.
Länsstyrelsen ar geografiskt områdcsansx-*arig på regional niva och kUIT1I'l1L1flC1'fl§1
Det innebär

att det kan finnas inriktnings-

nivå vid en samhallsstörning.
överens

om arbetssattcn

och satnordningsfunktioner

på både lokal och regional

Dä ar det viktigt att Länsstyrelsen och lnerörda kommuner

komtnei'

för att Lippnå basta effekt.

Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion
Vid behov kan ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen aktiveras för att stödja
beslutsprocesserna i funktionen. Exempel på funktioner som kan finnas i stödet är
lagesbild/analys (inklusive omvärldsbevakning), lcomniunilçation, administration/ logistik och

personal.
bemannas i första hand av acrsonal
Funktionerna
kan även förstarkas
parter 1 U-Sam. Funktionerna

från Länsstvrelsen
J
av andra aktörer.

och b ‘
å s vid behov

ä av

Efter en samhällsstörning
av
arbeta med återställande
kan det finnas behov av att gemensamt
Hfter en samhallsstörning
ska Litvärderzis och
Arbetet under inträffade samhällsstörningar
samhallsviktigei funktioner.
strukturer.
i befintliga
ska tas tillvara och implementeras
erfarenheter

Ekonomi
Respektive aktör svarar för egna kostnader för deltagande i aktiviteterna inom UøSam. Finns
en längre tid regleras det mellan berörda parter i särskild
behov av att dela resurser L1I"ldC1'
ordning.

Uppföljning
Arbetet enligt överenskommelsen ses över årligen. Styrgruppen ansvarar för Lippföljningen och
rapporterar till Regionala krishanteringsräclet.
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MiLänsstyrelsen
Västmanlands län

DeniseNorström
ordförande
Landstingsstyrelsens

MinooAkhtarzand
Landshövding
r'
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AndersRöhfors
ordförande
Kommunstyrelsens

HALLSTAHAMMARS
age KOMMUN

CatarinaPettersson
ordförande
Kommunstyrelsens
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PelleStrengborn
ordförande
Kommunstyrelsens
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KÖPINGSKOMMUN

ElizabethSalomonsson
ordförande
Kommunstyrelsens

' i

JohannaOdö
ordförande
Kommunstyrelsens

CarinaSandor
ordförande
Kommunstyrelsens

STAD
VÄSTERÅS

kommun

l27E§‘Ffimun

TobiasNordlander
ordförande
Kommunstyrelsens
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. KOMMUN

CarolaGunnarsson
ordförande
Kommunstyrelsens

SkinnsdlgøafáçügebefâsøiSurahammars

ü;

5,,-r

H,

KOMLMUN

MarinoWallsten
ordförande
Kommunstyrelsens
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KOMMUN
' ARBOGA

LANDSTINGET
VASTMANLAND

AndersTeljeback

ordförande
Kommunstyrelsens

VästraMälardaIens
Kommunalförbund

i

StaffanJansson
Ordförande

Polisen

LenaTysk

ElizabethSalomonsson
Ordförande

TeemuSulin
Ordförande
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Samhällsskydd och beredskap
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Ingela Regnell

ink.

93 36
ingela.regnell@lansslyrelsen.se

Telefon 010-224
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på
”U-Sam- samverkan
i Överenskommelse
Justeringar
regional nivå, före under och efter en samhällsstörning"
Nedan följer en redogörelse för dejusteringar som gjorts i överenskommelsen

efter hearingen den 28 september.
Höjd beredskap
Följande stycke har lagts till i inledningen:
mm’€r
z'c'J':.J.«,u‘e;m(<,0;/J/21¢/Heirgr?//yrcmw
2-e.r/om'x.:2J'
ya/£1
ow’;.~‘:r/zzzxer‘/(':zr/I
I)egrv1;1(/erjbr:tgz'0rrcrf/c(f;rz';.g
1:/c)'K=.rm’e
ger(fatala
ma'böjd'barer/ahah,
an' irY/:F/izjbørl'
.row/(emskazxzmu
Def raga‘/1/er‘/{*2
barriär/exp.
brå/n"
a//_f£a’rz1f;m’m
rc;g€rir{ge:1
mm’;}.:@'/zgg/’Jef_fb)‘
22;).';r:1’gg1mle1;
ciryzéj/{la
an?)M=r::2dat_fc3'r
1")§f0‘g£‘iil5c’!‘t’J"
mm’/.
1420:-/
rmmr;'2210:/
no//er05172
I/g)»'/:(/xglreiern‘
ovan var man överens om vid hcaringen. Önskemål fanns även om att
Skriv11i11gen
11amed höjd beredskap i rubriken ocl1 i målet för överenskommelsen. Eftersom viss
lagstiftning tillkommer vid höjd beredskap kan arbetssatten komma att andras, varför
det inte ar lämpligt att ha begreppet i huvudmbrikcn för överenskomnmlsen.

Parter i överenskommelsen
Vid hcaringcn 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 Övcrenskornnielsen.

