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Stockholms stad bör medverka till att en frivillig
resursgrupp tillskapas i Stockholm och att den
civila beredskapen stärks, motion (S)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/128

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen på remiss av motion (S) om att
staden bör medverka till att en frivillig resursgrupp tillskapas
och att den civila beredskapen stärks.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion av Karin Wanngård (S)
till socialnämnden för besvarande. I motionen förslås att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta åtgärder
för att stärka stadens arbete för säkerhet och beredskap. Bland annat
föreslås att staden medverkar till att en frivillig resursgrupp
tillskapas i Stockholm och att den civila beredskapen stärks.
Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att det i staden finns en
stark beredskap för att trygga stockholmarnas säkerhet i händelse av
risker och hot och att även frivilligorganisationer kan vara en
positiv kraft som ofta gör viktiga insatser vid kriser och andra
extraordinära händelser.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet
som svar till kommunstyrelsen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden översänt en motion av
Karin Wanngård (S) för besvarande. I motionen framförs yrkanden
om budgetförstärkningar för att ge staden möjlighet till en
fungerande infrastruktur för säkerhet och skydd samt komplettering
med en plan för det långsiktiga upprustningsbehovet av
brandstationer och skyddsrum.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab.
Förvaltningsgruppen har tagit del av ärendet den 10 juni.
Ärendet
I motionen framför Karin Wanngård (S) förslag som syftar till att
kommunfullmäktige föreslås vidta åtgärder för att stärka stadens
arbete för säkerhet och beredskap. Karin Wanngård hänvisar till den
utvärdering som gjordes efter terrordådet på Drottninggatan och att
erfarenheter därifrån bör tas tillvara och påverka stadens arbete
framöver.
I motionen nämns områdena
• Kriskommunikation
• Organisering av frivilliga
• Investering i brandförsvar och skyddsrum
I motionen föreslås:
- Att finansborgarrådet ges i uppdrag att återkommande
initiera krisledningsövningar med krisledningsnämnden för
att stärka stadens förmåga i händelse av kris
- Att kommunstyrelsen redovisar de insatser som redan
vidtagits, samt de som planeras för en bättre fungerande
kriskommunikation
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera insatser för
att en frivillig resursgrupp tillskapas i Stockholm
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med
förslag till förstärkta investeringar i brandförsvar och
skyddsrum i enligt het med det som sägs i motionen
Jämställdhetsanalys
I det här ärendet är det inte relevant att göra en jämställdhetsanalys.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar intentionerna i motionen att det är nödvändigt
att staden har en god krisberedskap och har heller inget att erinra
mot att frivilliga resursgrupper etableras.
Staden har under många år arbetat med att bygga upp en
organisation kring säkerhet och trygghet, med utgångspunkt i
stadsledningskontorets arbete och riktlinjer kring detta.
Respektive förvaltning har ett ansvar att ha en fungerande
krisledning som är uthållig och har en god förmåga att hantera
kriser. En del i detta är att regelbundet genomföra
krisledningsövningar. Något som i dagsläget görs regelbundet
årsvis. En del i säkerhetsarbetet är att regelbundet genomföra riskoch sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå som belyser risker i
förvaltningens åtaganden samt att redovisa åtgärder för att
minimera dessa. En annan del är väsentlighets- och riskanalyser där
väsentliga processer inom förvaltningen genomlysts och åtgärder
presenteras för att minimera riskerna. Till detta kommer också
aktiviteter såsom Styrel (prioritering av elförsörjning) och
beredskapsplaner till exempel för skyfall och värmeböljor. Kan
staden dessutom knyta till sig och organisera frivilliga
resursgrupper ökar förmågan att hantera oönskade händelser och
kriser. Frivilligorganisationer kan vara en positiv kraft som ofta gör
viktiga insatser vid kriser och andra extraordinära händelser. Som
exempel kan nämnas att Röda Korset redan idag har ett statligt
uppdrag kring detta.

Stadsledningskontorets kommunikationsenhet stöder stadens
krishantering och när stadens centrala krisledning är aktiverad
bemannas en kommunikationsfunktion med uppdrag att identifiera
kommunikationsbehov, målgruppsanpassa och sprida information
till medarbetare, allmänhet och medier via de stadsövergripande
kanalerna. Kommunikatör i beredskap (KiB) är ett stöd till
stadsledningskontoret i första hand och verkar i nära samarbete med
Tjänsteperson i beredskap (TiB). Funktionen har ansvar för att
samordna kommunikationsarbetet och mediekontakterna inom
staden och för samordning med externa aktörer och andra
förvaltningar och bolag i staden. Det innebär också ett ansvar för
omvärldsbevakning och analys av traditionella samt sociala mediers
rapportering. I den situation som nu råder har stadens och
förvaltningens krisberedskap med gott resultat aktiverats.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen.
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Bilagor
Motion från Karin Wanngård (S) KS 2020/128
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