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Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023
Remissvar
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar
fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.
Sammanfattning
Kontoret har fått Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 på
remiss från kommunstyrelsen. Kontorets remisstid sträcker sig till
den 18 december 2019.
Programmet riktar sig till samtliga nämnder och bolag i staden och
beskriver hur stadens säkerhetsarbete ska genomföras och följas upp
samt anger fem särskilda fokusområden för programperioden.
Individens trygghet och säkerhet förutsätter att viktiga funktioner
och verksamheter som staden ansvarar för fungerar väl och kan
levereras utan avbrott i händelse av störning samt att även egendom
och miljö skyddas vid en sådan oönskad händelse.
Kontoret anser att förslaget program lägger grunden för ett
samordnat, effektivt och långsiktigt säkerhetsarbete inom staden.
För att kontoret ska kunna leva upp de krav som ställs behöver ny
kompetens rekryteras, något som kontoret har tagit höjd för i budget
2020.
Ärendet
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Bakgrund
Kontoret har fått Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 på
remiss från kommunstyrelsen. Remisstiden sträcker sig till den 13
december 2019. Kontoret har fått förlängd svarstid.
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 riktar sig till
samtliga nämnder och bolag i staden och ska tillsammans med
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stadens budget ligga till grund för hur stadens verksamheter
planerar, genomför och utvecklar säkerhetsarbetet under denna
period.
Programmet redogör för huvudsakliga delar:
 Övergripande mål för stadens säkerhetsarbete
 Vad som ska skyddas och värnas
 Det som hotar
 Samordning av säkerhetsarbetet med tydlig
ansvarsfördelning
 Systematiskt säkerhetsarbete
I programmet beskrivs hur arbetet ska genomföras samt följas upp.
Fem särskilda fokusområden för stadens säkerhetsarbete under
programperioden anges:
1.
2.
3.
4.
5.

Krisberedskap
Civilt försvar
Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Förebygga olyckor
Hot och våld mot anställda

Kontorets synpunkter
Fokusområde 1: Krisberedskap
Målet är att staden ska stå emot störningar och upprätthålla
samhällsviktig verksamhet även vid svåra påfrestningar. Oönskade
händelser ska förebyggas och staden är förberedd på att hantera och
lära av händelser som ändå inträffar, med bibehållet eller stärkt
förtroende från allmänheten.
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Staden ska ha en god förmåga att hantera oönskade händelser i alla
dess skeden. Krisberedskapsförmågan ska vara en integrerad del av
den ordinarie verksamheten och samtliga nämnder uppdras ha en
krisledningsorganisation som övas årligen. Utifrån identifierade
risker i årlig verksamhetsspecifik risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
ska kontoret vidta eller initiera åtgärder för att eliminera risker och
behandla dessa. I det förebyggande arbetet är kunskap genom
informationsinhämtning från andra relevanta myndigheter och
aktörer en viktig del för att förebygga och hantera oönskade
händelser. För att stadens krishantering ska kunna initieras snabbt
krävs ständig beredskap. På både central och lokal nivå ska det
finnas funktioner som alltid är i tjänst. Stadens centrala krisledning
(CKL) organiserar arbetet vid situationer som bedöms kräva central
prioritering av resurser och inriktning.
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Kontoret välkomnar föreslagen programförklaring vid en oönskad
händelse. Krishanteringen ska vara snabb, tillräcklig och uthållig
samt hanteras med utgångspunkt i väldokumenterade och inövade
planer och instruktioner. Kontoret behöver vidare utreda
organisationsfrågan kring ständig beredskap.
Fokusområde 2: Civilt försvar
Målet är att stadens planering för stärkt civilförsvarsförmåga håller
hög takt och bidrar till en robust verksamhet. Arbetet sker i
samverkan med andra aktörer.
Kommunerna ses som viktiga aktörer i återuppbyggnaden av det
civila försvaret som syftar till att inför och under höjd beredskap
samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga att
möta ett väpnat angrepp. Kontoret uppdras i programmet att
utveckla de mest prioriterade delarna av verksamheten så att de ska
kunna fortsätta utan avbrott även om samhället utsätts för mycket
svåra påfrestningar.
