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Kris- och beredskapsarbete
Svar på medborgarförslag
Förvaltningarnas förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på
medborgarförslaget.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämnden den 2022-04--28 anmäldes ett
medborgarförslag då förvaltningen fått ett brev av en medborgare
med förslag på hur Sverige bör hantera kriser. Stadsdelsnämnden
beslutade att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Medborgarförslaget tar fasta på vikten av kris- och
beredskapsarbete och att samhället förbereder för scenarion ned
brist på väsentliga förnödenheter, såsom vatten-, el- och
matförsörjning. Förslaget lyfter bland annat behov av vattenbrunnar
och vattentorn, samt förslag kring Sveriges nationella beredskapsplanering, såsom beredskapslager för livsmedel samt petroleumreserver. Medborgarförslaget lyfter också fram vikten av att alla
medborgare tar ansvar för det egna hushållets beredskap, samt i kris
visar solidaritet med medmänniskor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola och fritid.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp 2022-08-25 och i
pensionärsråd 2022-08-25.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
start.stockholm

Förvaltningens synpunkter och förslag
Staden har ett pågående arbete för planera för hur kriser av olika
slags ska kunna hanteras. Målet är att stadens förmåga att förutse,
förebygga och stå emot oönskade händelser ska vara stark. När en
oönskad händelse ändå inträffar ska staden vidta rätt åtgärder i
tillräcklig utsträckning för att minimera dess konsekvenser,
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upprätthålla samhällsviktig verksamhet, samt säkerställa en snar
återgång till normalläge. I stadens arbete ingår planering för
scenarion för bland annat såväl vatten- som elbrist. Arbete görs i
samverkan med berörda myndigheter och verksamheter.
Sveriges nationella beredskapsplanering, såsom beredskapslager för
livsmedel samt petroleumreserver, omhändertas på nationell nivå. I
händelse av större kriser i samhället kommer både medborgare och
offentliga verksamheter, såsom bland annat stadsdelsförvaltningen,
ha ansvar och roller att fylla för att gemensamt hantera de
utmaningar som samhället ställs inför.
Ett arbete pågår i staden för att utrusta så kallade trygghetspunkter.
Trygghetspunkter är lokaler med särskilda förutsättningar, som
är lokaliserade till ett antal geografiskt spridda platser inom
Stockholm stad. Syftet med trygghetspunkter är att kunna
säkerställa att invånarna i Stockholms stad kan få tillgång till
elektricitet, värme och vatten vid i första hand omfattande och
långvariga samhällsstörningar, såsom el-bortfall eller störningar i
vattenförsörjningen.
Trygghetspunkterna kan även användas vid andra händelser där det
till exempel finns ett behov av särskilda informationsåtgärder.
Planering finns för att en trygghetspunkt i Skarpnäcks
stadsdelsområde ska utrustas och förberedas för att kunna aktiveras.
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