PM Rotel I (Dnr KS 2019/1326)

Anmälan om svar på remiss Projekt storskalig
utrymning i fred och under höjd beredskap
Remiss från Transportstyrelsen
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Remissmaterialet består av flera publikationer, varav huvuddokumentet är Handbok
–För dig som ska medverka vid planering för storskalig utrymning. Handboken
beskriver teoretisk bakgrund och praktiska frågeställningar och råd vid planering av
utrymning.
Konkreta råd ges för följande punkter: förbereda, tidig förvarning, besluta,
informera, utrymma, ta emot, återflytta.
Publikationen Planeringsstöd – Storskalig utrymning ingår också i
remissmaterialet och syftar till att underlätta uppbyggandet av en förmåga till
storskalig utrymning och därefter vara ett stöd att behålla denna förmåga. Sist, en
checklista finns i remissmaterialet som ska ge stöd för framtagande av egna
checklistor.
Remissen har besvarats med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, då staden
inte hunnit svara innan remisstiden gått ut den 2 december 2019..
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att projektet Storskalig utrymning har genomfört ett
gediget arbete. Framförallt handboken är ett ambitiöst dokument som ger en mycket
bred och detaljrik vägledning vid planering för storskalig utrymning. I dokumentet
finns mängder av kunskap och underlag för planering.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns med hänvisning till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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Stockholm den 8 januari 2020
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilagor
1. Remissen
2. Handbok storskalig utrymning
3. Mall plan storskalig utrymning
4. Planeringsstöd storskalig utrymning
5. Genomförandestöd storskalig utrymning
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Materialet består av flera publikationer, varav huvuddokumentet är Handbok –För
dig som ska medverka vid planering för storskalig utrymning. Handboken beskriver
teoretisk bakgrund och praktiska frågeställningar och råd vid planering av utrymning.
Konkreta råd ges för följande punkter: förbereda, tidig förvarning, besluta, informera,
utrymma, ta emot, återflytta.
Publikationen Planeringsstöd – Storskalig utrymning ingår också i materialet och
syftar till att underlätta uppbyggandet av en förmåga till storskalig utrymning och
därefter vara ett stöd att behålla denna förmåga. Sist, en checklista finns i
remissmaterialet som ska ge stöd för framtagande av egna checklistor.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret har tagit del av det remitterade materialet i sin helhet i slutversion.
Stadsledningskontoret har också varit delaktiga i projektets referensgrupp och lämnat
synpunkter på arbetet längs vägen. Nedanstående synpunkter avser det remitterade materialet.
Stadsledningskontoret anser att projektet Storskalig utrymning har genomfört ett gediget
arbete. Framförallt handboken är ett ambitiöst dokument som ger en mycket bred och
detaljrik vägledning vid planering för storskalig utrymning. I dokumentet finns mängder av
kunskap och underlag för planering.
Det är dock värt att notera att projektet har bedrivits på generisk nivå och de exempel som
finns i boken leder snarast tankarna till mindre småstäder i Sverige än till storstäder. Därför
tenderar en del rekommendationer att vara svåra att tillämpa fullt ut för stora städer som
Stockholm.
Handboken sätter fingret på en del utmaningar i det svenska systemet för krisberedskap, som t
ex förutsättningen att beslut i de flesta fall ska fattas i samförstånd och av flera parter var för
sig. Till exempel föreslås i handboken att berörda parter på förhand ska göra en gemensam
budget och fördela finansieringsansvaret av både planerings- och implementeringsåtgärder.
Sådana åtgärder måste finansieras gemensamt, men det kan det vara en utmaning att komma
överens om en lämplig kostnadsfördelning mellan flera olika parter. Chanserna för att komma
överens om en lämplig finansieringsprincip ökar om detta arbete sker inom ramen för
planeringen, dvs innan en eventuell kris som skulle förenaleda en storskalig utrymning
inträffar.
Andra liknande frågor som skulle kunna behöva klargöras är t ex vem som har mandat att
fatta beslut vid t ex utrymningsplatser och mottagningsplatser. Dessa funktioner som ges
befogenhet att fatta beslut som påverkar vart olika personer ska ta vägen har ett kraftigt
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mandat, som kan vara livsavgörande. I vissa fall kanske det faller sig naturligt att
räddningsledaren är den personen som fattar beslut, men eftersom planerna är generiska så
går det inte alltid att säga att det är räddningsledaren som fattar beslut. Det är inte alltid
självklart lätt att ”komma överens” om en arbetsfördelning. Det är också nödvändigt att
säkerställa att mandat ges till rätt organisation och att detta delegeras i enlighet med gällande
delegationsordningar inom respektive organisation. Inför drabbade personer, anhöriga och
inför efterföljande granskningar måste det tydlig framgå vem som fattat beslut och på vilka
grunder detta har fattats.
Det samarbete som idag finns inom Samverkan Stockholmsregionen utgör en mycket bra
plattform för att arbeta med gemensamma strategier för planering av storskalig utrymning.
Länsstyrelsen har så klart en betydelsefull roll i planeringen i Stockholm, men i princip
samtliga aktörer som skulle få aktiva roller i en storskalig utrymning representeras inom
Samverkan Stockholmsregionen.
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