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1 Inledning
1.1 Bakgrund
En regional samverkansövning berör många aktörer på olika nivåer. Det
ingår
i Länsstyrelsens samordningsansvar för krishantering att stödja övnings- och
utbildningsverksamhet för myndigheter, företag och organisationer som
verkar inom krishanteringssystemet. Som ett led i att öka länets samlade
krishanteringsförmåga leder länsstyrelsen en regional samverkans övning
(RÖ) i maj 2013.
Övningen syftar till att pröva beredskapsplaneringen för Skellefteälven, men
även till att öka förmågan till samordning och samverkan mellan deltagande
aktörer och att utveckla aktörernas krishanteringsförmåga.

1.2 Syfte med dokumentet
Syftet med Övningsbestämmelser version 1 är att beskriva planeringsförutsättningar samt planeringsprocessen inför övningen. Dokumentet ska utgöra
ett stöd för de lokala övningsledarna i förberedelserna inför övningen.

1.3 Övningens omfattning
Övningen kommer att genomföras i form av en simuleringsövning med
motspel.
Preliminärt kommer en till två seminarieövningar att genomföras före simuleringsövningen. Beslut om detta kommer att tas senare i planeringen.
Huvudscenario för övningen är höga flöden med risk för dammbrott i
Skellefteälven.

1.4 Tidsplan i stort
1.4.1 Planeringsfas
Februari 2012 - maj 2013
1.4.2 Övningsfas
Skede 1 (preliminärt)
Seminarieövning/Älvgruppsmöte: 2013-04-18
Seminarieövning/Samverkanskonferens: 2013-05-dd
Skede 2
Simuleringsövning: 2013-05-29, prel kl. 0600-2100

Vx.
Direkt 090-107135

Fax
Mobil 070-3939088

dan.magnusson@lansstyrelsen.se
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1.4.3 Utvärderingsfas
Maj 2013 - oktober 2013

1.5 Övningens namn
Övningen bör ha ett namn. Ett vanligt sätt att namnge övningar är att utgå
från den som har namnsdag när övningen genomförs. Den 29 maj är det
YVONNE och JEANETTE som har namnsdag. Ett förslag skulle därmed
kunna vara ”övning Yvette”.
Andra förslag till övningsnamn är: ÖVNING VÅRFLOD,
ÖVNING FLODVÅG, övning FALLVATTEN.
Mikael Niemi har skrivit en bok om dammbrott i Luleälven. Läs om boken
här.
http://www.piratforlaget.se/bocker/fallvatten/
Övningens namn kommer att fastställas i samband med planeringskonferens
2.
Förslag på namn fram till dess/under konferensen mottages tacksamt.

1.6 Övningsdokumentation
Inför övningen kommer följande dokument att tas fram och finnas till hands
som stöddokument för planering och deltagande.
Dokumenten sänds med mail ut samt läggs upp i Cursnet under Arkiv- PM,
information, och som en nyhet.
PM RÖ AC 2013
Information till deltagande aktörer efter Planeringskonferens 1 i Skellefteå
den 4 juni 2012 (utsänd den 12 juni 2012)
Övningsbestämmelser version 1 Planeringsfasen (ÖB1)
ÖB1 beskriver planeringsförutsättningar samt planeringsprocessen inför
övningen. Dokumentet ska ge information om övningen samt utgöra ett stöd
för de lokala övningsledarna i deras förberedelsearbete.
Utskick v 35
Övningsbestämmelser version 2 Genomförande (ÖB2)
ÖB2 beskriver de praktiska förutsättningarna inför övningen och ska läsas
av samtliga som ska delta i övningen. Dokumentet tas fram under våren
2013 och distribueras via de lokala övningsledarna i god tid innan övningen.
Utskick v 313

Länsstyrelsen
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Övningsledningsbestämmelser
Övningsledningsbestämmelser innehåller information som enbart riktar sig
till personal inom övningsledningsorganisationen. Dokumentet kompletteras
med ett antal bilagor som bland annat beskriver detaljerade scenarion och
inspelslistor. Dokumentet tas fram under våren 2013 och distribueras till
berörda i god tid innan övningen. De som ska delta i övningen får inte ta del
av dokumentet.
Utskick v 314
Utvärderingsbestämmelser
Utvärderingsbestämmelser innehåller specifik information kopplad till övningens utvärdering. Dokumentet kompletteras med ett antal bilagor som
enkäter, protokoll och andra utvärderingshandlingar.

