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1. Sammanfattning  

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som har kontor i varje län. Länsstyrelsen är en länk mellan 

människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den 

andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och 

informera regeringen om länets behov. 

 

2. Kontaktpersoner för arbetet 

Namn, titel: Camilla Sahlander, projektledare 

Telefonnummer: 010-225 03 85 

E-postadress: camilla.sahlander@lansstyrelsen.se  

 

Namn, titel: Lars-Håkan Jönsson, Chef Samhällsbyggnadsenheten 

Telefonnummer: 010-225 04 43 

E-postadress: lars-hakan.jonsson@lansstyrelsen.se   

 

 

3. Syfte 

Det finns behov av att stärka förmågan att förebygga och hantera krissituationer som orsakas av 

sociala risker, rasism och extremism. Rasism kan i extrema fall leda till våldsbejakande 

extremism och terrorism och det finns brister i samhällets beredskap mot detta. Vi behöver 

därför upprätta strukturer/arbetsformer som gör det tydligare för hur länsstyrelserna på regional 

nivå kan arbeta i syfte att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism, samt se 

över stöd och samverkan från nationell till regional och lokal nivå. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har arbetat med sociala risker från 2009, både när det gäller 

beräkningar och statistik på sociala investeringar samt hur sociala risker ska kopplas till det 

ordinarie arbetet på lokal och regional nivå avseende risk- och sårbarhetsanalyser.  
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4. Tidigare erfarenhet av arbete inom fältet 

Det uppdrag som Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått, är kopplat till arbetet att motverka sociala 

risker. Att arbeta så att risken för att sociala risker inte ska uppstå är i första hand att arbeta 

preventivt – förebyggande. Detta kan göras dels genom att i analysarbete genom t.ex. risk- och 

sårbarhetsanalysen, ha en struktur för hur arbetet kan genomföras (se vägledningen 

”Krisberedskap – för social hållbarhet”)1 samt genom att stötta – i första hand - kommunerna 

med ett strukturellt arbete för att ge dem bättre underlag/stöd i deras förebyggande arbete. 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har sedan 2009 haft ett prioriterat arbete kring sociala risker och tog 

under 2013–2014 fram ett metodstöd för kommunerna i syfte att lyfta sociala risker som ett eget 

riskområde i risk-och sårbarhetsanalysen och ge stöd i processarbetet. Metodstödet användes 

tillsammans med workshop-arbete för alla länets kommuner.  

 

5. Organisering och styrning 

Uppdraget ligger hos Samhällsbyggnadsenheten under funktionen för Mänskliga rättigheter och 

folkhälsa.  

Uppdraget har en utsedd projektledare och en projektmedarbetare. Projektledaren rapporterar till 

närmaste funktionschef och enhetschef. Detta uppdrag har haft samma projektledare från starten 

hösten 2016. Projektledningen har i uppgift att lägga strukturen för uppdraget med kontinuerligt 

stöd och rapportering till funktions-, enhets- och länsledning. En projektplan har tagits fram för 

regeringsuppdraget med målformuleringar, riskanalys, budget m.m. 

Uppdraget har informerats till enhetens personal vid flertal tillfällen.  

Uppdraget har tillräckliga resurser i form av tid och pengar.  

 

6. Målgrupp/er 

Målgrupper är i första hand landets kommuner då utveckling av arbetsformer riktar sig till att ta 

fram arbetssätt som stöttar och förenklar deras arbete för att motverka sociala risker, med fokus 

på rasism och extremism. Samtidigt är även länsstyrelserna en målgrupp då det regionala arbetet 

inom området också ses över. Utöver dessa målgrupper finns många viktiga samarbetspartners 

inom uppdraget, som t.ex. andra nationella myndigheter och organisationer, civilsamhälle och 

näringsliv. 

  

                                                      
1 Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland tog 2015 fram en vägledning för att inkludera 

social hållbarhet inom krisberedskapen – se Bilaga 1. 
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7. Aktiviteter 

 

Pilotstudie 1 – Samlad regional lägesbild 

  

Vi har under hösten testat ett underlag till insamling av lokal lägesbild med Ludvika kommun.  

I detta projekt ingår även Högskolan Dalarna som genomför en enkätstudie kring hur 

förtroendevalda upplever sin situation samt en studie kring sociala medier. Arbetet initierades av 

den förra Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och kommer som pilotstudie 

att redovisas och avslutas i maj 2018. Information om denna pilotstudie har förmedlats till det 

nya Centret mot våldsbejakande extremism (CVE - https://www.cve.se/). 

