
Länsstyrelsen   Kungsgatan 8   351 86 Växjö

Ett samarbete mellan aktörerna för samhällsskydd och krisberedskap i Kronobergs län

DATUM
September - december 2012

PLATS
Enligt överrenskommele.

TID
2 timmar inkl. fika

PRIS
Kostnadsfritt

ANMÄLAN
Hör av dig till Martina Lennartsson 
senast 24 augusti 2012 på tel 010-
22 37 496 eller E-post: 
martina.lennartsson@lansstyrelsen.se

Klarar vi vårt informationsansvar i
krisen?
Workshop: Informations- och kommunikations-
samverkan i Krissamverkan Kronoberg

Bakgrund
De senaste åren har vi i nätverket för krissamverkan arbetat intensivt med att 
utveckla både kunskap och samverkan kring kriskommunikation. Bland annat 
har ett gemensamt dokument med grundläggande principer för informations-
insats vid kris och extraordinär händelse har tagits fram.

Arbetsgruppen för kriskommunikation i Krissamverkan Kronoberg består av
•	 Erik Sellström, kommunikationschef Länsstyrelsen
•	 Robert Loeffel, informationschef Polismyndigheten 
•	 Ellen Lovén, t.f kommunikationsdirektör Landstinget 
•	 Henrik Nilsson, kommunikationschef Växjö kommun 
•	 Carina Karlund, informationschef Ljungby kommun
•	 Pia Steinbach, informationschef Tingsryds kommun 
•	 Susanna Henningsson, kommunikationsstrateg Värends Rtj
•	 Martina Lennartsson, kriskommunikatör Länsstyrelsen. 

Vi vill nu träffa samtliga kommuner i Kronobergs län under hösten 2012 för 
att diskutera hur kommunens krisledning och länets gemensamma informa-
tionsarbete möter varandras behov. Fungerar de gemensamma rutinerna ur 
ett kommunalt perspektiv? Vad behöver vi utveckla ytterligare för att säker-
ställa att vi verkligen klarar att ta vårt ansvar för att samordna information 
mellan olika aktörer när krisen väl kommer? 

Fortsättning på nästa sida

I N B J U DA N



Mål och målgrupp
Målet med workshopen presenteras i tre punkter kopplade till respektive 
block i workshopen:
•	 Känna till de grundläggande principerna för informations- och 
      kommunikationssamverkan i Krissamverkan Kronoberg
•	 Få en ökad kunskap och förståelse för hur informations- och 
      kommunikationssamverkan fungerar i praktiken mellan kommun och    
      samverkansstab
•	 Identifiera utmaningar, möjligheter och förslag på utveckling av vår 

samverkan och förbättring av informationssamordningen

Workshopen riktar sig till:
•	 kommunens krisledningsnämnd och krisledning 
•	 personer som arbetar med information, kommunikation och beredskap i 

händelse av kris

Genomförande
Representanter för arbetsgruppen kriskommunikation besöker Er kommun 
vid överrenskommet datum och ansvarar för att hålla samman workshopen. 
Respektive kommun ansvarar för att sprida information internt, samla in 
anmälningar, samt ordna lokal och fika. 

Kontaktperson för frågor och planering av datum för Er kommun är Martina 
Lennartsson, kriskommunikatör på Länsstyrelsen, som nås på tfn: 010-22 37 
496 alt. mail martina.lennartsson@lansstyrelsen.se. 

Program

Block 1. Information och kommunikation i Krissamverkan Krono-
berg (30 min)
Presentation av samverkan kring information och kommunikation i Krissam-
verkan Kronoberg och definition av kris som kräver samverkan.

Block 2. Hur gör vi i praktiken? (30 min)
Hur ska samarbetet mellan kommunens informationsabete och det gemen-
samma informationsarbetet i en samverkansstab se ut? Hur möter 
hemmastab och samverkansstab varandras behov? Genomgång av 
samordning, rutiner och gemensamma principer, exempel och 
demonstration av WIS.

Block 3. Utmaningar, möjligheter och lösningar (60 min inkl. fika)
Gruppdiskussioner utifrån bland annat följande frågeställningar:
•	 Vilken roll har kommunikatör/informatör i din organisation vid kris?
•	 Vilka förväntningar har vi på varandra i hemmastab/samverkansstab?
•	 Vilket stöd behöver er informations- och kommunikationsorganisation i 

kris?

Välkomna!


