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Remissvar på ”Samverkan och ledning – gemensamma 
grunder vid hantering av samhällsstörningar” 

Sammanfattning 

Riksgälden anser att materialet inte uppfyller angivet syfte då det inte ger avsett stöd vid 
planering och förberedelser för hantering av samhällsstörningar och samverkan med andra 
aktörer. Riksgälden anser vidare att materialet i sin nuvarande form inte når samtliga de 
målgrupper som anges, utan enbart riktar sig till specialister inom området. Riksgäldens 
synpunkter grundas främst på att materialet har en för teoretisk inriktning och är för 
omfattande för att vara praktiskt användbart. 

Synpunkter 

Riksgälden anser att materialet inte ger stöd i enlighet med det angivna syftet, till exempel 
för att skapa struktur för kontaktvägar eller rutiner för informationsdelning. Anledningen är 
främst att materialet har en för teoretisk inriktning och överlag saknar rekommendationer 
som är konkreta och således möjliga att lätt omsätta i praktiken. Vidare anser Riksgälden att 
resonemangen kring teoretiska begrepp i flera fall är alltför omfattande, vilket gör att 
materialet dels som helhet blir alltför omfattande, dels endast i begränsad utsträckning är 
praktiskt tillämpbart i enlighet med syftet. Riksgälden menar därför att materialet skulle 
vinna på att kortas och konkretiseras. Teoretiska resonemang kan finnas i vissa avsnitt, men 
i huvudsak bör praktisk tillämpning och konkreta exempel vara framträdande. 

Materialets målgrupper är breda och med olika kunskapsförutsättningar och 
kunskapsbehov. Det är en utmaning att skapa ett material som vänder sig såväl till 
specialister inom ett område som personer med begränsade kunskaper inom samma 
område. Riksgälden anser att personer som kan bli inblandade i den operativa hanteringen 
av samhällsstörningar inte bör vara målgrupp för detta material i dess nuvarande form. Ett 
material till denna målgrupp bör vara mer konkret och anpassat till den egna verksamheten 
och de arbetssätt som är överrenskomna internt och med externa aktörer. Riksgälden anser 
därför att målgruppen bör avgränsas till att enbart omfatta personer som arbetar med 
planering och förberedelser inför samhällsstörningar och samverkan inom området 
samhällsskydd och beredskap. 
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Materialet innehåller tre typer av kunskapsmål som ska kunna användas för att öva och 
utbilda personal. Riksgälden ser dock inte någon direkt användning av kunskapsmålen i 
arbetet kring planering och övning av krishanteringsförmågan. Riksgälden menar att 
kunskapsmålen i stor grad påminner om ett läxförhör och kontroll av att en person läst 
texten. Färdighetsmålen är enligt Riksgäldens mening alltför djupgående och skulle kräva en 
storskalig övning för att vara möjliga att uppnå även inom ett enskilt område. Gällande 
attitydmålen tror Riksgälden att det är svårt att mäta måluppfyllelsen och de skulle även 
behöva konkretiseras. För att fungera som stöd i verksamheten bör kunskapsmålen 
omarbetas genom att konkretiseras och göras mer tydligt mätbara. 

Sammanfattningsvis anser Riksgälden att materialet i ett omarbetat format skulle kunna 
utgöra en gemensam, teoretisk grund och utgångspunkt för framtagandet av en mer 
praktiskt inriktad och separat vägledning kring samverkan vid hantering av 
samhällsstörningar. En sådan vägledning skulle då kunna motsvara de användningsområden 
som beskrivits för det remitterade materialet. 

 

 

 

 

I detta ärende har Hans Lindblad beslutat efter föredragning av Lena Björlin. I den slutliga 
handläggningen har även Gunnar Maxén och Mats Filipsson deltagit. 
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