EXEMPEL
Exempel – Länsstyrelsen Västerbotten
Regionalt bedömningsmöte
Detta har hänt
Den 8 januari gick SMHI ut med en varning för stormbyar i
inlandet och risk för storm i fjällen. Detta följdes upp med en
klass 2-varning för storm för de södra Lapplandsfjällen den 9
januari.1

Bedömningsmöte 190109
Med anledning av klass 2-varningen kallade Länsstyrelsen i
Västerbotten inriktnings- och samordningskontakter för
kommuner och myndigheter till ett regionalt bedömningsmöte
för att bedöma om det fanns ett samordningsbehov utifrån
gällande läge. Med på mötet var även SMHI för att ge en
detaljerad väderprognos.
Inför mötet skulle deltagarna ha gjort en initial bedömning av
hur storm och stormbyar skulle påverka den egna verksamheten
eller deras geografiska område för att utifrån det bedöma
behovet av vidare åtgärder.
Aktörerna kom i mötet överens om att det fanns ett behov av att
genomföra en regional samverkanskonferens (ISF-möte)
följande dag.

Regional samverkanskonferens och kriskommunikationsmöte 190110 & 190111
Mötet syftade till att skapa en samlad lägesbild för länet och
komma överens om gemensamma åtgärder, prioriteringar och
ett samordnat huvudbudskap.
Vid mötet kom aktörerna överens om att prioritera sina
respektive åtgärder utifrån den gemensamma inriktningen:
Mål: Ingen ska skadas eller omkomma och vi ska minimera konsekvenserna av ovädret.
Åtgärder: Kommunikationsinsats till allmänheten om individens ansvar.
Huvudbudskap: Håll dig informerad, förbered dig på att det kan bli elavbrott, ge dig inte
ut om det inte är säkert.

Vid det efterföljande kriskommunikationsmötet tog aktörerna
fram de samordnade budskapen inklusive en målgruppsanalys
och kanalval.
Den 11 januari hölls en uppföljande och avslutande
samverkanskonferens där aktörerna bekräftade den
gemensamma inriktningen - att fortsatt priotera arbete i
enlighet med inriktningen och att inte planera för ytterligare
samverkan i händelsen.
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Mer information om SMHI:s varningar
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/smhis-varningar-1.83320

Resultat och
erfarenheter
Genom att snabbt sammankalla
till ett bedömningsmöte
skapade länsstyrelsen
förutsättningar för en snabb,
gemensam analys av behoven
kring samverkan. Utöver det
kan ett snabbt sammankallat
möte fungera som väckarklocka
för aktörerna och ge en samlad
lägesbild för alla att arbeta
vidare utifrån.
Även om det inte är ett uttalat
syfte vid ett bedömningsmöte
så kan det fungera som ett bra
forum att titta på vilka frågor
som hanteras av vem. Många
frågor behöver diskuteras på
flera geografiska nivåer och ett
forum där frågorna kan sorteras
kan bidra till effektivare
hantering av händelsen. Det
kan förhindra onödigt
dubbelarbete och belysa frågor
som riskerar att falla mellan
stolarna. Sorteringen är viktig
såväl mellan nationell och
regional nivå som mellan
regional och lokal nivå.

