Övningsbestämmelser
RÖK 2016
- planeringsfasen

Innehållsförteckning
1. Inledning ................................................................................................................................. 2
1.1. Bakgrund ......................................................................................................................... 2
1.2. Omfattning ...................................................................................................................... 2
1.3. Övningsdokumentation ................................................................................................... 2
1.4. Deltagande aktörer......................................................................................................... 2
2. Övningens syfte och mål ........................................................................................................ 3
2.1. Övergripande syfte .......................................................................................................... 3
2.2 Aktörsgemensamt mål för larmövningen ........................................................................ 3
3. Planeringsprocessen............................................................................................................... 4
3.1 Planeringsorganisation ..................................................................................................... 4
3.2. Roller och befattningar ................................................................................................... 5
3.3 Bemanning........................................................................................................................ 5
3.4. Tider i planeringsfasen .................................................................................................... 6
4. Övningsformat ........................................................................................................................ 6
4.1. Scenario ........................................................................................................................... 6
4.2. Övningsmetoder .............................................................................................................. 6
5. Information och media ........................................................................................................... 6
6. Logistik och ekonomi .............................................................................................................. 6
7. Utvärdering............................................................................................................................. 7

1
2016-05-17

1. Inledning
1.1. Bakgrund
Som ett led i att öka och utveckla länets krisberedskapsförmåga anordnar länsstyrelsen en
regional samverkansövning RÖK den 23 november 2016.
Övningsplaneringen kommer att följa den planeringsmodell som presenteras i MSB:
övningsvägledning som finns tillgänglig på MSB hemsida.
I arbetet inför övningen RÖK stödjer MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Länsstyrelsen genom Thomas Bengtsson.

1.2. Omfattning
Övningen genomförs som en seminarieövning under en dag och genomförs på en gemensam
plats i länet. Varje aktör förväntas medverka med 5-10 personer. En funktionsövning
genomförs separat som en larmövning.

1.3. Övningsdokumentation
Övningen dokumenteras i följande:
Dokument
Övningsbestämmelser, planeringsprocessen
Övningsbestämmelser, genomförandet
Övningsledningsbestämmelser
Utvärderingsrapport

Ges ut
maj 2016
oktober 2016
november 2016
våren 2017

1.4. Deltagande aktörer
Följande aktörer deltar i övningen.
Försvarsmakten (Militärregion syd)
Karlshamn kommun
Karlskrona kommun
Landstinget Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge län
Olofström kommun
Polismyndigheten
Ronneby kommun
Räddningstjänsten västra Blekinge
Räddningstjänsten östra Blekinge
Sölvesborg kommun
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2. Övningens syfte och mål
2.1. Övergripande syfte
Den regionala samverkansövningen syftar till att:


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 samt



prova larmkedjan samt aktörernas åtgärder fram till och med första
samverkanskonferensen (avser larmövningen)

2.2 Aktörsgemensamt mål för larmövningen


God förmåga att ta emot och vidareförmedla larm samt initiera arbete enligt egna
planer.

Målbeskrivning
Länsstyrelsen kallar via KBX till Ledningssamverkansmöte via Rakel de aktörer vilka har
ständig passning. KBX larmar efter skarp larmlista. Ledningssamverkansmötet ska
genomföras inom en timme och ska inkludera samtliga övade aktörer. Larmmottagare
förväntas vidareförmedla kallelsen till slutmottagare dvs. den som ska delta i mötet. Det
finns inga krav på att förbereda en lägesbild inför mötet däremot förväntas aktörerna
förbereda sig enligt egna planer. Samverkanskonferensen genomförs enligt ordinarie
dagordning.
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3. Planeringsprocessen
3.1 Planeringsorganisation
Planeringsarbetet i en projektliknande organisation, se nedan. En beskrivning av
organisationen återfinns nedan.

