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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer krisledningsplan för 2017-2018
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
fastställa kompletterande dokument till stöd för krisledningen.

Maria Laxvik
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen har det yttersta
ansvaret för att de personer som vistas i stadsdelsområdet får det
hjälp och det stöd de behöver vid en störning, allvarlig eller
extraordinär händelse. Krisledningsplan beskriver formerna och
förutsättningarna för hur arbetet ska i en sådan situation bedrivas för
att upprätthålla en fungerande krisledningsorganisation.
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Bakgrund
Enligt Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram ska varje
förvaltning och bolag utarbeta en beredskap för hantering av
oönskade händelser – en krisledningsplan. Varje
stadsdelsförvaltning ska även se till att det finns en beredskap och
en organisation för psykosocialt stöd till människor inom
stadsdelsområdets geografiska yta där insatser utöver det vanliga
krävs. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har en krisledningsplan
som behöver utvecklas för att fungera som ett fullgott stöd för
krishantering.
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Ärendet
Vid en kris i samhället ansvarar stadsdelsförvaltningen dels för att
kunna fortsätta att bedriva samhällsviktiga verksamheter, dels för
psykosocialt stöd till allmänheten. Det kan också förekomma
interna kriser i förvaltningens organisation som påverkar förmågan
att utföra våra uppdrag. Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas
i stadsdelsområdet får det hjälp och det stöd de behöver vid en
störning, allvarlig eller extraordinär händelse.
Krisledningsplanen beskriver formerna och förutsättningarna för
arbetet ska bedrivas för att upprätthålla en fungerande
krisledningsorganisation.
Krisledningsplanen beskriver även den operativa krisledningsorganisationens sammansättning och huvuduppgifter. I
kompletterande dokument till krisledningsplanen framgår det
specifikt hur det ska gå till vid händelser som är av den
omfattningen att stadsdelsförvaltningens ordinarie organisation inte
räcker till och stadsdelsdirektören fattar beslut om att sammankalla
krisorganisationen.
Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram har reviderats
och ska fastställas för perioden 2018-2021. Programmet – För ett
tryggare och säkrare Stockholm – är för närvarande på remiss, och
behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i november.
Programmet är stadens handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet, plan för extraordinära händelser och
säkerhetsskyddsplan. Stadsdelsnämndens krisledningsplan utgör en
del av stadens trygghets- och säkerhetsarbete och förslaget till ny
krisledningsplan motsvarar de krav som ställs i det kommande
trygghets- och säkerhetsprogrammet.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning samarbetar med bland andra
övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden för att utveckla och
upprätthålla en god krisberedskap. Den nya krisledningsplanen
överensstämmer till stora delar med krisledningsplanerna för
Norrmalm, Östermalm och Södermalm.
Ärendets beredning
Förslaget till ny krisledningsplan har utarbetats inom
stadsdelsdirektörens stab tillsammans med övriga
förvaltningsledningen och den operativa ledaren för krisstödjarna.
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Krisledningsplanen har behandlats av stadsdelsnämndens
pensionärsråd den 16 oktober, rådet för funktionshinderfrågor den
12 oktober och förvaltningsgruppen den 12 oktober. Synpunkter
framgår av protokollen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förslaget till ny krisledningsplan utgör tillsammans med
kompletterande dokument ett gott stöd i krishantering.

Bilagor
Krisledningsplan 2017-2018

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

