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Rapport frin studiebesiik pi myndigheter i Chicago.
Anna Teljfors Lundwall, MSB

Jag arbetar pi Myndigheten ftir samhiillsskydd och beredskap som redaktiir fiir den
myndighetsgemensamma webbplatsen Krisinformation.se, som viinder sig till allmiinheten
med information om risker och kriser. Jag s0kte medel ftir att besiika staten New Yorks
Emergency Management Olfice som har en verlisamhet som liknar min dagliga.

Dock iindrades min inriktning i arbetet nigot under 2010 dh jagmestadels har arbetat i ett projekt
riirande information till allmiinheten vid kiirntekniska olyckor. Efter att ha ffiU iindringen
godkiind av Maria Carling i Hiertantimnden styrde jag min kurs mot Chicago i november 2010
diir jag besdkte ett par arbetsplatser och triiffade ett antal personer, ett urval beskrivs nedan.

Studiebesiik hos Nuclear Regulatory Commission (NRC)
hff p ://www.nrc. gov/about-nrc/locations/re gion3. html
NRC motsvarar svenska Strilsiikerhetsmyndigheten och verksamheten iir ftirdelad pi fyra
regioner. Region 3 i Illinois har minga k?irnreaktorer och klimatet liknar Sveriges. Jag besdkte bl
a NRC:s lokala Incident Response Center "the bubble", ett slags beredskapsrum dit alla pi
myndigheten tar sig om nlgot intriiffar.

Jag triiffade informatdrerna i region 3, med vilkajag ska fortsiitta ha kontakf och bland annat
utbyta frigor och svar till allmiinheten som kan anv?indas vid en kiirnteknisk hiindelse. Jag blev
iiven inbjuden som observatdr till kommande dvningar.

Mtite med Jill Morgenthaler, fiire detta U.S. Army Colonel
http ://wwwj illmorgenthaler.com/
Jill Morgenthaler iir krisledningsexpert med dverstegrad och har ling erfarenhet av
krisberedskap, krishantering och dvningar inom bide inom civil och milit?ir verksamhet, bland
annat under jordbiivningen i San Fransisco 1989. Vi diskuterade sociala medier och oviintade
lcisningar. Jill startade ett samarbete med Motorola efter en stor skolskjutning. Skolans personal
och dess elever och kommunens riiddningsledare kan sedan dess kommunicera med samma
utrustning ftir att exempelvis skicka vamings-SMS mellan varandra.

Miite med Kitty Kurth, kriskommunikatdr
http :/iwww. kurthlampe. com
Kitty Kurth tir PR-konsult och mediatr?inare, expert pi politik, kriser och kommunikation. Hon iir
ocksi vice ordftirande i ett slags systerstadsutbyte som Chicago har med Gdteborg. Hon coachar
presidenter och fiiretagsledare i kriskommunikation. Vi har fortsatt kontakt och kommer att ha
nytta av vira respektive kontakhriit.
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Kontalid med Chicago 911 Center, 1411 West Madison Street, Chicago
Chicagos 911 Center har landets biista dvervakningssystem, llis mer hiir:
http ://abclocal. go. com/wl s/story?section=newsAocal&id=66679 8 1
Endast Pentagon och Fox News anviinder sig av samma m?ingd kameror. Chicago har ocksi ett
ofta anv?int system frr reversed 911, alltsi att SOS-centralen kan s[nda SMS till alla som
befinner sig i ett omride diir det riskerar att bli t ex d,versv?imning, gasutsliipp, terrorattack.
Tyviin kunde jag inte genomftira ett komplett studiebesdk hiir pi grund av ftirseningar i
besdksbyrikratin men papperen iir nu i ordning inftir n[sta besdk.

Summering:
Jagdr oerhtirt niijd med mitt bes<ik i Chicago, det rippnade sig minga fler miijligheter iin jag
hade r[knat med. Jag l?irde mig mycket om amerikanens ganska obefintliga tilltro till stora
myndigheter, och hur myndighetema planerar sitt arbete ftir att rika den tilltron. En amerikan i
kris ser pi TV, lyssnar pi radio, ringer 911, och vill sedan hdra vad borgmiistaren har att s?iga
trots att borgmiistama inte har nigot krisansvar. Detta ?ir precis tviirtemot hur det fungerar i
Sverige, diir mtinniskors n?irmaste myndighet, det vill s?iga kommunerna, har ett utpekat ansvar,
nigot minga svenskar inte alls k?inner till.

Eftersom det tippnade sig fler studiemrijligheter ?in jag hade r?iknat med, komrner jag att
iterviinda till Chicago senare. Jag har iiven redan haft tillfiille att iterg[lda en del av g?istfriheten
di Kitty Kurth och hennes man Kevin Lampe besdl(e min arbetsplats i Stockholm i december
2010.
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