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på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har utformat ett nytt förslag till säkerhetsprogram
för Stockholms stad kallat Stockholms stads säkerhetsprogram
2020-2023. Förslaget till det nya säkerhetsprogrammet utgör en
revidering av tidigare beslutat program För ett tryggare och säkrare
Stockholm – Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021.
I det nya förslaget till säkerhetsprogram lyfts fem fokusområden för
säkerhetsarbetet fram; krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd
och informationssäkerhet, förebygga olyckor samt hot och våld mot
anställda.
Det brottsförebyggande arbetet har brutits ut i det nya
säkerhetsprogrammet för att istället ingå i det trygghetsprogram
som är under framtagande.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Staben
Slakthusplan 8
121 22 Johanneshov
helena.bergkvist@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen är positiv till det nya förslaget och har inget att
erinra.
Bakgrund
I samband med budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
revidera programmet För ett tryggare och säkrare Stockholm –
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Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021.
Kommunstyrelsen har utformat ett förslag till nytt
säkerhetsprogram, Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023,
som föreslås ersätta det föregående programmet (dnr 1711309/2017).
Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder och bolag
samt flera facknämnder i Stockholms stad, Stockholms stadshus AB
och Storstockholms brandförsvar. Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-12-13.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben i samråd med samtliga avdelningar.
Ärendet
Kommunstyrelsens förslag till nytt säkerhetsprogram utgör en
revidering av programmet För ett tryggare och säkrare Stockholm –
Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021. Det
nya förslaget till säkerhetsprogram Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023 föreslås ersätta det föregående
programmet.
Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder och bolag
samt flera facknämnder i Stockholms stad, Stockholms stadshus AB
och Storstockholms brandförsvar. Säkerhetsprogrammet ska gälla
samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Säkerhetsprogrammet slår fast övergripande mål för stadens
säkerhetsarbete för programperioden 2020-2023. Programmet är
stadens styrdokument för arbetet med krisberedskap och styr
stadens åtaganden inför och vid extraordinära händelser och höjd
beredskap.
Revidering av säkerhetsprogrammet har genomförts för att anpassa
programmet efter ny lagstiftning, nya riktlinjer och nya
överenskommelser som berör säkerhetsarbetet.
En tydlig förändring i programmet är att det brottsförebyggande
arbetet har brutits ut från föregående säkerhetsprogram för att
sammanföras med andra trygghetsrelaterade frågor i det
trygghetsprogrammet som är under framtagande.
Tillsammans ska stadens säkerhetsprogram och stadens
trygghetsprogram utgöra en övergripande inriktning för stadens
arbete med att nå målet om en trygg, säker och välskött stad att bo
och vistas i.
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I förslaget lyfts fem sammanlänkade fokusområden för
säkerhetsarbetet fram. För varje fokusområde beskrivs vilka
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övergripande mål som ska gälla för programperioden samt hur
arbetet ska bedrivas för att ge resultat:
1. Krisberedskap
Avser kommunens förmåga att upprätthålla verksamhet även
vid oönskade händelser som är utanför det vanliga eller
vardagliga, att vidta rätt åtgärder för att förebygga oönskade
händelser och att lindra konsekvenser av händelser som ändå
inträffar.
2. Civilt försvar
Belyser kommunen som viktig aktör i förstärkningen av
samhällets krisberedskap med syfte att inför och under höjd
beredskap samt under krig värna befolkning, säkerställa
viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens
arbete.
3. Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Kommunen ska skydda säkerhetskänslig information mot
brottslighet som kan hota verksamheten eller ge allvarliga
konsekvenser för Sveriges säkerhet. Ett riskbaserat
informationssäkerhetsarbete ska ske så att informationstillgångar hanteras och skyddas på ett tillfredställande sätt.
4. Förebygga olyckor
Kommunen ska bedriva ett olycksförebyggande arbete som
bidrar till att minska påverkan på människa, miljö och
egendom samt bidra till att skadekostnader för staden
minskar. När olyckor ändå inträffar ska konsekvenserna
försöka begränsas.
5. Hot och våld mot anställda
Kommunen ska motverka hot, våld, trakasserier och otillåten
påverkan mot anställda. Förtroendevaldas säkerhet ska
värnas i samband med att de utöver kommunalt uppdrag i
respektive nämnd. Kommunen ska underlätta för anställda
och förtroendevalda att handla rätt i fråga om otillåten
påverkan.
I förslaget beskrivs att individens trygghet och säkerhet ska utgöra
kärnan i säkerhetsarbetet tillsammans med skydd av stadens
funktionalitet, grundläggande värden, miljö och egendom.
Säkerhetsarbetet ska bedrivas målmedvetet genom risk- och
sårbarhetsanalyser, omvärldsbevakning, kommunikation samt
geografiskt områdesansvar och samverkan med andra aktörer.
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Synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden anser att det är av stor vikt att staden bedriver ett
säkerhetsarbete med utgångspunkt i hög ambition och på ett för
staden samlat sätt. Stadsdelsnämnden är positiv till förslaget i sin
helhet och de utvalda fokusområdena för programperioden.
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Stadsdelsnämnden ser positivt på att inriktningen för stadens
säkerhetsfrågor respektive det trygghets- och brottsförebyggande
arbetet formuleras i olika program. Det förväntas ge möjlighet till
ett mer fokuserat och fördjupat arbete för respektive område, även
om säkerhets- och trygghetsfrågor ofta är nära sammanlänkade med
varandra.
Stadsdelsnämnden har i övrigt inget att erinra gällande revideringen
av programmet och föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas som
svar på remissen.
Bilagor
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