 

Vi har tagit fram ett förslag till en checklista/mall för insamling av lägesbild tillsammans med 

brottsförebyggande samordnare på regional och lokal nivå, med beredskapshandläggare, med 

lokal samordnare mot våldsbejakande extremism samt med regional handläggare inom ANDT 

(Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). Syftet är att hitta en modell som kan fungera som 

underlag för bl.a. brottsförebyggande samordning och för information om våldsbejakande 

aktiviteter med sociala risker som grund. En viktig förutsättning för att få in en bred och korrekt 

lägesbild för kommunen, är att informationsinhämtningen kommer från alla berörda delar av den 

kommunala verksamheten med komplettering från kommunpolis, bostadsbolag och 

civilsamhället. Arbetet behöver också vara förankrat i kommunledningen, vilket det är i Ludvika 

kommun.  

 

Insamling av lägesbild sker 1 ggr/månad. Tanken är att på sikt erbjuda fler kommuner stöd i 

detta och i förlängningen får Länsstyrelsen in information från fler kommuner och kan då testa 

en samlad, regional lägesbild. Denna kan över tid analyseras och återrapporteras till 

kommunerna om Länsstyrelsen ser tendenser i länet som behöver lyftas och/eller hanteras i 

någon form. Här kommer riskanalys och åtgärdsanalys in i bilden. Kommunerna kommer kunna 

använda lägesbilden som ett underlag i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. 

 

Testarbetet med Ludvika har gått mycket bra. Vi har haft kontinuerlig kontakt och genomfört ett 

par fysiska möten. Lägesbildsmallen har justerats och kompletterats under testperioden för att få 

så optimal insamling som möjligt. Ludvika vill fortsätta använda lägesbilden även när piloten 

avslutas. Möte med fyra ytterligare kommuner har genomförts för samtal om lägesbild för att få 

in fler synpunkter på själva processen och materialet. Eftersom en befintlig modell; EST – 

Effektiv Samordning för Trygghet – finns och används i ett antal kommuner i landet, så har 

lägesbildsmallen anpassats mer mot denna modell för att testa om det går att synkronisera dessa 

på ett smidigt sätt. I Dalarna använder en kommun EST idag samt ytterligare en kommun är på 

väg in i det arbetet. Bägge kommunerna är positiva till att vara med och utforma modellen.  

 

I arbetet med metoder för framtagande och presentation av lägesbild, har nationella arbeten 

tagits tillvara och utvecklats i projektet, bl.a. de underlag som finns för Gemensamma grunder 

för krishantering från MSB.  

 

https://www.cve.se/
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I framtagandet av lägesbildsmallen har en mindre kartläggning gjorts över andra 

lägesbildsmallar i landet för att få en bredare bild över hur de kan se ut, användas och utvecklas. 

I arbetet med att ta fram en samlad regional lägesbild ingår att ta fram en processbild över  

arbetsgången och en tidsberäkning för resursbehovet på regional nivå. Detta kommer att 

presenteras i slutrapporten för själva piloten. 

 

Ett nära samarbete sker inom Länsstyrelsen i Dalarnas län med de regionala samordnarna för 

både ANDT-uppdraget och för det brottsförebyggande uppdraget. Syftet är att fånga upp de 

områden som är kopplade till förebyggande arbete mot sociala risker och på så sätt underlätta för 

kommunerna att få aktuella, kontinuerliga lägesbilder som kan signalera till – inte endast 

kommunerna själva – utan också till länsstyrelsen om områden där insatser kan stärkas inom 

ordinarie uppdrag. Vill vi motverka sociala risker så måste vi identifiera vilka de är för att veta 

hur vi ska greppa dem. Utifrån de lokala och regionala lägesbilder vi får fram kan vi sedan göra 

risk- och åtgärdsanalyser. 

 

 

Pilotstudie 2 - Regional pilot (regionalt stöd mot våldsbejakande extremism): 

  

På nationell nivå finns från årsskiftet det nya Centret mot våldsbejakande extremism. På lokal 

nivå har kommunerna en samordnare mot våldsbejakande extremism samt i de flesta fall, 

upprättade handlingsplaner för detta. På regional nivå finns idag inget formellt uppdrag till 

länsstyrelserna när det gäller våldsbejakande extremism. Dock ser vi att de flesta länsstyrelser 

har någon som hanterar detta inom något av de andra länsstyrelseuppdragen mot kommunerna.  

