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Moment 2a
Inledning
Tema:

Lägesbild

Syfte:

Öka förmågan hos länets aktörer, i samverkan och enligt ansvarsprincipen, att hantera en samhällsstörning.
Identifiera styrkor och förbättringsbehov i den regionala samverkansmodellen ”Krissamverkan Blekinge”.
Öka kunskapen om länets samverkansmodell på bredden i aktörernas krisledningsorganisationer

Tid för grupparbete:

30 min

Gruppindelning:

Organisationsvis vid dukade bord

Dokumentation:

Skriftliga svar per organisation och bord

Redovisning:

Frågorna redovisas muntligt av två kommuner, en räddningstjänst, Landstinget och Polisen. Max: 5 min/organisation

Scenario
Utgå från grundscenariot och tänk att alla delar påverkar just er kommun.
Värmeböljan har pågått under en längre tid vilket bland annat har lett till ökad brandrisk,
begränsad vattentillgång och stor oro och irritation hos allmänheten.
Det brinner i ett stort område i er kommun och branden hotar ett mindre samhälle.
Räddningsledaren överväger att evakuera samhället.

Uppgift 2a
Diskutera och besvara följande frågeställningar
1. Hur skapar och delar ni den egna lägesbilden inom er organisation?
2. Hur och vad av er lägesbild delar ni till länets övriga krisaktörer?
3. Hur använder ni den samlade lägesbilden?
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Moment 2b
Inledning
Tema:

Kommunikation av lägesbild

Syfte:

Öka förmågan hos länets aktörer, i samverkan och enligt ansvarsprincipen, att hantera en samhällsstörning.
Identifiera styrkor och förbättringsbehov i den regionala samverkansmodellen ”Krissamverkan Blekinge”.
Öka kunskapen om länets samverkansmodell på bredden i aktörernas krisledningsorganisationer

Tid för grupparbete:

30 min

Gruppindelning:

Mixade grupper

Dokumentation:

Skriftliga svar per bord

Redovisning:

Frågorna redovisas muntligt. Max: 5 min/bord.

Inspel
Utgå från grundscenariot men tänk er nu att branden, som får allt större spridning, pågår i en
kommun som inte är er egen. Vid Ledningssamverkan är alla parter överens om att
prioritera den drabbade kommunen och att länets samlade resurser samordnas och i första
hand ska gå dit.
Informationsbehovet är stort i hela länet, vilket framför allt märks på sociala medier. Antalet
samtal till kommunerna och landstinget med frågor som rör vatten, otjänlig mat och
sjukdomar relaterade till värmeböljan har också ökat

Uppgift 2b
Diskutera och besvara följande frågeställningar
1. Hur kan/vill ni att kommunikationen samordnas i länet kring de gemensamma prioriteringar som görs?
2. Hur kommunicerar den egna organisationen de prioriteringar som görs för länet vid
Ledningssamverkan?

