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Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1543
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen anser att Stockholms stads säkerhetsprogram
2020-2023 är av hög kvalitet. Det har relevanta och aktuella
fokusområden och har därmed goda förutsättningar att vara ett
styrande dokument för Stockholms stad under avsedd period. Att
revideringen av Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021, trots att trygghet och säkerhet har många
sammanlänkningar, ledde till två olika program ses som en fördel
då tydligheten blir större med separata program och därmed även
möjligheterna att möta framtida utmaningar.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått remissen som gäller Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023 från kommunstyrelsen. Remissen har
skickats till stadsledningskontoret, samtliga stadsdelsnämnder och
facknämnder, Stockholms Stadshus AB samt Storstockholms
brandförsvar. Remisstiden gick ut den 13 december 2019. Efter
förfrågan om förlängd svarstid godkändes detta och nytt datum för
remissvar är den 20 december 2019.
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Ärendets beredning
Avdelningen för samhällsutveckling har utrett och sammanställt
ärendet. Dataskyddsombudet har inkommit med synpunkter.
Ärendet behandlas i rådet för funktionshinderfrågor den 11
december samt i pensionärsrådet och i förvaltningsgruppen den 12
december.
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Ärendet
Förslaget till nytt säkerhetsprogram utgör en revidering av
Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram som antogs av
kommunfullmäktige 2018.
Den tydligaste förändringen är att man nu tar fram förslag på två
olika program istället för ett gemensamt; dels det säkerhetsprogram
som denna remiss avser och dels ett trygghetsprogram som går ut på
remiss vid senare tillfälle. Andra viktiga skillnader är att anpassning
har skett efter ny lagstiftning som Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
och nya överenskommelser mellan Stockholms stad och bland andra
MSB och SKL som kompletterar lagstiftningen.
Säkerhetsprogrammet, som behandlar frågor inom det övergripande
målet ”Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och
vistas i”, handlar i korthet om stadens förmåga att förutse,
förebygga och motstå eller konsekvensbegränsa oönskade
händelser. Om en oönskad händelse ändå inträffar ska staden vidta
rätt åtgärder för att inom så snar framtid som möjligt återgå till
ordinarie verksamhet.
Fokusområden är:
Krisberedskap
Civilt försvar
Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Förebygga olyckor
Förebygga otillåten påverkan samt hot och våld mot anställda
Synpunkter och förslag
I takt med att omvärlden förändras och blir alltmer oförutsägbar bör
staden för att ha förmågan att möta händelser som påverkar dess
medborgare stärka och förtydliga arbetet inom säkerhet.
Förvaltningen ser med anledning av detta positivt på det initiativ
som tagits i att dela upp trygghets- och säkerhetsprogrammet i två
olika delar; ett trygghetsprogram och ett säkerhetsprogram. Detta
trots att tryggheten och säkerheten i delar är sammanlänkade.
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I programmet beskrivs det förändrade världsläget som hotar staden
och dess invånare. Här nämns såväl globala som lokala aktörer som
i olika grad kan påverka Stockholmarnas säkerhet på många olika
sätt. Inte minst genom den tekniska utvecklingen som ger stora
möjligheter för en antagonist att angripa stadens verksamheter och
invånare oberoende av var på jorden man befinner sig.
Förvaltningen anser det positivt att programmet förutom bilden av
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det tänkta säkerhetsarbetet även ger en kort bild av de hot som
finns.
Att samordna arbetet och tydliggöra ansvaret för olika funktioner
och nivåer är mycket viktigt för det framtida arbetet. På lokal nivå
nämns att stadsdelsnämnder har ett ansvar för samordning av
säkerhetsarbetet inom respektive geografiska ansvarsområde och att
alla bolag och nämnder ska ha en utsedd säkerhetssamordnare.
Stockholms stad har en hög ambitionsnivå vad gäller säkerhet men
dessa ambitioner kan i förvaltningar och vissa bolag vara svåra att
möta då säkerhetssamordnartjänsten inte är en heltidstjänst.
Förvaltningen anser att funktionen säkerhetssamordnare är mycket
viktig i säkerhetsarbetet men att den idag ser mycket olika ut
beroende på inom vilken förvaltning eller vilket bolag den befinner
sig. En stadsgemensam funktionsbeskrivning för en
säkerhetssamordnare med en lägstanivå i utbildningshänseende vore
önskvärt och skulle underlätta i kontakter och samordning mellan
säkerhetssamordnare på stadens olika förvaltningar och bolag.
Även andra funktioner som exempelvis dataskyddsombud borde få
uppmärksamhet i programmet och i nästa revidering bör staden ha
en tydligare plan för vilka funktioner som har vilket ansvar oavsett
var i organisationen man befinner sig. Allt för tydlighet och ökad
möjlighet till samordning och samhandling.
Förvaltningen invänder mot att stadens säkerhetsprogram på flera
ställen endast hänvisar till Sveriges säkerhet. I kommunallagen
framgår det att kommunen har hand om angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens område och dess
medlemmar. Fokus borde därför ligga på stadsnivå och på
kommunmedlemmarna. Då Stockholms stad är mycket
betydelsefull för det nationella perspektivet borde uttrycket istället
vara ”Stockholms stads och Sveriges säkerhet”.
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I övrigt anser stadsdelsförvaltningen att Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023 är av hög kvalitet. Det har relevanta
och aktuella fokusområden och har därmed goda förutsättningar att
vara ett styrande dokument för Stockholms stad under avsedd
period. Att revideringen av Stockholms stads trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2021, trots att trygghet och säkerhet har
många sammanlänkningar, ledde till två olika program ses som en
fördel då tydligheten blir större med separata program och därmed
även möjligheterna att möta framtida utmaningar.
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På sidan 8 under rubriken Lokal nivå finns en felaktig sidhänvisning
till sidan 12. Rätt hänvisning ska vara sidan 13.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Remissen
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Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Anne-Marie Tingeborn, Stadsdelsdirektör

Datum
2019-11-28