 

I Värmland finns BFCIV – Brottsförebyggande Centrum i Värmland 

(http://www.bfciv.se/verksamhet/våldsbejakande-extremism-24154237) som har ett samlat 

arbete för stöd avseende våldsbejakande extremism. BFCIV drivs som en ideell förening och har 

nära kontakt med Länsstyrelsen i Värmlands län. Vi träffade chef och medarbetare för BFCIV 

tillsammans med kollegor från Länsstyrelsen i Värmland i början på året för att få veta mer hur 

de bedriver sin verksamhet. Vår uppfattning är att deras arbete är uppskattat av kommunerna och 

att det finns ett behov av stöd och rådgivning regionalt.  

 

Utifrån att länsstyrelserna inte har ett formellt uppdrag idag så vill vi testa hur en regional pilot 

med Länsstyrelsen som motor skulle kunna fungera, vilka behov som finns samt hur samordning 

kan se ut från nationell till regional och lokal nivå. Ett regionalt stöd inom testpiloten kommer 

initialt att erbjuda kommunerna följande: utbildningsinsatser efter behov, nätverksträffar och 

workshops, stöd till kommunerna i individärenden, stöd i framtagande/utveckling av 

handlingsplaner samt omvärldsbevakning i form av nyhetsbrev. När det gäller 

avhopparverksamhet kommer vi att följa förstudien som Segerstedtinstitutet gett i uppdrag till 

Exit/Fryshuset där plattformen är tre kommuner i Dalarna. I pilotstudien kommer en analys att 

göras över hur en långsiktig finansiering skulle kunna se ut. 

 

Länsstyrelsen har träffat representanter för CVE vid två tillfällen och ett ytterligare möte är 

inbokat i mitten på mars. Ett samarbete med det nya centret är mycket viktigt för hur det 

http://www.bfciv.se/verksamhet/våldsbejakande-extremism-24154237
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regionala arbetet kan/bör se ut på sikt och denna regionala pilot kommer att utvecklas i 

samarbete med CVE under testperioden som sträcker sig under hela 2018. 

 

Pilotstudie 3 – Samlad lägesbild inom en storstadskommun 

 

Pilotstudie 1 (se ovan) handlar om att utveckla en lägesbildsmall och process för mindre 

kommuner och i steg två få en regionalt övergripande lägesbild för alla kommuner i ett län. 

 

I denna pilotstudie som är i uppstartsfasen, har vi påbörjat diskussioner tillsammans med 

Länsstyrelsen i Stockholms län, där intresse finns att testa en struktur och process för 

Stockholms Stad som består av 14 stadsdelar. Vi kommer att titta på om samma typ av 

lägesbildsmall kan användas eller om den behöver anpassas efter andra förhållanden och i 

sådana fall vilka och varför. Möte med Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms Stad är 

inplanerat i mars. Här kan också nämnas att fler länsstyrelser är intresserade av att utveckla 

lägesbildsarbete och dessa länsstyrelser kommer också att delta vid mötet i Stockholm.  

 

 

Övriga aktiviteter: 

  

Nationellt: 

  

• Som nämndes under Pilotstudie 2, så har kontakter och möten med CVE, nya nationella 

centret mot våldsbejakande extremism, genomförts samt bokats in framöver. De är en 

viktig aktör i arbetet mot våldsbejakande extremism. 

 

• Nationell länsstyrelsekonferens/möte den 6 februari på Arlanda: alla länsstyrelser bjöds 

in till konferens med syftet att diskutera vad som görs idag hos länsstyrelserna inom i 

första hand våldsbejakande extremism. Vi behövde få en bild av hur det ser ut nationellt. 

CVE deltog hela dagen och genomförde på förmiddagen en workshop tillsammans med 

länsstyrelserna. Svenska kyrkan nationellt samt regionalt, Forum För Levande Historia 

och Högskolan Dalarna deltog även denna dag. 

 

• Segerstedtinstitutet är en aktör som vi haft kontakt med sedan Forum för levande 

historias uppstartsträff i augusti 2017. Vi hade en fysisk träff i september 2017 samt en 

telefonkonferens i februari 2018. Deras uppdrag att arbeta med utbildningsinsatser för 

att höja och bredda kunskaperna kopplade till demokrati och rasism, ligger nära delar av 

vårt regeringsuppdrag. Vi har kommit överens om att hålla fortsatt kontakt för 

avstämningar. 