1.7 Deltagande aktörer (preliminärt)
Följande aktörer kommer att delta i övning som övade eller i motspel.
Arvidsjaur kommun
Arjeplogs kommun
Boliden Mineral AB
Försvarsmakten, SäkSam Boden
Lycksele kommun
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Norrbottens läns landsting
Norsjö kommun
Västerbottens läns landsting
Polismyndigheten i Norrbotten
Polismyndigheten i Västerbotten
Sorsele kommun
SOS Alarm, Skellefteå
Skellefteå kommun
Skellefteå Kraft AB
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag
Statkraft
Storumans kommun
Svenska Kraftnät
Sveriges Radio
Umeå kommun
Trafikverket, Region Nord
Vattenfall AB, Vattenkraft
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2 Övningens mål och syfte
2.1 Modell för målformulering
För att underlätta övningsdeltagarnas målformulering och den efterföljande
utvärderingen används en gemensam taxonomi. Vid målformulering
används de tre nivåerna grundläggande, god och mycket god. Vid
utvärderingen tillkommer en bristande nivå, för mål som inte är uppnådda.
Individnivå

Organisationsnivå

Teoretiska
Kunskaper

Praktisk Färdighet

Förmåga

Mycket goda
kunskaper

Mycket god färdighet

Mycket god förmåga

Goda kunskaper

God färdighet

God förmåga

Grundläggande
kunskaper

Grundläggande
färdighet

Grundläggande förmåga

Bristande kunskaper

Bristande färdighet

Bristande förmåga

För att utvärderarna ska kunna bedöma om målen är uppnådda ska
indikatorer till varje mål tas fram av respektive deltagande aktör.

2.2 Övergripande syfte
•
•
•
•

Pröva aktörernas beredskapsplanering för Skellefteälven och skapa
underlag för vidareutveckling
Öka aktörernas krisberedskapsförmåga
Pröva aktörernas förmåga att kommunicera med varandra via Rakel
och WIS
Belysa komplexiteten vid ändring av ansvarsförhållanden för räddningstjänst

2.3 Övergripande mål
•
•
•
•

Mål 1 Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive aktörs plan
Mål 2 Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
Mål 3 Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
Mål 4 Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser

Länsstyrelsen
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Mål 5 Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot allmänhet och media
Mål 6 Aktörerna har grundläggande förmåga att kommunicera via
Rakel samt god förmåga att kommunicera via WIS

2.4 Syfte och delmål för respektive aktör
Inlämning av syfte och delmål för respektive aktör, senast 17/9, via Cursnet.
Dessa sammanställs sedan under den här rubriken.
2.4.1 Länsstyrelsen Västerbotten
…..

2.4.2 xxx

Till övergripandemål och delmål har det tagits fram indikatorer som underlag för utvärdering av övningen. Indikatorer finns inlagda i Cursnet
och dessa ska inte delges de övande före övningen.

