PROGRAM FÖR SAMVERKAN – STOCKHOLMSREGIONEN
UTVECKLING AV SAMVER KAN I SYFTE ATT ÖKA SAMORDNINGEN AV SAMHÄLLETS
RESURSER FÖR ATT FÖR HINDRA OCH LINDRA STÖRNINGAR I SAMHÄLLET

Samordnad planering
Ett utvecklingsprojekt inom ramen för
Program för samverkan – Stockholmsregionen
Projektdirektiv med tillhörande projektplan

- Länsstyrelsen i Stockholms län - Polismyndigheten Stockholms län - Trafikverket - SOS Alarm
- Stockholms läns landsting - Storstockhoms brandförsvar - Södertörns brandförsvarsförbund
- Brandkåren Attunda - Räddningstjänsten Norrtälje - Trafikkontoret i Stockholm Stad
- Stockholms Hamn - Storstockholms Lokaltrafik - Kommuner i Stockholms län
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Projektdirektiv, Samordnad planering
Inledning
Det övergripande målet med Program för samverkan – Stockholmsregionen är att
säkerställa förmågan att effektivt samordna samhällets resurser att förebygga och
minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser, olyckor och
kriser. Programmet avser att nå detta övergripande mål genom att skapa:




en ökad förståelse och kunskap om roller, ansvar och behov
effektivare samverkansprocesser
etablerade strukturer för samordnad planering och koordinerade beslut

Syfte och mål
Utvecklingsprojektet ”Samordnad planering” syftar till att inventera och föreslå
planeringsfora där programmets aktörer och intressenter ser vinster att bedriva
planering tillsammans. Inventering och beskrivning utförs m.a.p. deltagande
organisationer, organisatorisk nivå, mandat, sakfrågor, tidsperspektiv m.m. Det
övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar för att etablera kända,
effektiva och samordnade planeringsfora i linje med de övergripande målen för Program
för samverkan - Stockholmsregionen.
Projektet kommer att genomföras under slutet T3 2012 – början T2 2013.
Avgränsningar
Såväl program som projekt syftar till att utveckla gemensamma behov. En naturlig följd av
detta är att fokus i projektet inte ligger utveckling av enskild organisations
planeringsprocess.
Planering bedöms ske i många olika tidsskalor. Under projektet är det troligt att
avgränsningar kommer att göras avseende vissa tidsskalor/forum. Dessa bedömningar
kommer att göras utifrån den första kartläggningen och hanteras genom beslut av
samordningsgrupp.
Förväntad effekt och leverabler
Projektet väntas leda till kunskap och förståelse inom vilka planeringsfora de
krishanterande aktörerna initierar och bedriver planering och samverkan med varandra
alt identifiera behovet av sådana fora. Utifrån kartläggningen kan fora, rutiner och
kontaktvägar som identifierats åskådliggöras och beskrivas på ett uniformt sätt, göras
kända och vid behov anpassas. Därutöver väntas utvecklingsprojektet leda till ett antal
rekommendationer och åtgärdsförslag. Projektet syftar också till att på ett pedagogiskt
sätt visualisera kartläggningens slutsatser inklusive föreslagna forum .

PROGRAM FÖR SAMVERKA N – STOCKHOLMSREGIONEN
3

Koppling till nationell inriktning, programplan och utvecklingsprojekt
För att säkerställa att väsentliga lärdomar tillvaratas och löpande fångas upp är det viktigt
att löpande säkerställa att projektet ligger i linje med MSB:s inriktning inom området, den
övergripande programplanen och de utvecklingsprojekt som genomförts alternativt
planeras att genomföras. I inledningen av detta projekt kommer en viktig del därmed
vara att inventera och beakta redan dragna lärdomar och resultat så väl inom
programmet som nationell/internationell forskning och erfarenheter. En förutsättning i
detta arbete är en nära kommunikation mellan projekt- och programledning, se vidare
rapportering.
De projekt som inom programmet primärt bedöms interagera med aktuellt projekt är
 Omvärldsbevakning och informationsdelning (klart)
 Samlad lägesbild och gemensam analys (klart)
 Regionalt ramverk (pågående)
Uppdragets omfattning
Utvecklingsprojektet genomförs i två delmoment. Den första delen består av en
kartläggning av befintliga forum. Kartläggningen genomförs främst som en intervjuserie
med representanter från de samverkansaktörer som ingår i Program för samverkan Stockholmsregionen. Om behov föreligger kommer dessa representanter att ombes
namnge ytterligare personer i deras organisationer som intervjuer bör genomföras med.
Projektets andra del omfattas av en syntes i form av en prövande och värderande analys.
Syftet med analysen är att identifiera rationaliserings- och utvecklingsmöjligheter inom de
kartlagda planeringsforumen samt att identifiera eventuella saknade eller överlappande
fora. Analysen genomförs främst genom workshops och bilaterala möten mellan
regionens krishanterande aktörer.
De frågor som utvecklingsprojektet väntas kunna ge svar på är bland annat:





Vilka aktörer och funktioner inom organisationerna som samverkar vid
planering/planeringsuppföljning
Vilket mandat samverkansgrupperna har
Inom vilka områden aktörerna samverkar
Hur kan samverkan inom forumen optimeras

Redovisning
Projektet ska utmynna i en slutrapport som beskriver det undersökta området,
hypoteser och modeller för genomförandet samt resultatet i form av en handlingsplan.
Handlingsplanen ska redovisa
 Utvecklingsförslag för omgående implementering
 Förslag till fortsatta studier, projektkopplingar
 Samling av medskick till projekt teknik och ledningsstöd
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Projektplan, Samordnad planering
Förutsättningar för genomförande
4C Strategies är projektledare och XXX är utsedd projektsponsor inom
samordningsgrupp. Samordningsgrupp utgör övergripande projektgrupp med uppdrag att
koppla in ytterligare kompetenser och expertis under projektet.
Tidsplan för genomförande
Projektet är uppdelat i två faser. Den första fasen av projektet avser nulägeskartläggning
genomföras under T3 2012 och den andra fasen (Värdering, och framtagande av önskat
läge) under T1 2013
Resurser
Samtliga ingående organisationer omfattas av projektet. Samordningsgrupp utgör
övergripande projektgrupp med möjlighet att lyfta in ytterligare kompetenser och
expertis.
Rapportering
Projektet kommer att löpande avrapporteras genom veckovisa avstämningsmöten med
programledning/sponsor.
Genomförande
Inom ramen för projektet kommer ett antal arbetsgruppsmöten och halvdagsworkshops
att genomföras. Mötesserien planeras att genomföras enligt följande tidplan:
Tiderna nedan skall ses som preliminära. Kontinuerlig uppföljning av tidplan sker genom
rapportering av punkter definierade i ovanstående projektplan till programledaren.
November – december, fas I, nuläge
- Framtagning av aktivitetslista och milstolpar
- Information om projektet delges målgruppen
- Påbörjad intervju och nulägesinventering
Januari- feb, fas II, värdering, önskat läge
Iterativa Workshops med samordningsgrupp (x3)
mars Sammanställning av resultat i slutrapport
Rapportskrivning
Remiss
Slutseminarium (datum fastställs vid ett senare tillfälle)
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Möte 1 genomförs den xxxxx mellan kl. xxxx-yyyy
Möte 2 genomförs den xxxxx mellan kl. xxxx-yyyy
Möte 3 genomförs den xxxxx mellan kl. 08.00-12.00