 

• Nationell referensgrupp: planeras att sättas samman under våren. Syftet är att få en bred 

grupp av personer som representerar organisationer och myndigheter på både regional 

och nationell nivå som kan fungera som ”bollplank” för uppdraget. 
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• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kontaktat oss och vi kommer att delta på 

deras nationella konferens den 25 april om lägesbilder och handlingsplaner 

(se Bilaga 2).  

 

 

Regionalt: 

 

Deltagande i konferens om Sociala risker. Arrangör Länsstyrelsen i Härnösand den 14 

december 2017. 

 

Som nämndes under Pilotstudie 2 så genomfördes ett möte med BFCIV – 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland den 10 januari 2018. 

 

Kontinuerlig kontakt med Högskolan Dalarna sker löpande genom bl.a. högskolans 

regionala IKUD-råd (Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna) samt genom högskolans 

arbete med interreligiöst råd och tidigare nationell utvärdering av Kunskapshusen.  

 

Socioekonomi: 

  
I arbete med sociala risker kan socioekonomi och beräkningar för sociala investeringar, vara 

ett aktuellt område och ett relevant verktyg för kommuner i första hand.  

 

Livbolaget Skandias stiftelse ”Idéer för livet” bedriver två forskningsprojekt med Umeå och 

Uppsala universitet. I korta drag handlar det om att utveckla konkreta verktyg för beslutsstöd 

kring prevention och sociala investeringar i framförallt kommuner. Syftet är att öka 

kunskapen om vad utanförskap kostar samhället och förbättra livsvillkor och möjligheter för 

barn och unga. I samband med detta arrangerar vi tillsammans med ”idéer för livet” en 

utbildning för kommuner den 22 mars 2018. Utifrån den utbildningsdagen hoppas vi få mer 

information om hur detta kan fungera i praktiken och om det är ett område som bör fortsätta 

utvärderas inom regeringsuppdraget. 

 

  



     

 

 
9 

8. Resultat av kartläggningar 

Uppdraget har till dags dato inte gjort några större kartläggningar. Den kartläggning som är 

gjord är en översyn av olika lägesbildsmallar som används runt om i landet kopplat till social 

oro. Insamlingen av olika lägesbilder har gett oss ny kunskap i hur de är utformade och hur de 

används. Syftet med insamlingen är att se om vi kan ta fram en lägesbildsmall som omfattar flera 

områden (sociala risker, brottsförebyggande verksamhet, våldsbejakande extremism och 

aktiviteter kring alkohol, narkotika, doping och tobak). Den mall vi tar fram har testats i en 

kommun i Dalarna och kommer att testas och utvecklas i fler län och kommuner.  

Vi har även tittat på regional samordningsaktör för våldsbejakande extremism. 

Ytterligare undersökningar/kartläggningar kommer att göras allt eftersom uppdraget går framåt 

men i nuläget är inga planerade inom de närmaste månaderna. 

 

9. Måluppfyllelse 

I startskedet av uppdraget gjordes en projektplan som innehåller bl.a. effekt- och projektmål 

samt aktiviteter (indikatorer): 

 

Effektmålen: 

Ta fram ett förslag till ett gemensamt arbetssätt för länsstyrelserna i frågor som rör sociala risker 

med fokus på rasism och extremism. T.ex. arbetet inom RSA, samverkan inom länet, nationellt 

nätverk för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna. 

Ta fram ett förslag till gemensamt arbetssätt för landets kommuner för att höja, bredda och utöka 

kunskapen kring sociala risker, rasism och extremism. 

Projektmålen: 

Ha utvecklat gemensamma mallar och rutiner för samordnade lägesbilder kopplat till sociala 

risker för länsstyrelser och kommuner. 

Ha genomfört fyra pilotstudier i landet kopplade till sociala risker. Risk- och åtgärdsanalyser ska 

ingå i dessa.  

Aktiviteter (indikatorer): 

 

1. Utveckla gemensamma mallar och rutiner för samordnade lägesbilder – för länsstyrelser 

och kommuner. 

Måluppfyllelse: detta arbete pågår sedan september 2017 i och med pilotstudie 1. 

Arbetet förväntas i en första version kunna presenteras i juni 2018. 

2. Ta fram intern processbeskrivning över arbetet. 

Måluppfyllelse: processbeskrivning är framtagen och klar.  

3. Utveckla lägesbildsmall för kommunerna. 

Måluppfyllelse: detta arbete har också pågått från september 2017 då en modell har 

testats på Ludvika kommun. Under hösten och i början av detta år, har ytterligare samtal 

och arbete genomförts med olika aktörer för att få en lägesbildsmall/checklista som 
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fyller flera behov när det gäller lokal lägesbild. Arbetet förväntas vara pågående då 

åtminstone en ytterligare pilotstudie planeras för lägesbildsprocess (Stockholms Stad). 

