
Trygghetens Hus, samverkan i Jämtlands län 

med medborgarna i fokus 



Jämtland och Härjedalen 

– en stor del av Sverige 





• 126 000 invånare 

 

• glest befolkat 

 

• många små orter utspridda i länet 

 

• befolkningen tredubblas under 

högsäsong  

 

• vi måste använda resurserna  

optimalt vid en händelse 
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Dåtid! 

 

En risk/kris förenar alternativt 

tvingar fram ett samarbete där  

deltagarna oftast har olika 

uppfattning om läget. 



• Intresset för en “blåljussamverkan” har sitt ursprung i tågolyckan  

i Kälarne 1997, där ett tåg med farligt gods spårade ur och 

boende i området fick evakueras 

 

• Försvarsbeslutet 2004 satte annu mer fokus på vikten av samverkan  

 

• Hösten 2004 tog Polisen initiativet till diskussioner om 

samverkan och samlokalisering 

 

• Först “blåljusmyndigheter”, efter hand andra samhällsfunktioner;  

åklagare, sjukvårdsrådgivning med flera 

 

 

Bakgrund  



Vägen mot målet 

• visst motstånd från vissa politiker 

som ansåg att det var företag som 

skulle få förtur på lokalerna 

• ett allmänt ifrågasättande 

• många möten med politiker,  

men även med tjänstemän  

i olika organisationer 

• länsstyrelsen sökte pengar från 

Krisberedskapsmyndigheten 

• Räddningsverket ställde upp med 

kompetens och resurser 

• Vasallen ställde upp  



Trygghetens Hus - från vardag till kris  



Syftet 
 

”Syftet med Trygghetens Hus i Jämtland är att samnyttja 

kompetens, lokaler och utrustning för att skapa ett 

samarbete som så effektivt som möjligt utnyttjar de 

resurser vi har till förfogande i länet” 

 



Vision 
 

• medborgarfokus 

• samhällsnytta 

• krishanteringssystemet 

• prestigelös samverkan 

 



Verksamheter 
 

• Region Jämtland/Härjedalen 

   (Ambulansen Östersund och 1177/Vårdguiden) 
 

• Räddningstjänsten Jämtland 

  (Berg- , Bräcke-, Krokom-, Ragunda-, Strömsund- Östersunds kommun 

  Härjedalen)  

• Kriminalvårdsstyrelsen (Häktet) 
 

• Länsstyrelsen 
 

• Polisområde Jämtland 

• SOS Alarm 
 

• Svenska Kyrkan 
 

• Tullverket 
 

• Åklagarmyndigheten 



Nutid 

Tidig samverkan med 

en samlokalisering ger 

en gemensam lägesbild  

och ökad förutsättning 

att tidigt lösa krisen. 
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Åklagare 



Vid kriser och större händelser 

• effektivare larmhantering ger snabbare utryckningar  

och bättre samordning mellan enheterna 

 

• en samlad lägesuppfattning vid stora samhällsstörningar  

och katastrofer ger ett effektivare räddningsarbete 

 

• gemensamma informationsrutiner 

 

• en resurs för hela länet 

 



Effekter av arbetet 

• gemensamma utbildningar 

 

• gemensamt koncept för 

mediehantering 

 

• Länsstyrelsen och landstinget 

har egna arbetsplatser  

i Trygghetens Hus 

 



Vad har hänt och vad händer 

• Sedan 2011 har ca 500 personer i länet utbildats i krisberedskap och 

samverkan. Kunskap om varandras organisationer, arbetssätt och lagar  

är framgångsfaktorer. Detta arbete fortsätter. 

 

• Varje morgon 08:15 har vakthavande befäl (polisen), inre befäl 

(räddningstjänsten) och passledaren (SOS Alarm) ett kort möte där 

de pratar om dygnet som gått och dygnet som kommer. 

 

• Varje måndag 13.00 har länet ett samverkansmöte. Där deltar 

säkerhetssamordnarna i kommunerna, regionen (ambulans,  

1177/Vårdguiden o tjänsteman i beredskap, TiB), polisen, försvarsmakten, 

räddningstjänsterna, trafikverket, SOS Alarm 

och TIB Länsstyrelsen. Här pratar de om veckan som gått och  

veckan som kommer. 

 



Vad har hänt och vad händer, forts. 

• Försvarshögskolan har förlagt kursen ”Högre Kurs Steg 1 Samhällets Krisberedskap” 

till Trygghetens Hus för tredje året i rad. 

 

• Många studiebesök även internationella, t ex Australien och Italien 

 

• Samarbete med Mittuniversitetet och Linköpings universitet 

 

• Samverkan med kollegorna i Norge (Nor- o Sör Tröndelag) 

 

• Teknik (Smartboard, Rakel osv) 

 

• Gränslös Samverkansutbildning mellan norsk och svensk polis och räddningstjänst. 

Pilotutbildning som väckt stort intresse både från MSB/DSB och DNK 

 



Det finns mer att göra… 

• Gemensamma lokaler för Polisens 

länskommunikationscentral 

och SOS Alarm 

 

• Samordning av fjällräddningen 

 

• Stor gränsräddningsövning 2016 med 

svensk och norsk polis, räddningstjänst, 

ambulans och larmcentraler. Syftet med 

övningen är att testa Rakel och Nödnett 

vid denna övning 

 

 



Välkomna att besöka oss! 


