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§ 12
Stockholms stad bör medverka till att en frivillig
resursgrupp tillskapas i Stockholm - motion från (S)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/185

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Karin Wanngård (S) efterfrågas en ökad
krisberedskap i staden och att Stockholms stad ska ansvara för att
initiera och organisera frivilliga i frivilliga resursgrupper (FRG).
Förvaltningen ställer sig positiv till en ökad krisberedskap,
krisledningsövningar och iden om en FRG under förutsättningar att
staden ges adekvata resurser för att kunna genomföra och hantera
detta på ett väl fungerande sätt.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström (M), Johan Vesterlund (C),
tjänstgörande ersättarna Emilia Bergius (MP) och Lolita Lovén
Johnsen (KD), Maria Ljuslin (V) samt Henrik Åkerlund (SD)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Eva Fagerhem (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Eva Fagerhem (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
"Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
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att därutöver besluta att införa FRG grupper på lokal nivå dvs inom
stadsdelsförvaltningsområden samt
att därutöver anföra följande:
I tjänsteutlåtande skriver förvaltningen följande:
Förvaltningen bedömer att FRG skulle kunna bidra till en stärkt
krisberedskap och ökad förmåga för staden att hantera olika former
av kris och katastrof. Om FRG ska initieras och organiseras av
Stockholms stad så behöver staden ges resurser och möjlighet att
utforma och hålla en sådan grupp aktuell på ett väl fungerande och
tillfredsställande sätt. Gruppen behöver byggas upp utifrån adekvat
kompetens och tydliga riktlinjer där gruppens funktion fastställs och
utformas.
Att genomföra organisation inom staden med FRG grupper är
oerhört viktigt, men i och med att staden har stadsdelsnämnder är
det viktigt att denna organisationsdel i staden även omfattas av
FRG. Verksamheter och befolkningstal i stadens
stadsdelsorganisation är i de flesta områden större än många städer
och kommuner i Sverige.
I mer än hälften av Sveriges kommuner finns frivilliga
resursgrupper i samarbete med Civilförsvarsförbundet. Grundtanken
är att utbildade frivilliga ska bidra med kunskaper vid
samhällskriser.
I Lag 2006:544, om kommuners och landsting (numera regioner)
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap definieras en extraordinär händelse så här:
Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse
som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun
eller ett landsting.
I krishantering definieras tre områden
Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper.
Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.
1. Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden
ska ha det också under en krissituation.
2. Likhetsprincipen
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid
normala förhållanden
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3. Närhetsprincipen
Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den
inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.
Ser man på de tre principer som ovan definieras handlar det om
samhällsverksamheter som i stort ligger inom en
stadsdelsförvaltnings kompetensområde."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/185-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Stockholms stad bör medverka till att en frivillig resursgrupp
tillskapas i Stockholm och att den civila beredskapen stärks
 HL 2020/185-1 Remissbrev - Medverka till att en frivillig
resursgrupp tillskapas i Stockholm
 HL 2020/185-1.1 Remissunderlag Frivillig resursgrupp
tillskapas i Stockholm och att den civila beredskapen stärks
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