Efter att den pilotstudien är genomförd kan ett förslag presenteras.  

4. Ta fram förslag på arbetssätt hur länsstyrelserna kan arbeta med åtgärdslistor och 

analyser. 

Måluppfyllelse: här finns en modell som är framtagen av MSB och som bl.a. Nordsam 

(de 6 nordligaste länsstyrelserna) arbetar efter. Denna modell ska kopplas ihop med det 

regionala arbetet med samordnad lägesbild. Mallar finns idag och arbete pågår med 

processbeskrivning och implementering kopplat till lägesbildsarbete. 

5. Ha genomfört två pilotstudier under perioden september 2017 till december 2018 

kopplade till lägesbildsarbete.  

Måluppfyllelse: arbetet löper enligt plan. Bägge piloterna är igång och pilotstudie nr 1 

avslutas i maj 2018. Pilotstudie nr 2 är igång sedan årsskiftet och förväntas löpa på 

under hela 2018 med avstämning i juni. 

6. Ha genomfört en pilotstudie kopplat till regional samverkan kring våldsbejakande 

extremism under samma tidsperiod som ovan. 

Måluppfyllelse: detta avser pilotstudie nr 2 (se ovan punkt 5). Detta arbete inkluderar 

påbörjad samverkan med nya Centret mot våldsbejakande extremism. 

7. Ha tagit fram en analys och redovisning av tidsåtgång för lägesbildsarbete på regional 

nivå under 2018. 

Måluppfyllelse: registrering över tid pågår. Sammanställning görs i samband med 

redovisning av pilotstudie nr 1 i maj 2018. 

8. Ha tagit fram en analys över hållbar finansiering för samverkansuppdrag på regional 

nivå under 2018. 

Måluppfyllelse: detta arbete har inte påbörjats ännu. Ett första förslag ska vara framtaget 

vid avstämningen i juni 2018. 

9. Under andra halvan av 2018 ska projektplan för 2019 utformas tydligare. Den fjärde 

pilotstudien ska ha genomförts under 2019 med samma analyser som ovan. Vad denna 

studie bör fokusera på ska analyseras under 2018 för att se var behov finns. Förslag till 

nya arbetsformer ska sammanställas utifrån genomförda pilotstudier och andra arbeten 

under uppdragstiden. 

 

Alla pilotstudier ska innehålla risk- och åtgärdsanalyser. 

 

Den framtagna projektplanen för regeringsuppdraget har följts och tidplanen har hållits. 

Eftersom arbetet är både i uppstarts- och genomförande fas är det för tidigt med utvärdering i 

dagsläget.  

Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen i Dalarnas län har en tydlig koppling till myndigheters 

arbete mot sociala risker, därför är det inte fokus på direkta aktiviteter mot homofobi, bifobi, 

transfobi och/eller queerfobi. Däremot så arbetar Länsstyrelsen inom alla uppdrag för allas lika 

värde och jämlikhet.  
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I och med regeringens samlade handlingsplan mot rasism och hatbrott, har Länsstyrelsen fått 

möjligheten att fokusera mer på att lyfta arbete med sociala risker och – precis som regeringens 

uppdrag lyder – fokusera på rasism och extremism. Genom att vid alla tillfällen lyfta 

regeringsuppdraget så sprider vi information om regeringens handlingsplan och hur vi kan arbeta 

med dessa frågor ur ett länsstyrelseperspektiv.  

 

10. Bonuseffekter 

Vi har inte uppmärksammat några direkta bonuseffekter ännu bortsett från kontaktvägar som 

öppnas till olika aktörer när vi samtalar och träffas kring frågor om sociala risker.  

 

11. Samverkan 

På nationell nivå har vi kontakt och samverkan med de andra länsstyrelserna. Med några av 

länsstyrelserna har vi fördjupat samverkan under hösten och detta arbete utökas nu under våren. 

Vi har också kontakt med Segerstedtinstitutet där vi på sikt ser ett eventuellt samarbete kring 

våra uppdrag. I och med att det nya Centret mot våldsbejakande extremism, CVE, har startat 

efter årsskiftet så har vi även där en påbörjad kontakt som kommer att utvecklas mer under 

uppdragstiden. SKL är också en myndighet där vi ser ett behov för ökad kontakt och där vi 

kommer att delta på deras konferens om lägesbilder den 25 april 2018. 

