INFÖRANDET AV ETT FÖRNYAT VÄDERVARNINGSSYSTEM

GRUNDUTBILDNING SAMHÄLLSAKTÖRER

I samband med övergången till ett förnyat vädervarningssystem tar SMHI fram utbildnings- och
informationsmaterial. Detta produktblad beskriver utbildningen Grundutbildning Samhällsaktörer.

INDELNING INFORMATIONSBEHOV

Informations- och utbildningsmaterial som tas fram
inom införandet av ett förnyat vädervarningssystem
följer en indelning utifrån informationsbehov som
åskådliggörs i tabellen, figur 1. Detta är samma indelning som återfinns i Nationell vägledning för vädervarningar – Samhälls-aktörernas arbete. Beroende på
vilken organisation du tillhör och vilken funktion du
har så kommer du att beröras av information om ett
förnyat vädervarningssystem på olika sätt och indelningen är ett hjälpmedel för att du ska kunna välja ut
den information som är relevant för just dig. Grundutbildning Samhällsaktörer riktar sig till samtliga som
har informationsbehov motsvarande A och fördjupningsnivå 1.
Figur 1. Utbildningskonceptens indelning
Behovsgrupp

Beskrivning av informationsbehov

A

Översikt kring det förnyade arbetssättet
Övriga funktioner som är intresserade av det förnyade varningssystemet.

1

Övergripande information om arbetsprocesserna
Den funktion som ingår i denna behovsgrupp har ett behov av att övergripande ha kännedom om vad det förnyade varningssystemet och det
nya arbetssättet innebär.
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Fördjupad förståelse för arbetsprocesserna
Den funktion som ingår i denna behovsgrupp har behov av att fördjupat
förstå arbetsprocesserna runt vädervarningar och hur dessa går till.
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Förståelse för integreringen av det som är nytt
Den funktion som ingår i denna behovsgrupp har behov av att veta hur
den egna organisationen kan integrera det förnyade varningssystemet
i verksamheten.

Mer information och material

På SMHIs webbplats finns Nationell vägledning för
vädervarningar – samhällsaktörernas arbete:
https://bit.ly/smhi-vadervarningar-nationell-vagledning.
På smhi.se finns även utbildningsmaterialet
Grundutbildning Samhällsaktörer:
https://bit.ly/smhi-vadervarningar-utbildning

OM UTBILDNINGEN

Grundutbildning Samhällsaktörer är webbaserad och
består av fyra utbildningsmoduler (video) och ett frågeformulär. De fyra modulerna ger en inblick i förändringarna och syftar till att skapa en översiktlig förståelse för
det nya arbetssättet.
Modul ett beskriver bakgrund till konsekvensbaserade
vädervarningar och tankarna bakom det förnyade varningssystemet.
n Modul två ger en beskrivning av de faktiska förändringar som sker i samband med övergången.
n Modul tre ger en översiktlig beskrivning av det förnyade arbetssättet runt vädervarningar.
n Modul fyra beskriver det förnyade arbetssättet lite mer
djupgående (fördjupningsnivå 1).
n

www.smhi.se
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Utbildningen har sin utgångspunkt i följande kapitel i
nationella vägledningen:
Konsekvensbaserade vädervarningar – Bakgrund och
framtid
n Så här utformas vädervarningar från och april 2021
n Utfärdande av vädervarningar i det förnyade vädervarningssystemet
n Beslut- och samverkansprocessen – Arbetsprocess för
A1, A2 och B
n

MATERIAL

Utbildningen är webbaserad och består av:
Fyra videomoduler à 10 minuter
PowerPoint-material – bra att läsa inför utbildningen,
och att ha som dokumentation.
n Frågeformulär
n
n

Så här får du mer information
Så här kan du få mer information om införandet av det förnyade vädervarningssystemet med konsekvensbaserade
vädervarningar:
■ Införandeprojektets nyhetsbrev
Under införandeprojektet förmedlas ett nyhetsbrev en
gång var sjätte vecka. Maila camilla.palmer@smhi.se för
att registrera dig på detta.
■ Samverkansyta i WIS
Dokument som berör det nya varningssystemet finns i en
samverkansyta i WIS som heter Vädervarningar –
Förvaltning och utveckling i samverkan.
■ Införandeprojektets temasida på smhi.se innehåller
övergripande information: https://www.smhi.se/omsmhi/
om-smhi/konsekvensbaserade-vadervarningar

UTBILDNINGSINTYG

Som avslutning på utbildningen ska deltagaren fylla i ett
frågeformulär. Vid godkänt resultat på frågeformuläret
ges deltagaren möjlighet att ladda ner ett utbildningsintyg. Länk till formuläret ligger i inledningen av
PowerPoint-presentationerna samt i anslutning till
utbildningsmaterialet på smhi.se.

För mer information kontakta:
Camilla Palmér, Huvudprojektledare
tel 070-096 00 02
e-post camilla.palmer@smhi.se
Åsa Granström, Delprojektledare
tel 011-495 82 76
e-post asa.granstrom@smhi.se
Fredrik Linde, Projektägare och chef för prognosoch varningstjänsten på SMHI
tel 011-495 81 72
e-post fredrik.linde@smhi.se