3 Övningsorganisation
3.1 Roller och befattningar
Övningen kräver ett stort antal befattningshavare i övningsledningsorganisationen. Dessa befattningar med tillhörande rollbeskrivning återges nedan.
Övningsansvarig
Ansvarar för övningens genomförande och beslutar i normativa frågor. Ekonomiskt ansvarig för övningens gemensamma budget samt beslutar om förändringar i övningens omfattning.
Övningsledare (ÖL)
Ansvarar för övningens planering och genomförande. Beslutar om förändringar inom tilldelad ram.
Lokal övningsledare (LÖL)
Ska finnas hos varje aktör. I planeringsarbetet representerar LÖL sin aktör
och tillvaratar dennes intresse i planeringsarbetet. LÖL är mottagare för
information till aktören och svarar för att sprida denna till berörda inom aktörens organisation. Svarar också för att förbereda aktören inför övningen
genom egna utbildnings- och övningsmoment. Under genomförandedelen
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ingår LÖL i övningsledningsorganisationen, till exempel för att bemanna
motspelet.
Utvärderingsledare (UL)
Ansvarar för utvärderingsorganisationen. Planerar utvärderingen och stödjer
lokala utvärderare i sitt arbete. Skriver utvärderingsrapporten.
Lokal utvärderare (LU)
Då varje aktör ansvarar för utvärderingen av egna delmål är det lämpligt att
en lokal utvärderare svarar för den utvärderingen. LU bör ha goda kunskaper om den verksamhet som ska utvärderas, men för att vara opartisk bör personen komma från en annan aktör än den som utvärderas. LU levererar sin
utvärdering till UL som en del i utvärderingsrapporten. Under övningen kan
övande beslutsfattare rådfråga LU innan beslut fattas i syfte att besluten ska
följa övningens inriktning. LU är också övningsledarens och motspelsledarens kontaktperson under genomförandet. Arbetsuppgifterna preciseras ytterligare i Utvärderingsbestämmelser.
Spelledare (SL)
Spelledaren har till uppgift att leda och koordinera motspelsorganisationen
under övningen.

3.2 Bemanning
Övningsansvarig
terbotten

Curt Hörnqvist, Länsstyrelsen Väs-

Övningsledare:
Västerbotten
Biträdande övningsledare:
terbotten
Lokal övningsledare
länsstyrelsen Norrbotten:
Utvärdering:
Spelledare:
terbotten
Scenario:
Västerbotten

Dan Magnusson, Länsstyrelsen

Kriskommunikation:
Västerbotten
Samverkan i Rakel:
Auskultant:
Lokala övningsledare:

Ida Johansson, Länsstyrelsen Väs-

Rikard Aspholm
Thomas Bengtsson, MSB
Karin Lindgren, Länsstyrelsen VäsChrister Papmehl, Länsstyrelsen
Erik Nordlund, Skellefteå kommun
Peter Lindström, Skellefteälvens
Vattenregleringsföretag
Lilian Johansson, Länsstyrelsen
Birgitta Åberg, MSB
Bo Edström, MSB
Estelle Batt, MSB
Enligt bilaga 2

Länsstyrelsen
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Enligt bilaga 2

4 Planeringsprocessen
4.1 Tidsplan
Tid

Verksamhet

4 juni

Planeringskonferens 1 i Skellefteå.

15 juni

Utskick av slutligt förslag till övergripande syfte, mål och indikatorer.

30 juni

Namn och kontaktuppgifter till lokal övningsledare, d.v.s.
Länsstyrelsens kontaktperson hos respektive aktör.
Synpunkter på förslaget till övergripande syfte, mål och indikatorer lämnas i Cursnet.

15 aug

Länsstyrelsen fastställer övergripande syfte och mål för övningen efter beaktande av synpunkter från deltagande aktörer.
Fastställd version av övergripande syfte och mål publiceras i
Cursnet i mappen Syfte och Mål RÖ, under fliken Arkiv i vänstermenyn.

1 sep
17 sep

Bekräftelse på, och ambitionsnivå för, aktörernas deltagande i
övningen lämnas i Cursnet.
Varje deltagande aktör ska ta fram egna syften och mål med sitt
deltagande i övningen. Detta ska vara klart och lämnas in i
Cursnet senast den 17 september. Inlämning sker i mappen
Delmål och syfte för varje aktör, som hittas under fliken Inlämning i vänstermenyn.
Observera att indikatorerna för delmålen inte behöver vara färdiga till detta datum. Vid frågor gällande syfte och delmål kontakta Thomas Bengtsson, thomas.bengtsson@msb.se.
Aktörernas syften och delmål kommer att användas som underlag för diskussioner kring scenario, händelser och moment
under planeringskonferens 2, den 27 september.
Till den 17/9 ska även önskemål om övningsmoment kopplat
till scenariot, exempelvis utrymning, livräddning i strömmande
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vatten, hantering av förstörd infrastruktur eller övertagande av
räddningstjänst, lämnas in.
V 36

Övningsbestämmelser version 1
färdigställs av Länsstyrelsen
Inbjudan till PK 2 skickas ut.

