Krishantering i Västmanland

Effektivare samverkan med samlad lägesbild
– före, under och efter en kris

Samarbete mellan aktörer
minskar sårbarheten
Samhällets krisberedskap bygger på att alla verksamheter tar
sitt ansvar, samtidigt som de samverkar med varandra.
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på
regional nivå. Det innebär bland annat att Länsstyrelsen före, under och efter en kris arbetar
för samordning mellan landstinget, länets
kommuner och andra viktiga aktörer. I
Västmanland sker detta genom U-Sam som
står för samverkan i U-län.

U-Sam:s aktörer
För krishantering som berör Västmanlands län är U-Sam den sammanhållande funktionen mellan länets kommuner, Landstinget Västmanland,
Polismyndigheten i Västmanland, SOS Alarm, Sveriges Radio Västmanland,
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Västra Mälardalens Kommunalförbund och Länsstyrelsen i Västmanlands
län. U-Sam är vid behov även en sammanhållande funktion för andra aktörer
som behövs för att hantera en kris, till exempel elbolag.

Syftet med U-Sam är att i samverkan arbeta för att
förebygga att en kris uppstår, dämpa en eskaleringen av en
kris och mildra krisens konsekvenser. Allt för att samhället
ska kunna hantera krisen så bra som möjligt.

Varför behövs U-Sam?
U-Sam är nödvändigt, eftersom
villkoren under en kris skiljer sig från
vardagens villkor. Samhällets ordinarie resurser räcker inte alltid till.
För att på bästa sätt hantera en kris
krävs övning, proaktivitet, gemensam
inriktning, samordnad information,
samlad lägesbild och ett gemensamt
agerande.
Utifrån detta behov sker arbetet i
U-Sam genom att aktörerna rådgör,
övar och analyserar före, under och
efter en kris.
U-Sam tar inte över aktörernas
ansvar. Aktören deltar utifrån eget
ansvar eller uppdrag.

Vad medför U-Sam?
Med hjälp av U-Sam kan länet bygga
upp, förvalta och förbättra en samordnad krishanteringsfunktion.
U-Sam:s regelbundna möten gör
det möjligt att ha en kontinuerlig

omvärldsbevakning, det vill säga att
tidigt fånga upp och tolka signaler på
händelser i länet och omvärlden, som
kan utvecklas till en kris.
Den gemensamma omvärldsbevakningen samt informations- och
kunskapsutbytet i U-Sam ger en samlad
lägesbild och ett kvalitetssäkrat underlag för beslut. Det gör det möjligt att ha
gemensam inriktning och samordna
exempelvis resurser och aktiviteter.
U-Sam medför på så sätt att alla
aktörer får ökad kännedom om en
krissituation. Aktörerna kan sedan fatta
egna beslut baserade på en bättre lägesbild och ett större helhetsperspektiv.
Det ökade medvetandet om situationen leder till att aktörerna kan fördela
och använda sina egna resurser effektivare, vilket gör att åtgärderna får större
verkan. Därmed löser man verksamheternas uppgifter och hanteringen av
situationen på ett bättre sätt.

U-Sam underlättar arbetet
att fånga upp signaler på
händelser i samhället, som
kan utvecklas till en kris.
U-Sam ger en samlad lägesbild och ett kvalitetssäkrat
underlag för beslut.
U-Sam möjliggör samordning av information till
allmänhet och massmedia.
U-Sam ger effektivare
resurshantering och större
verkan.
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1. En kris uppstår.
Aktörerna larmas.

2. Den enskilde
aktörens bild är ofta
ofullständig.

3. Aktörerna möts.
Läget ventileras.
En samlad lägesbild
uppstår.

4. Alla aktörer kan
besluta och agera
utifrån ökat medvetande.
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Före

Det finns en utsedd arbetsgrupp som tillsammans tar fram strukturer och riktlinjer
för hur samordningen i U-Sam ska ske.
Arbetsgruppen tar fram verksamhets-,
övnings- och utbildningsplaner som följs
upp kontinuerligt. Arbetsgruppen träffas
flera gånger per år och delar med sig av
aktuell information och frågeställningar
från respektive verksamhet.
Vid regelbundna möten görs en omvärldsbevakning där aktuella händelser
tas upp, behandlas, analyseras och koordineras. Mötena följer en i förväg bestämd
dagordning. Omvärldsbevakningen skapar
samlade lägesbilder och underlag till aktörernas enskilda beslut.

Utifrån situationen bestämmer man behovet av fortsatt samverkan mellan
aktörerna. Även de som inte deltar hålls
underrättade.
Gruppens huvuduppgift är att göra en
gemensam bedömning av situationen, av
behov på kort och lång sikt, samt att lägga
upp ett system för samverkan i situationen.
Utifrån vad som framkommer vid samverkansmöten ska aktörerna i U-Sam kunna
ge en samlad bild av händelsen till allmänheten och media.
U-Sam sammankallas när någon av
aktörerna bedömer att samverkan kan vara
värdefullt för att förhindra, mildra eller
hantera en händelse.

Under

Efter

Under en kris sker samordningen genom
Efter en kris ansvarar arbetsgruppen för
samverkansgruppen. Sammankallning sker att det sker en utvärdering och analys av
genom i förväg uppgjorda larmrutiner.
utvecklingsmöjligheterna för samarbetet.

Detta är en skrift från Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Tel: 021-19 50 00 (vxl)
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