PM Rotel I (Dnr KS 2020/1176)

Inaktivering av krisledningsnämndens verksamhet
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Krisledningsnämndens verksamhet med anledning av coronapandemin upphör.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Stadens centrala krisledningsorganisation (CKL) aktiverades den 13 mars 2020 med
anledning av coronapandemin. Krisledningsnämnden inkallades vid elva tillfällen
under perioden 18 mars 2020 till 16 september 2020 för att besluta om åtgärder kring
stadens verksamhet för att minska smittspridningen i samhället och därmed sammanhängande frågor.
Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får ordföranden i krisledningsnämnden bedöma när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion
och beslutar i sådana fall att så ska ske. Under de omständigheter som rådde i mars
2020, beslutade ordföranden att nämnden skulle träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Nämndens
protokoll har löpande under perioden anmälts till kommunfullmäktige.
Vid krisledningsnämndens sammanträde den 16 september 2020 upphävde nämnden ett antal av de beslut som nämnden tidigare fattat kring insatser i stadens verksamheter och två beslut som tidigare fattats förlängdes till att gälla till utgången av år
2020. Eftersom smittspridningen nu är väsentligt förändrad i förhållande till situationen under våren och då det för närvarande inte finns behov av insatser som kräver
krisledningsnämndens beslut kan beslut om att inaktivera krisledningsnämnden fattas
av kommunstyrelsen enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ett sådant beslut
kan även fattas av kommunfullmäktige.
CLK kommer fortsatt att vara aktiverad och följa utvecklingen.
Beredning
Ärende har beretts av stadsledningskontoret.
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Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Krisledningsnämndens verksamhet med anledning av coronapandemin upphör.

Stockholm den 30 september 2020
ANNA KÖNIG JERLMYR
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi utgår ifrån att krisledningsnämnden snabbt kallas in igen om så skulle krävas för att snabbt
kunna fatta erforderliga beslut med anledning av den fortsatta utvecklingen av pandemin.
Däremot anser vi att krisledningsnämnden snarast ska aktiveras för att samordna, främja
och stödja arbetet mot dödsskjutningarna i Järva, vilket Vänsterpartiet föreslog i en skrivelse
till kommunstyrelsen den 2 september. Staden själv måste agera, kunna fatta snabba beslut,
ge berörda stadsdelsnämnder mandat att skapa en gemensam krisorganisation samt omfördela
resurser utöver ordinarie budget. Det är inte trovärdigt att som finansborgarrådet gå ut och
kräva att polisen ska utlysa en särskild nationell händelse för att omfördela polisresurser till
Järva, men inte behandla skjutningarna som extraordinära händelser i sin egen organisation.
Skjutningarna i Järva är en kris som berör hela Stockholm, och kräver handling nu!

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Vänsterpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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