27 Sep

Planeringskonferens 2 (PK 2) i Umeå (Totalförsvarets
Skyddscentrum)
Arbete med:
- scenario, händelser och moment
- motspel
- övningens omfattning (skede 1 resp 2)
- beslut avseende eventuellt genomförande av skede 1

Sep-dec
(jan)

Arbete med scenario, händelser och moment
Klart 31 dec.
Arbete med aktörernas indikatorer för delmålen
Inlämnas i Cursnet senast 31 dec.
Arbete med användning av sociala medier och kriskommunikation under övningen
Klart 1 februari
Arbete med Rakel moment under övningen

Jan-mars

Klart 1 februari
Aktörerna tar fram inspel kopplat till de egna delmålen.
Klart 8 mars.
Planering av motspel och spellista

?

Klart 8 mars
Planering skede 1 (simuleringsövningar).
Klart ?

13 mars

Planeringskonferens 3 (PK 3)
-slutlig avstämning/kontroll
Inbjudan utsänds v 08

V 13

Övningsbestämmelser version 2,
färdigställs och distribueras av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen
Västerbotten
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V 14

Övningsledningsbestämmelser samt Utvärderingsbestämmelser fastställs och distribueras av Länsstyrelsen.

maj

Motspelet byggs upp av SkyddC
Klart: v 21

V 21

Sambandsprov/tekniktest

4.2 Cursnet
Cursnet är ett Learning Management System (LMS) (), även kallat lärplattform, som tillhandahålls av MSB.
Cursnet kommer att användas under övningsplaneringen för att dela information mellan övningsledningen och de lokala övningsledarna. Eftersom
Cursnet efterhand kommer att innehålla övningshemlig information om
bland annat scenariot ska inte de personer som kommer att öva ha tillgång
till systemet.
Länsstyrelsen fastställer följande för användningen av Cursnet under övningsplaneringen:
1. Lokal övningsledare byter lösenord efter första inloggningen.
2. Lokal övningsledare väljer ut och sprider den information från Cursnet
som de övade behöver för sina förberedelser inför övningen.
I Arkivmappen kommer bland annat presentationer från planeringskonferenserna att läggas in samt övrig fastställd dokumentation som övnings- och
utvärderingsbestämmelser. Datum som förekommer i presentationer som
läggs i denna mapp är uppdaterade.
Inlämningsmappen används för deltagarnas rapportering av begärda uppgifter. Förslag som deltagarna ska lämna synpunkter på läggs också i denna
mapp. Fastställda förslag läggs sedan i Arkivmappen.
Kom ihåg att alltid märka dokument som läggs in i Cursnet med namn, organisation och rubrik.
Länk till Cursnet: https://fronter.com/srv/main.phtml
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4.3 Utbildning inför övningen
WIS
WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris. Systemet tillhandahålls av MSB. Ju fler
aktörer som använder sig av WIS desto bättre fungerar informationsdelningen. Länsstyrelsen uppmuntrar användning och lägesrapportering i systemet
både till vardags och under denna övning.
. Om behov av utbildning av WIS finns kan Länsstyrelsen eventuellt arrangera det innan övningen. Behov av utbildning meddelas till karin.lindgren@lansstyrelsen.se.
Rakel
Rakel står för ”radiokommunikation för effektiv ledning” och är Sveriges
nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har
byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och
för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. För aktörer som inte använder Rakel till vardags fungerar systemet som en reservväg för kommunikation vid kriser.
Länsstyrelsens TIB leder varje torsdag kl. 13:00 samverkansmöte i Rakel
för aktörer i länet. Detta är ett tillfälle att öva handhavande och samverkan i
systemet. Om ytterligare behov av utbildning i systemet finns kan Länsstyrelsen eventuellt arrangera sådana innan övningen. Behov av utbildning i
Rakelanvändning meddelas till dan.magnusson@lansstyrelsen.se

Utbildning för utvärderare
MSB arrangerar kurser för utvärdering av övningar.
Se https://msb.se/sv/Utbildning--ovning/ för information om när kurserna
ges. Inför övningen kommer utvärderingsledare Thomas Bengtsson att hålla
en genomgång för de lokala utvärderarna för att informera dem om deras
uppgift.