Kontoret instämmer i vikten av planeringsarbete och utreder
tillsammans med övriga delar av staden hur till exempel
krigsorganisation och eventuell krigsplacering av medarbetare ska
utformas vid höjd beredskap. Kontoret välkomnar central
samordning kring utbildningsinsatser och kompetenshöjande
åtgärder för att stärka kontorets civilförsvarsförmåga.
Fokusområde 3: Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Målet är att staden ska bedriva ett systematiskt och väl utvecklat
säkerhetsskyddsarbete som bland annat skyddar mot terroristbrott.
Staden ska också bedriva ett systematiskt och riskbaserat
informationssäkerhetsarbete så att stadens informationstillgångar
hanteras och skyddas på ett tillfredställande sätt.
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Inom ramen för den verksamhetsspecifika RSA:n ska verksamheten
bedöma om de har information, IT-system, rutiner, personal,
lokaler, anläggningar och liknande som kräver skydd med hänsyn
till Sveriges säkerhet. Det åligger också kontoret att följa de rutiner
som finns för att kunna bedriva ett effektivt säkerhetsskydd inom
den egna verksamheten samt för säkerhetsskyddade upphandlingar.
Kontoret förväntas löpande följa upp, utvärdera och anpassa
informationssäkerhetsarbetet för att säkerställa att skyddet lever upp
till ställda krav och omvärldens förändrade hot.
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I programmet framhålls betydelsen av ett utvecklat säkerhetsskyddsarbete, något kontoret instämmer i. Kontoret har upprättat en
verksamhetsspecifik säkerhetsskyddsanalys som ligger till grund för
pågående arbete inom fokusområdet. Kontoret förvaltar flertalet
öppna och publika byggnader, bland annat Stockholms stadshus
som klassats som skyddsobjekt. Hanteringen av skyddsobjekt
kommer att innebära ökade resursbehov och kostnader för kontoret
och följaktligen den berörda hyresgästen.
Säkerhetsskyddsarbetet ska samordnas av stadens säkerhetsskyddschef och uppdraget innefattar att ge stöd till berörda nämnder
och bolagsstyrelser. Kontoret vill framhålla vikten av detta stöd och
förutsätter att resurserna räcker för de allt fler komplicerade
frågeställningar som verksamheterna hanterar. Samordningen bör
även innefattas av gemensamma strategier, utbildning och hantering
inom staden för de nämnder och bolag som omfattas av
säkerhetsskydd.
Fokusområde 4: Förebygga olyckor
Målet är att staden ska bidra till att minska antalet olyckor med
påverkan på människa, miljö och egendom inom det geografiska
området samt att minska stadens skadekostnader. Staden ska även
begränsa konsekvenserna av de olyckor som ändå inträffar.
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta systematiskt med det
olycksförebyggande arbetet inom sina respektive verksamhetsområden och identifiera, analysera, värdera och agera mot
olycksrisker som påverkar människor, miljö eller egendom.
Kontoret har redan idag ett särskilt fokus på riskbedömningar och
åtgärder för förebyggande av olycksfall under och efter ny- och
ombyggnation. Kontoret instämmer i vikten av att förhindra olyckor
och frågeställningar rörande fokusområdet implementeras i projekt
och processer. Eventuella incidenter ska rapporteras i stadens
incidentsrapporteringssystem (IA).
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Fokusområde 5: Hot och våld mot anställda
Målet är att staden ska motverka hot, trakasserier och våld mot
anställda. Stadens invånare ska kunna känna förtroende för att
politiker och anställda följer gällande regler och inte låter sig
påverkas.
Stadens arbete med att förebygga otillåten påverkan och hot, våld
och trakasserier mot anställda sker inom ramen för det systematiska
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arbetsmiljöarbetet. Detta ansvar ligger på nämnder och bolagsstyrelser i egenskap av arbetsgivare.
Utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med stadens
personalpolicy ska kommunstyrelsen regelbundet sammanställa en
stadsövergripande lägesbild avseende hot, våld och trakasserier mot
anställda. Kontoret förväntas därför framöver ytterligare stärka sin
rapportering av incidenter kopplade till fokusområdet, något som
kontoret ställer sig positiv till.
För att kontoret ska kunna leva upp de krav som ställs i programmet
behöver ny kompetens rekryteras, något som kontoret tagit höjd för
i budget 2020.
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