 

På regional och lokal nivå så har vi ett naturligt samarbete med Högskolan i Dalarna. Vi har 

tidigare haft ett samverkansavtal med dem vilket avslutades i maj 2017. Vi deltar nu i 

pilotstudien om lägesbilder och handlingsplaner med Ludvika kommun och genom högskolans 

IKUD-råd (Interkulturellt Centrum Dalarna) deltar Länsstyrelsen som en representant. 

 

Vi har också kontakter med flertalet kommuner för att testa lägesbildsprocess och mall (se under 

avsnitt 7 – Aktiviteter. I samband med vår pilotstudie 2 så har vi ett skriftligt samverkansavtal 

med Borlänge kommun där de tillhandahåller kompetens och resurs kopplat till pilotstudien om 

regionalt stöd mot våldsbejakande extremism.  

 

I ett uppdrag av denna karaktären som vi har tilldelats regeringen, är samverkan med andra 

aktörer en nödvändighet. Vi upplever att arbetet utvecklas både snabbare och djupare med 

dialoger och samarbete då vi sammanför olika kompetenser. Vi kommer att fortsätta samverkan 

och samarbete med befintliga men också med nya aktörer under uppdragets gång. 

 

12. Kompetensförsörjning 

Se under avsnitt 5. Organisation och styrning. De personer som ingår i projektets utförande får 

den kompetensutveckling och det stöd som behövs. När det gäller övriga medarbetare på 

myndigheten så får berörd enhet kontinuerlig information om uppdraget. För den långsiktiga 

kompetensförsörjningen så ingår sociala risker som ett ordinarie arbete inom myndigheten 

oavhängigt regeringsuppdraget.  
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Extern kompetens har anlitats i form av tidigare samverkansavtal med Högskolan Dalarna där 

deras insats var att bl.a. bistå med pedagogiskt stöd, vetenskaplig kompetens och stöd i form av 

inventering av arbetsformer. Nuvarande samverkansavtal med Borlänge kommun handlar om att  

förstärka den regionala kompetensen med resurs inom våldsbejakande extremism i syfte att testa 

ett regionalt stöd ut mot kommuner. 

 

13. Hållbarhet 

Det arbete som genomförs nu inom uppdraget dokumenteras noggrant. Det är viktigt att den 

kunskap som byggs upp om sociala risker, rasism och extremism, inte stannar hos ett par 

individer. Därför engageras fler personer inom närliggande sakområden, information om 

uppdragets resultat m.m. informeras kontinuerligt till Länsstyrelsens ledning. Som nämndes 

under Avsnitt 12 ovan, så är sociala risker ett område som Länsstyrelsen kommer att fortsätta 

arbeta inom och där kommer den kompetens och erfarenhet som byggts upp under 

uppdragstiden, att föras över. 

 

14. Lärande 

Det nationella uppdrag som Länsstyrelsen i Dalarnas län har, sträcker sig från 1 juni 2017 t o m 

1 mars 2020. Därför är det något tidigt att dra större slutsatser då mycket arbete fortfarande 

återstår. En reflektion i dagsläget är dock att uppdragsbeskrivningen är bred och omfattar många 

områden då både sociala risker, rasism och extremism finns med som grundbultar i 

genomförandet.  

 

I det första uppdraget som kom från regeringen (KU2015/00009/DISK) framgick att uppdraget 

skulle vara ett led i länsstyrelsernas arbete med krisberedskap vilket ger ytterligare ett område att 

ta hänsyn till. I det förlängda uppdraget nämns inte krisberedskapen men vi anser att ett arbete 

med sociala risker berör både arbete inom social hållbarhet och arbete inom risk- och 

sårbarhetsanalyser/krisberedskap. Att utveckla arbetsformer för detta gör att hänsyn måste tas till 

alla dessa områden och avgränsningar blir svåra. I dagsläget har vi inom uppdraget försökt göra 

en översikt samtidigt som vi valt att fördjupa oss inom några områden. I fortsättningen tror vi att 

tydligare avgränsningar blir avgörande för att kunna ge konkreta förslag till strukturer för 

implementering av arbetsformer. 

 

15. Bilagor 

Bilaga 1. Vägledning – Krisberedskap för social hållbarhet: ett stödmaterial i processen att 

arbeta med sociala risker inom risk-och sårbarhetsanalysen: 

 

Bilaga 2. Preliminärt program för SKL:s konferens om lägesbilder. 

 

Bilaga 3. Program från Länsstyrelsen i Härnösands konferens om Social oro. 

 

 