Övningsledning

Scenariogrupp

Utvärderingsgrupp

Genomförande

Övningsledning
Består av övningsledare Malin Lind Mattsson, utvärderingsledare Georg Marcusson, lokal
övningsledare Martin Petersson samt övningsrådgivare Thomas Bengtsson, MSB.
Scenariogruppen
Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram ett grundscenario. Arbetet utföres och presenteras
på PK2. Gruppen består av företrädare från länsstyrelsen, räddningstjänst och kommun.
Utvärderingsgrupp
Arbetsgruppen har till främsta uppgift att stödja utvärderingsledaren med att analysera
övningens resultat.
Genomförandegrupp
Gruppen ska designa övningsupplägget samt utifrån grundscenariot utarbeta övningens
moment.
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3.2. Roller och befattningar
Övningen kräver ett antal befattningshavare i övningsorganisationen hos länsstyrelsen och
övande aktörer. Dessa befattningar med tillhörande rollbeskrivning återges nedan.
Övningsledare (ÖL)
Ansvarar för övningens planering och genomförande. Beslutar om förändringar inom
tilldelad ram.
Lokal övningsledare (LÖL)
Ska finnas hos varje aktör och tillvaratar dennes intresse i planeringsarbetet. LÖL är
mottagaren av information till aktören och svarar för att sprida denna till berörda inom den
egna organisationen. Svarar också för att förbereda aktören inför övningen genom egna
utbildnings- och övningsmoment.
Utvärderingsledare (UL)
Planerar utvärderingen och skriver utvärderingsrapporten.
Spelledare (SL)
Spelledaren har till uppgift att leda seminarieövningen.

3.3 Bemanning
Övningsledare (ÖL)
Lokala övningsledare (LÖL)

Utvärderingsledare (UL)
Spelledare:
Övningsrådgivare

Malin Lind Mattsson, Länsstyrelsen
Thomas Kristensson, Försvarsmakten (Militärregion syd)
Ulf Melander, Karlshamn kommun
Ulla Nelsson, Karlskrona kommun
Stefan Österström, Landstinget Blekinge
Martin Petersson, Länsstyrelsen Blekinge län
Per Drysén, Olofström kommun
Jan Hansson, Polismyndigheten
Anders Engblom, Ronneby kommun
Martin Jansson, Räddningstjänsten västra Blekinge
Magnus Kärvhag, Räddningstjänsten östra Blekinge
Per Drysén, Sölvesborg kommun
Georg Marcusson, Länsstyrelsen
Utses senare
Thomas Bengtsson, MSB
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3.4. Tider i planeringsfasen
Nedan följer ett antal viktiga datum under planeringsprocessen
Datum
Vad
Plats
2016
V 26
8 augusti
17 augusti

10 oktober
19 oktober
23 november

Arbete med grundscenario
Grundscenario klart
PK 2
Arbete med moment och
inspel
Moment och inspel klart
PK 3
Larmövning
Övning

Målgrupp/Ansvarig
Scenariogruppen
Samtliga

Övningsplatsen

Samtliga
Samtliga
Samtliga

Länsstyrelsen

Samtliga

2017
Våren 2017

Utvärderingsseminarium

4. Övningsformat
4.1. Scenario
Ett grundscenario kommer att utarbetas av scenariogruppen med tema höga temperaturer.

4.2. Övningsmetoder
Larmövningen genomförs på exakt samma sätt som vid ett skarpt larm och den skarpa
larmlistan. Det är upp till varje aktör att se till att larmet hanteras rätt i sin organisation.
Seminarieövningen genomförs på en gemensam plats och leds av en spelledare. Spelledaren
delar ut uppgifter som kan lösas i olika gruppkonstellationer.

5. Information och media
Länsstyrelsen ansvarar för den övergripande informationen angående övningen till media.
Deltagande aktörer har möjlighet att ta egna mediakontakter i syfte att marknadsföra den
egna organisationen.

6. Logistik och ekonomi
Alla deltagande aktörer deltar på egen bekostnad. Länsstyrelsen står för gemensamma
kostnader till exempel vissa målmåltider och lokalhyra. Aktörerna förväntas också delta med
personal i de olika arbetsgrupperna i planeringsarbetet.
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7. Utvärdering
Övningen kommer att utvärderas på olika sätt med fokus på:


Planeringsprocessen inför övningen



Övningens genomförande, format och upplägg



Övningens aktörsgemensamma syfte och mål



Resultatet från seminarieövningen

Noggrannare anvisningar för utvärderingsarbetet kommer att presenteras för
övningsbestämmelser för genomförandet.
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