5 Övningsformat
5.1 Scenario
Huvudscenariot kommer att vara höga flöden med risk för dammbrott i
Skellefteälven
Scenariot kommer att omfatta följande:

Länsstyrelsen
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Skede1
Läget 2013-04-18 (Seminarieövning/ Älvgruppsmöte)
• Förhistoria
• Vårflodsläget, prognos
• Läget infrastuktur (vägar, el/tele etc)
Läget 2013-05-xx (Seminarieövning /samverkanskonferens)
• Vårflodsläget, prognos
• Läget infrastuktur (vägar, el/tele etc)
Skede 2
Läget 2013-05-29 (Simuleringsövning)
• Vårflodsläget, prognos
• Läget infrastuktur (vägar, el/tele etc)Läget inom kommunerna
• Väderprognos för 5 dygn (spelat väder)

5.2 Övningsmetod
En simuleringsövning med motspel består av två huvuddelar; övande aktörer samt motspelet. Inom en aktör kan vissa delar vara övande medan andra
delar återfinns i motspelet.
Motspelet kommer under övningen att vara grupperat vid Totalförsvarets
Skyddscentrum (SkyddC) i Umeå. SkyddC kommer att svara för lokaler,
datorer, samband och övrig teknik för motspelet. Eventuellt kommer ett lokalt motspel för Skellefteå kommun att grupperas i Skellefteå. Detta organiseras då av den lokala övningsledaren i Skellefteå kommun.
Aktörerna ska enbart kommunicera med hjälp av övningssambandskatalogen, där det också framgår om mottagaren övar eller finns i motspelet. Personliga kontaktuppgifter ska inte användas under övningen om det inte
framgår av sambandskatalogen.

5.3 Motspelet
5.3.1 Allmänt om motspelet
Syftet med motspelet är att skapa en så kallad övningsbubbla som i så hög
grad som möjligt ska efterlikna den verkliga världen. Motspelets uppgift är
att driva övningen framåt. Händelseförlopp, konsekvenser och reaktioner i
samhället tillförs genom inspel till de övande. Inspel sker enligt en förberedd spelplan med hjälp av ordinarie kontaktvägar, exempelvis telefonsamtal till de olika övande aktörerna. Beslut och agerande från de övande påverkar i sin tur omgivningen och händelsens utveckling.
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Under övningen får de övande aktörerna endast kontakta de organisationer
som finns inom övningsbubblan, det vill säga andra övande aktörer eller
motspelet. En övningssambandskatalog kommer att tas fram och inga kontakter får tas med aktörer som inte finns med i denna. Önskas kontakt med
någon aktör som inte finns med i katalogen ska ”övriga världen” kontaktas.
Motspelet bemannas av personal från övningens aktörer. I motspelet ingår
även en mediamodul som gestaltar radio, tv och tidningar som inte deltar i
övningen samt en modul som gestaltar allmänheten.
Motspelet använder en inspelslista och gör inspel till de övade aktörerna.
För att respondera på ett inspel kan en övad aktör kommunicera med en annan övad aktör eller kommunicera med en aktör som finns i motspelet. En
övande aktör får inte ta beslut och anse att dessa är utförda om det i verkligheten skulle krävas en kontakt med någon annan aktör. Till exempel kan en
räddningsstab inte själv bestämma att det ska komma en grusbil till skadeplatsen om denna inte beställs i motspelet.
Övriga världen
”Övriga världen” gestaltar alla berörda aktörer och personer som inte deltar
i övningen, men som någon av aktörerna vill kommunicera med.

Allmänheten
Under övningen kommer en grupp människor att gestalta allmänheten med
uppgift att ta del av information om händelsen via tillgängliga mediekanaler
t ex lyssna på---övningsspecifika radiosändningar , och webbsidor och respondera på innehållet till övningens aktörer. Allmänheten gör ofta inspel i
form av oroliga privatpersoner som ringer och vill ha information av de
olika övande aktörerna. Allmänheten kommer även att figurera på sociala
media.
Mediamotspel
Ett mediamotspel kan med fördel bestå av journaliststuderande som har till
uppgift att med det journalistiska perspektivet granska aktörernas agerande
under övningen. Möjlighet finns att med hjälp av mediamotspelet särskilt
öva aktörernas informationsorganisationer.

