PM Rotel I (Dnr KS 2019/1329)

Skrivelse om behovet av en fungerande krisledning
Skrivelse av Karin Wanngård m.fl. (samtliga S)

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen av Karin Wanngård m.fl. (S) föreslås att
finansborgarrådet tillsammans med stadsledningskontoret ges i uppdrag att i närtid
kalla till en krisledningsövning i enlighet med erfarenheterna från den utvärdering
som genomfördes efter terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 och i enlighet med
riktlinjerna i stadens trygghets- och säkerhetsprogram.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anför att staden har god beredskap för oväntade händelser.
Mina synpunkter
Stockholms stad tar arbetet med säkerhet, krisledning och beredskap för oväntade
händelser på mycket stort allvar. Under året som gått har inga avvikelser skett från
tidigare arbete, utan snarare har arbetet fått ökad prioritering.
I november 2018 erbjöds samtliga nämnder och bolagsstyrelser ett paket av
utbildning och övning inom krishantering, som för nämndernas del finansierades av
det statliga krisberedskapsanslaget till kommuner. Utbildningarna och övningarna
har genomförts under vintern och våren 2018-2019. I samband med tertialrapport 1
har ytterligare medel för bland annat krisberedskapsåtgärder och övningar gjorts
tillgängliga för nämnderna för resterande del av 2019. Den centrala krisledningen har
under 2018 och 2019 genomfört övningar och andra kunskapshöjande aktiviteter om
sin roll och sitt uppdrag.
För hösten 2019 och våren 2020 planeras för två större övningar där stadens
centrala krisledning och flertalet nämnder och bolagsstyrelser kommer att delta, och
som också kommer involvera krisledningsnämnden; den länsöverskridande övningen
Havsörn i oktober 2019 samt den nationella totalförsvarsövningen TFÖ i januari
2020.
Stadens samtliga verksamheter arbetar systematiskt och kontinuerligt med att
utveckla sin beredskap och mycket arbete har under året genomförts för att
säkerställa att staden är en lärande organisation. Inte minst har terrorattentatet den 7
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april 2017 på Drottninggatan varit tongivande i arbetet. Därtill har staden väckt till
liv ett nära samarbete med polisen och säkerhetspolisen för att höja beredskapen och
skyddet mot terrorangrepp. Det är ett arbete som tas på högsta allvar och staden axlar
sitt ansvar. I skrivande stund arbetar staden med att ta fram ett särskilt och
omfattande säkerhetsprogram som ska vägleda arbetet i hela staden. Det är ytterligare
ett exempel på att staden stärker prioriteringen av arbetet med säkerhet, kris och
beredskap.
Arbetet är avhängigt samverkan med en rad andra aktörer och myndigheter. Av
särskild betydelse är Samverkan Stockholmsregionen (SSR), där Stockholms stad har
en stark röst. Under 2019 har samtliga aktörer inom SSR ställt sig bakom en
gemensam målbild för de kommande åren som sätter en hög ambitionsnivå för
samverkan idag och framgent.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 10 oktober 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Skrivelsen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och
Jan Valeskog (alla S) enligt följande.
Det är bra att det nu planeras två större övningar där stadens centrala krisledning och flertalet
nämnder och bolagsstyrelser kommer att delta, och som också kommer involvera
krisledningsnämnden. Vi välkomnar detta.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I skrivelsen föreslås att finansborgarrådet tillsammans med stadsledningskontoret ges
i uppdrag att i närtid kalla till en krisledningsövning i enlighet med erfarenheterna
från den utvärdering som genomfördes efter terrordådet i Stockholm den 7 april 2017
och i enlighet med riktlinjerna i stadens trygghets- och säkerhetsprogram.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Staden har en god beredskap för oväntade händelser. På alla nivåer i staden pågår ett
kontinuerligt och systematiskt utvecklingsarbete, och inträffade händelser utvärderas och
åtgärder vidtas utifrån de lärdomar som dras. Lärdomar från terrordådet den 7 april har varit
tongivande i detta utvecklingsarbete. Även samverkan med andra aktörer inför, under och
efter en oönskad händelse utvecklas kontinuerligt och systematiskt. Inom Samverkan
Stockholmsregionen (SSR) har ett 40-tal statliga, regionala och kommunala aktörer
gemensamt arbetat fram rutiner och arbetssätt för samordning och inriktning vid oönskade
händelser. Under 2019 har samtliga aktörer inom SSR ställt sig bakom en gemensam målbild
för de kommande åren som sätter en hög ambitionsnivå för samverkan idag och framgent.
Staden står inte ensam i händelse av en krissituation.
I stadens trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 anges stadens ambitionsnivå för
övningar som att nämnder och bolagsstyrelser ska ha en utsedd krisorganisation som ska övas
årligen. Under 2018 och 2019 ser stadsledningskontoret inga avvikelser från nämnda
ambitionsnivå. I november 2018 erbjöds samtliga nämnder och bolagsstyrelser ett paket av
utbildning och övning inom krishantering, som för nämndernas del finansierades av det
statliga krisberedskapsanslaget till kommuner. Utbildningarna och övningarna har genomförts
under vintern och våren 2018-2019. I samband med tertialrapport 1 har ytterligare medel för
bland annat krisberedskapsåtgärder och övningar gjorts tillgängliga för nämnderna för
resterande del av 2019. Den centrala krisledningen har under 2018 och 2019 genomfört
övningar och andra kunskapshöjande aktiviteter om sin roll och sitt uppdrag.
För hösten 2019 och våren 2020 planeras för två större övningar där stadens centrala
krisledning och flertalet nämnder och bolagsstyrelser kommer att delta, och som också
kommer involvera krisledningsnämnden; den länsöverskridande övningen Havsörn i oktober
2019 samt den nationella totalförsvarsövningen TFÖ i januari 2020.
Ett nytt säkerhetsprogram för staden för åren 2020-2023 är under framtagande som, med
tillhörande tillämpningsanvisningar, bland annat syftar till att tydliggöra ambitionen för
stadens krisberedskap, men också höjd beredskap. Bland annat kommer en stadsövergripande
utbildnings- och övningsplan för perioden att fastställas.
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