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Vad är B-samverkan?

• Samverkan mellan myndigheter som arbetar 
inom B-området, i syfte att stärka 
krisberedskapen.

• Kan tex röra biologiska hot, smittbekämpning, 
sanering av en gård efter djursmitta, lågt 
grundvattenstånd, förorening av dricksvatten 
osv.



Vilka myndigheter ingår i B-samverkan?



Bakgrund –
Varför B-samverkan?

• Samordningen är komplicerad inom B-
området då många myndigheter och flera 
departement har ansvar inom området.

• Många projekt och uppdrag pågår inom B-
området både nationellt och internationellt. 
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Forts 

• Detta kan utgöra en risk för dubbelarbete, att 
synergieffekter missas, och att resultat från 
projekt inte tas vidare.

• Därför behövs ökad samordning och 
kännedom mellan myndigheterna om vad som 
pågår eller har genomförts.
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Upplägg B-samverkan:

• 7 myndigheter
• Roterande ordförandeskap, 1 år i taget
• Årlig B-workshop
• Behovsanalysprocessen
• Årshjul
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Årshjul för B-samverkan
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B – workshopen



B-workshopen

B-workshopen genomförs i okt/nov och utgör startpunkt för 
arbetet med nya behovsanalyser

Syfte

• Att skapa samsyn kring vilka områden som behöver 
stärkas utifrån krisberedskap och höjd beredskap

Mål

• Att få möjlighet att gemensamt diskutera de områden 
som respektive myndighet anser bör stärkas

• Att tillsammans modifiera, komplettera och prioritera 
vilka områden som föreslås genomgå en behovsanalys 

• Att diskutera och följa upp genomförda behovsanalyser
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Arbete före och efter 
B-workshopen

Förberedelser 
Varje myndighet tar fram förslag på nya områden samt 
följer upp genomförda behovsanalyser som den ansvarat 
för

Efterarbete
Varje myndighet fattar beslut om deltagande eller ej i de 
behovsanalyser som föreslagits på B-workshopen. 
Därefter kan en beställargrupp, en processledare och en 
genomförandegrupp tillsättas och behovsanalysen starta.
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Viktiga steg innan behovsanalysprocessen kan 
starta
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Uppföljning av behovsanalyser

Kort sikt (1 år)

• Föregående års prioriterade områden följs upp på den 
årliga B-workshopen. Fokus på det önskade läget och 
de åtgärder som prioriterats och hur arbetet med de 
prioriterade åtgärderna planeras genomföras.

Lite längre sikt (3-5 år)

• Myndigheternas arbete för att uppnå det önskade läget 
som definierats i redan genomförda behovsanalyser 
följs upp inom tre till fem år med ledning av den 
processledande myndigheten.
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Behovsanalysprocessens 

olika steg och aktiviteter

Beställning Planering

Önskat läge
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Roller vid genomförandet av en 
behovsanalys
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Processledande 
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Processledare
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Deltagande myndigheter



Nya behovsanalyser 2020:

1. Övningar inom B-området på lokal, regional 
och central nivå (lärande och prövande övn)

2. Informationspåverkan
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Läs mer:

B-samordning på:

www.folkhalsomyndigheten.se

Tack för att du lyssnade!

Malin Jägsell
Jordbruksverket
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