5.4 Övningstekniska förutsättningar
Övningens skede 2 (simuleringsövningen) pågår preliminärt mellan kl.
06:00 och 21:00 den 29 maj 2013.
Övande aktörer genomför övningen på sina ordinarie platser.
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Starttiden för de olika aktörerna kan variera beroende på när de genom inspel eller på annat sätt får kännedom om händelsen som drar igång övningen.
Om någon aktör önskar avsluta övningen tidigare än kl. 21:00 ska detta
framgå av Övningsbestämmelser version 2 för genomförandefasen.
Mediamotspelet kommer att göra journalistiska bedömningar på vad de vill
skriva om, vilka de vill intervjua och vilka eventuella intervjuer, pressträffar
eller presskonferenser de väljer/hinner närvara på.

6 Kriskommunikation
6.1 Sociala media
Sociala medier används under övningen dels för att föra det övergripande
scenariot framåt, dels för att utöva tryck på de enskilda aktörerna. Informatörer från medverkande organisationer samverkar och får möjlighet att öva
på sin förmåga att kommunicera effektivt under kris med hjälp av sociala
medier, nå ut med information och skapa dialog med allmänheten. Syftet är,
som en del i övningen, att öka medvetenheten om sociala medier och hur
offentliga organisationer kan arbeta för att hantera dem.
Länsstyrelsen Västerbotten har beviljats tillgång till MSB:s övningswebb.
Övningswebben är en interaktiv digital miljö som medger en effektiv övningsmiljö avseende kriskommunikation. Syftet med att använda MSB:s
övningswebb är att kunna öva sin förmåga att hantera information och
kommunikation vid en kris och hur man bemöter allmänhetens frågor, social
oro, opinionsbildning, ryktesspridning med mera via traditionella medier
och sociala medier.
Övningswebben kan lånas ut mot avgift under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:
Övade aktörer bör ha en strategisk kommunikationsplan som
även tar hänsyn till sociala medier vid en kris.
Ett antal villkor avseende teknisk kompetens hos Länsstyrelsen är uppfyllda.
De aktörer som vill öva sociala medier under övningen bör alltså ha en strategi för hur sociala medier ska användas under kris för att detta ska kunna
testas under övningen. Länsstyrelsen utreder de tekniska förutsättningarna
för att övningswebben ska kunna användas under övningen. Aktörer som
vill öva sociala medier med hjälp av övningswebben ska anmäla detta till
lilian.johansson@lansstyrelsen.se.
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En utbildningsdag för användning av övningswebben kommer att genomföras.

6.2 Sveriges Radio Västerbotten o Norrbotten
Sveriges Radios lokala kanal kommer ev att delta i övningen.

7 Information och media
7.1 Kontakter med media
Länsstyrelsen svarar för den övergripande informationen angående övningen till media. Deltagande myndigheter har möjlighet att ta egna mediakontakter i syfte att marknadsföra den egna organisationen.

8 Sambandstjänst
8.1 Övningssambandskatalog
En övningssambandskatalog, som är bilaga till Övningsbestämmelser version 2, ska tas fram och distribueras till deltagande i övningen. Katalogen
kommer att innehålla uppgifter på vilka telefon-, Rakel- och telefaxnummer
samt e-postadresser och hemsidor som ska användas under övningen, både
till övade aktörer och till aktörer i motspelet. Uppgifterna samlas in av
Länsstyrelsen under våren 2013.