Koppling

lokala och regionala

ISF

Vid hearingen fördes en diskussion om det geografiska områdcsansvaret och
förhållandet mellan regional och lokal inriktnings- och samordningsfunktion.
Följande text har lagt till i övcrc11sk0n11nelscn:
all någonpm‘!fm'ärter
.n‘c1/22/zzzzrxkcI//m‘z'r1;1cLvfirz':ifc
an’:.raw1arr/izizgggfirméfiamsw
/1ffé;r;2'/{’<f/1t}vg.a'z‘i//lie/bars?/1.
mm n!!:1//:2är marlor/Jbx}/rm‘
;någontIIii.?(.’}1J1'J()‘}TJ‘fl}i.!‘.l’(.'!}
på /okzr/ma. De!
avla/ea/2//mmerim
Mirre?
på nfgáørirr/
o;;rm3a'mur.rmIfig
c'.r)‘(ge0(grzg/2.x‘/éf
.L('ir:.s:s'/yrv/mi
mi
00/5i'qgiam1/
Mde/0K=.rI/
00.5.r.,r.r/zxorrlrziigggfi/rxk/.a'o/zcrpri
i:1ri,éfJ1[;,g.a'aff def/er:#_/fmm.r
zlrrrlneføár-

Postadress

\

721 86 VASTERAS

Telefon/Fax

Besöksadress
Vänstra Ringvägen
VASTERAS

1

010-224
010-224

90 00 (vx)
91 10 (fax)

WebblE-post
www.Iansslyrelsenselvastmanland
krisberedskapvastmanland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Västmanlands
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äøøererøa*
/é027z;r72e.r'
or/3berörda,éarzw2m1er'
Då är' (let riktigt aft L.r'i1u‘J‘gJr‘e/yer:
vid rmM272/aiif/.rJffirvri1.;g.

gfiéaét.
art uppnåbálffál
m'bet.rxc'iIterrfb'1'
0222

och ekonomi

Resursdelning

Vid hearingenfördes en diskussionom resursdelningoch ekonomi.

Följandetextharlagttill underrubrikenekonomi:
särskild
z’2erc'2'rdap:1r'te.r'i
detwelfare
tllidel‘errfdrrgrvfin'reg/era;
a:):Itt elelr:rerznwer
Filmsbabe:)
ordrrføgg.

på texten om samverkan

Ändrad struktur

Vid hearingei] framkom önskemål om att samverkan skulle vara en huvudrubrik med
före, under och efter en samhällsstörnmg som underrubriker. Andringen är

genomförd och följande text är tillagd under rubriken Samverkan:
alla;lr/Bibbi
måleller'gfle. Defz]rz.r7e[Jc'7'r'at1‘
arbetamatElfgefiiflfifflfilf
:ir riff fá//rarøzmczrzr
Snarare-tvåan
är /akatråkiga.
åt 06/}cm‘gr!/:1
zfmém.Detirrøzebifr*
mi:J)/}‘?e
medme?!
artallaparter'bar'er:be/berxiyrz,
ImwzU-5cm:.ärdeteáøêfzçgr
øebandra::xéfé'neru‘}5‘c1r1terv'rgg
arb.attreJinegen
denegna:.3bp<g.g9ew
aft kännaam‘mr'fEi1'772er'c?'n'
cjjI‘é,éfz':)f.
mm/ade2'eJ'x1m'eI‘a/1m';2rfa‘
bidrafill' att a‘a12z/Era’//em‘
gJd/zgt
Jam3/:be//’Jet,fb'r'c1fz‘

Omformulerat

mål

Målet är omformulerat

utifrån det önskemål som framkom

vid hearingen:

et:
eebeü-*er
jåre,;strider
ocharbetsrätt
øêønfaøêiøägør*
rrørførta/zgøz
z'färre!.reaper
£fl"(1l'f
irl-fältet
.rzzøzbäV/i:riá'rvzz'zg.

Ändring i syftet
Syftethar ändratsutifrån önskemålsom framkom vid hearingen.Text om samlad
lägesbildhar lagtstill.
m»er:
enéa/e;2'nge1;r
dc'1}w}'m
.tgDpJfr?r;
att*en'ya/rzbziff/J‘Jfé'Jv:z'2.;g
Wiel*är arra/'15ve!ajb'r'afffb'r‘ez’gygga
enJam/arf
annaskapa
k
./1/[tfliraftgemem'amt
en»éa1.u‘e/éz/erzsrer‘.
d
ildra'
m
ac/9
5.4272/9c'z'/f.r5fb'#w2z'n;g
J'am:bc'z'//.rJf5;7zi1;;g
EfiferEli!i;¢lrcgfi‘&zti
.råblir?somwry"/Jig}-‘.
enJam/afi//Jiifirvziig
bzrrzterrz
ac/3
/zi;geJ‘£ai/d
enbättre»én'J‘be;‘eda',écy?y’b'r;02afga.
all zgbpm?
0:‘/Jc.7{gzfrda5jEJ'r'
;ide1zt§I§err1J‘
;xézI_/5;bzftryirgawzéyflgbeier

Ändring

under rubriken "Under en samhäilsstörning"

I stycket"Under en samhällsstörning”har vi lagt till ”hela ellerdelarav
Västmanlandslän” enligt önskemålvid hearingen.

Länsstyrelsen
Västmanlands
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be/(I
som'bem?”
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eller(fe/arap Vr'Ib'f72zcm/zmda‘

Ändring

under rubriken "Inriktnings-

och samordningsfunktion

(ISF)"
hearingen.
Textenär ändradutifråndesynpunktersomframkomvid
bareffrrmwdataftffiretrfidnmi' bidra
orbJam0;zf;2.ih;gg‘%1Ir/%fz'or1er1
i 2'rJ12}ét;zJxg5—
A//a rzpr'mi;rta1i1'ev‘
zrifiifirisinorgarmcrfiorz.

