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Nyhetsbrev 2 till MBS:s
kommunikatörsnätverk 2018!
Här kommer årets andra nyhetsbrev till kommunikatörsnätverken med
information om aktiviteter som är på gång. Här kan ni bland annat läsa mer om
Krisberedskapsveckan, ett projekt om krisinformation på andra språk än
svenska och Krisinformation.se nya design.

MSB skickar broschyren Om krisen eller kriget kommer till
alla hushåll i Sverige
I samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, 28 maj - 3 juni, skickar
MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll i
Sverige. Syftet är att fler ska förbereda sin hemberedskap och bli bättre rustade
inför kriser och samhällsstörningar.
Kontaktcenter öppnas
MSB kommer att inrätta ett kontaktcenter för att svara på frågor från
privatpersoner och de som verkar inom krisberedskap. Centret håller öppet
dagtid 21 maj till 29 juni och nås via telefon, chatt, e-post eller sociala medier.
Kontaktuppgifter och telefonnummer kommer att aviseras inför uppstarten av
kontaktcentret.
Detta kan ni som aktörer göra:
 Sprida kännedom om detta inom egna organisationen och inom era
nätverk.
 Hänvisa allmänna frågor om krisberedskap till MSB:s kontaktcenter.
 Vara beredda på att kunna besvara specialfrågor som rör era
sakområden.

MSB-1.5

Har du frågor om Krisberedskapsveckan eller om broschyren mejla till:
krisberedskapsveckan@msb.se
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Länkar med mer information



Om broschyren på MSB.se
Om referensgruppen och kontaktpersoner

MSB:s arbete med att skydda valet 2018
Det går inte att utesluta att det svenska valet 2018 utsätts för påverkan av
främmande makt. Bakgrunden är försöken att påverka valen i bland annat USA
och Frankrike genom IT-attacker, falsk information och ryktesspridning.
MSB ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och
möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information
riktat mot Sverige. Myndigheten ska genom kunskapsspridning och stöd till
samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda
aktörers beredskap inom området.
MSB:s arbete med det svenska valet 2018 har fokus på ökad medvetenhet om
informationspåverkan och aktörssamverkan. Uppdraget är att identifiera hot
och sårbarheter som sker genom informationspåverkan mot Sverige från
främmande makt. För att säkerställa aktörsgemensam samverkan stödjer MSB
med kanaler som möjliggör informationsdelning och kunskapsutbyte bland de
aktörer som arbetar med valet 2018.

MSB:s projekt Kriskommunikation på flera språk?
Behovet av krisinformation på andra språk än svenska ökar och efterfrågas allt
oftare av allmänheten vid samhällsstörningar. Behovet av att arbeta med frågan
nationellt har uttryckts till MSB från flera håll. Med anledning av detta, har
MSB (Enheten för samordning) påbörjat ett projekt som fokuserar på dessa
frågor.
Projektets syfte är att skapa förutsättningar för kriskommunikation på flera
språk än svenska till allmänheten under en samhällsstörning tillsammans med
nationella nyckelaktörer. Just nu sker möten med några nyckelaktörer i
projektet, bland annat Polisen och SR Sändningsledning. Under våren 2018
genomförs en studie som ska kartlägga hur länsstyrelser, kommuner och vissa
myndigheter arbetar med kriskommunikation på flera språk idag. Studien blir
en viktig utgångspunkt för fortsatt arbete under hösten. En del av projektet
handlar bland annat om att vara med i Sveriges Radios arbete med
utvecklingen av VMA på engelska.
Krisinformation.se har också översatt ett antal texter till engelska. Texterna
handlar bland annat om hur man bör förbereda sig inför till exempel
kemikalieolyckor, dricksvattenproblem och strömavbrott. Det finns också
information om Viktigt meddelande till allmänheten, SMHI:s vädervarningar
och råd om hur icke svenskspråkiga kan få tillgång till bekräftad information
från myndigheter.
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Krisinformation.se
Ny design
Under våren har Krisinformation.se fått ny design och en tydligare grafisk
profil. Den nya designen gör även sajten mer flexibel, så att innehållet enkelt
kan anpassas vid en händelse eller kris.

Redaktionen Krisinformation.se
Kontakta Krisinformation.se om ni vill tipsa eller få hjälp med att sprida
information vid samhällsstörningar, mejla oss på
redaktionen@krisinformation.se eller ring via TiB MSB.

Kontakta oss gärna
Har du tankar och funderingar om innehållet i detta nyhetsbrev så hör gärna av
dig till oss!
Enheten för samordning
samordning@msb.se
Anne von Stapelmohr, kommunikationssamordnare
Josefin Barck, kommunikationssamordnare
Petter Nylin, kommunikationssamordnare

