
Kris i Uppsala län

Stig Husin, samordnare krisberedskap

Totalareal (land och vatten): 11 940 km2

Befolkningsmängd: (SCB 2015): 354 164 

Antal kommuner: 8

Länsstyrelsens säte: Uppsala

Antal räddningstjänster: 5

INNEHÅLL

Länsstyrelsens roll vid en kris

 Vad är en kris?

 Är en definition avgörande?

 Finns det bättre alternativ?



Förordning (2007:825) med 

länsstyrelseinstruktion

Krisberedskap och höjd beredskap

52 § Länsstyrelsen är geografiskt 
områdesansvarig myndighet 1 och den högsta 
civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen 
minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk-
och beredskapshänsyn tas i 
samhällsplaneringen samt utveckla en god 
förmåga att hantera sina uppgifter under 
fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

1 enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap



Förordning (2007:825) med 

länsstyrelseinstruktion

Krisberedskap och höjd beredskap

53 § Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i 
beredskap med uppgift att initiera och samordna 
det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, 
larma och informera vid allvarliga kriser som 
berör länet.

Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig 
kris, som berör länet eller medför behov av 
samverkan med kommuner eller andra aktörer, 
omgående kunna upprätta en ledningsfunktion 
för bl.a. samordning och information.
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Före, under och efter

54 § Länsstyrelsen ska 

avseende krisberedskap vara 

sammanhållande inom sitt 

geografiska område och före, 

under och efter en kris verka för 

samordning och gemensam 

inriktning av de åtgärder som 

behöver vidtas.

Förordning (2007:825) med 

länsstyrelseinstruktion

Krisberedskap och höjd beredskap



Länsstyrelsen ska särskilt

1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer,

2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, 

risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,

3. ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för 

länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa 

nödvändig samordning,

4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som 

underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,

5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera vilka 

beredskapsförberedelser som kommuner och landsting vidtagit och samtidigt redovisa 

en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, samt

7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet avseende 

krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås. 

Förordning (2007:825) med 

länsstyrelseinstruktion

Krisberedskap och höjd beredskap

Före, under och efter



Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-

ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Samverkan och samordning

5 § Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation,

skall vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna

av denna. Myndigheterna skall samverka och stödja varandra vid

en sådan krissituation.



Förordning (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 

höjd beredskap

Samverkan och samordning
6 § Varje länsstyrelse ska inom sitt geografiska område i fråga om sådana 
situationer som avses i 8 § andra stycket vara en sammanhållande funktion 
mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och 
den nationella nivån. Länsstyrelserna ska efter beslut av regeringen prioritera 
och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfogande. 
Länsstyrelserna ska vidare verka för att
 regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
 nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt,
 under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och 

myndigheter, och
 informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under sådana 

förhållanden samordnas

Före, under och efter



Sammanfattning

Länsstyrelsens roll och uppgifter

 Geografiskt 
områdesansvar

 Räddningstjänst*

 Sanering

 Information

 Råd och 
rekommendationer 
till drabbade

*Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15, 33 §§



Sammanfattning 

Det geografiska områdesansvaret

• Sammanhållande funktion
• Samlad regional lägesbild
• Prioritera och inrikta statliga 

och internationella resurser
• Samordna information till 

allmänheten och 
massmedia.

Före, under, efter



Samverkande 
aktörer



KRISSAMVERKANSRÅD

C-Sam ledningsgrupp

Utbildning och övning (RSF)

LEH

Information

Kärnenergiberedskap

Samband och teknik

Förstärkningsresurser

Social oro

Klimatanpassning

Aktörer i länet

Krissamverkansnätverk i Uppsala län

Arbetsgrupper

Förberedande och operativ funktion



Vad är då en kris?

Situation som 
 hotar något som vi värnar om*
 ligger utanför det vardagliga
 har allvarlighetsgrad/omfattning 

över en viss nivå
 är en angelägenhet för flera 

aktörer
 kräver skyndsam respons
 kommer som en överraskning

*Människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö, ekonomiska 
värden, nationell suveränitet. 



Är det här en kris?

2017-10-10 

SMHI utfördar en varning klass 1 för mycket hårda vindbyar 

gällande:  Stockholms län utom Roslagskusten,  

Södermanlands län,  Stockholms län, Roslagskusten.

2017-01-03

Klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning gällande:  

Stockholms län utom Roslagskusten, Södermanlands län

Gävle 1998



Det här måste väl ändå anses vara en kris!?

Foto: Ola Hemström



Samma sak här?!

Foto: Ola Hemström



Det här då?

Foto: Ola Hemström

Foto: Länsstyrelsen i Uppsala län



Kan man fastställa kriterier som 
ska vara uppfyllda för att en 
situation ska kunna anses utgöra 
en kris?

Vad händer om vi 
ersätter ordet kris mot 
något mer 
beskrivande?

Har en entydig definition 
det någon avgörande 
betydelse?



Tack för uppmärksamheten

stig.husin@lansstyrelsen.se

0705 58 02 82


