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BILAGA 4. IAKTTAGELSER OM KRISLEDNINGSPLANER OCH TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP

Iakttagelser om krisledningsplaner och
tjänsteman i beredskap
Länsstyrelserna har fler krisberedskapsuppgifter än dem som behandlas i kapitel två. I
bilaga 4 redovisas Riksrevisionens iakttagelser om krisledningsplaner och
organisationen för tjänsteman i beredskap (TiB).

Samtliga länsstyrelser har en beslutad krisledningsplan
Totalt 15 länsstyrelser har en plan som är beslutad eller reviderad 2012 eller senare.
Resterande 6 länsstyrelser har äldre planer som beslutats 2008–2011. Av dessa har 4
länsstyrelser uppgett att planerna ska revideras 2015.1
Krisledningsplaner kan innehålla flera olika delar. En grund i planen är att beskriva
länsstyrelsens krisorganisation med dess ansvarsområden och ledningsprinciper.
Länsstyrelsen i Örebro län har exempelvis delat in sin krisledningsplan i följande delar:
krishanteringsorganisation, instruktion tjänsteman i beredskap, underlag för beslut
och samverkan, övertagande kommunal räddningstjänst, kärnteknisk olycka,
saneringsplan för åtgärder efter kärnteknisk olycka, sambandslista, samverkanswebben
för telestörningar, brandrisk, eldningsförbud, rovdjur, beredskap och TiB-telefon samt
webbaserat informationssystem (WIS). 2

Personal vid krisberedskapsfunktionen är insatt i krisledningsplanen
Alla utom 2 länsstyrelser har angett att krisberedskapsfunktionen är väl insatt i
krisledningsplanen. Samtidigt uppger 11 länsstyrelser att övrig personal som ingår i
krishanteringsorganisationen inte alltid är insatt i krisledningsplanens innehåll.3
Nästan samtliga länsstyrelser (18) uppger att länsledningen är insatt i planens innehåll
medan återstående 3 länsstyrelser uppger att länsledningen är lite eller inte alls insatt i
planens innehåll. För 5 länsstyrelser gäller även att kommunikationsavdelningen är lite
eller inte alls insatt i planens innehåll. Ett par länsstyrelser har lyft fram att
krisledningsplanen behöver övas.4

Enkätfråga 9, länsstyrelserna i Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Östergötlands län.
Krisledningsplanen kan också benämnas som krishanteringsplan.
2 Länsstyrelsen Örebro län, Krishanteringsplan, 2010.
3 I enkäten avses här svarsalternativen ganska lite, mycket lite eller inte alls i fråga 10.
4 Enkätfråga 10, länsstyrelserna i Stockholms och Örebro län.
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Organisationen med tjänsteman i beredskap
Enligt länsstyrelseinstruktionen ska länsstyrelsen ha en tjänsteman i beredskap (TiB)
med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera,
larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet. 5 TiB ska vara tillgänglig 24
timmar om dygnet och 365 dagar om året.
Samtliga länsstyrelser anser att de utfört sina ålagda uppgifter avseende organisationen
med tjänsteman i beredskap i stor utsträckning, 6 medan 2 länsstyrelser anser att
resurserna inte varit tillräckliga för TiB-organisationen.7
Enligt en tjänsteman på SOS Alarm har organisationen med TiB förbättrats på
länsstyrelserna. Tidigare hade SOS Alarm svårt att komma i kontakt med TiB, och
många gånger kände inte TiB till vare sig SOS Alarms roll eller sin egen roll i
krishanteringssystemet. Dock kan samarbetet variera beroende på vem som är TiB. 8

53 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.
Enkätfråga 7.
7 Enkätfråga 7. Totalt 11 länsstyrelser har svarat att det stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt att
länsstyrelsens samlade resurser under perioden 2011–2014 varit tillräckliga för att utföra ålagda
krisberedskapsuppgifter avseende att ge stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i länet.
8 Telefonsamtal med SOS Alarm 2014-02-06; e-post från SOS Alarm 2015-08-10.
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