8.2 Rakel
Ett av syftena med övningen är att pröva förmågan att kommunicera med
varandra via Rakel.
Statliga aktörer, länsstyrelser, kommuner och landsting samt privata aktörer
som är anslutna till Rakel deltar i Rakelmoment under övningen.
Aktörer som inte har egna Rakelmobiler kan komma att få låna mobiler från
MSB eller Länsstyrelsen för att kunna delta i Rakelmomenten och på så vis
få erfarenheter av detta.
Förutsättningarna för detta ska utredas av Länsstyrelsen under hösten 2012.
Samverkanskonferenser kommer att genomföras enligt MSB Nationella
riktlinjer för samverkan i Rakel (https://www.msb.se/sv/Produkter-tjanster/RAKEL/Samverka-i-Rakel/Riktlinjer-for-samverkan-i-Rakel1/)
varvid bland annat nya talgrupper för regionala möten kommer att testas.
Om behov av övning i Rakel behövs kan Länsstyrelsen eventuellt anordna
sådana. Läs mer under 3.4 Utbildning inför övningen.
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8.2.1 Rakel talgrupper
Talgrupper för ledning och samverkan som kan bli aktuella att använda under övningen framgår nedan.
Vilka talgruppper som ska användas under övningen kommer att fastställas
senare under planeringen.
Ledningstalgrupper:
För ledningsfunktioner
•

•

•
•

LednTiB: Används med fördel dagligen, för veckovisa avstämningar. I samtal i LednTiB kan man komma fram till att man måste
samverka med lokal eller nationell nivå – situationen får avgöra vilken man ska använda och SOS Alarm håller reda på talgrupperna.
LednLän: Kan man gå över till vid särskild händelse, då kan man
lämna LednTiB, ifall det händer någon annan händelse samtidigt.
(Ersätter den tidigare talgruppen LednSam genom att den har en utökad krets med aktörer)
LednAlla: Talgrupp med ledningsfunktionen för alla Rakelanvändare inom Rakelzonen. Här når man aktörer inom infrastrukturen.
LednOmr: Används för samverkan mellan ledningsfunktioner och
områdesansvariga myndigheter (länsstyrelse, kommuner) inom ett
län.

Mötestalgrupper:
Mötesrum för samverkan mellan aktörer på de olika nivåerna.
•
•
•

NatMöte: för samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå samt mellan centrala myndigheter
LänMöte: för samverkan mellan aktörer inom ett län och för samverkan mellan lokala aktörer.
MyndMöte: för samverkan mellan myndigheter på nationell och
regional nivå samt mellan centrala myndigheter och länsstyrelser.

Utförartalgrupper:
För den mer operativa verksamheten, på utförarnivå
•
•

Alla: Finns inprogrammerad i alla Rakelmobiler, kan användas när
inga andra alternativ finns.
KÖS: kommunöverskridande samverkan. Används för samverkan
mellan operativa funktioner på regional och lokal nivå, till exempel
mellan länsstyrelsens och kommunens handläggare, räddningstjänsten, med flera.
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8.3 WIS
Deltagande aktörer förutsätts använda WIS för informationsdelning under
övningen. Varje aktör skapar en egen dagboksflik som döps till ”utdelad
övning xxx”, som delas ut till övriga deltagande aktörer. Rubrikerna i denna
flik ska innehålla ordet övning och av rubriken ska tydligt framgå vad dokumentet innehåller.

8.4 Övrigt
För att undvika missförstånd ska kommunikation via radio, telefon, mail och
fax, inledas med orden: ”Övning-xxx”.

9 Ekonomi
Alla deltagande aktörer förutsätts delta på egen bekostnad.
Länsstyrelsen står för kostnader för lokaler, fika och måltider i samband
med planeringskonferenserna, seminarieövningar samt för motspelet den 29
maj 2013.

10 Utvärdering
Övningen kommer att utvärderas på olika sätt med fokus på
• Planeringsprocessen inför övningen.
• Övningens genomförande, format och upplägg.
• Övningens övergripande mål och syfte.
• Aktörernas delmål.
Övningsdagen kommer bland annat att utvärderas genom att samtliga övningsdeltagare får fylla i en kort enkät. Aktörerna ansvarar själva för att
ordna en eller flera lokala utvärderare för att utvärdera de egna delmålen.
Detaljerade bestämmelser för utvärderingen kommer att återfinnas i ”Utvärderingsbestämmelser”. Utvärderingsledare är Thomas Bengtsson, MSB.

