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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Kristina Axén Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) tar i sin
skrivelse upp att Militärdistriktsorganisationen föreslås avvecklas enligt föreliggande proposition om det militära försvarets framtida inriktning. Det anges
därutöver att de särskilda lokala ledningsgrupperna i Malmö och Stockholm
ska avvecklas. Man föreslår att Stockholms stad uppvaktar regeringen om behovet av en särskild lokal ledningsgrupp i Stockholmsregionen.
De senaste årens kriser och katastrofer har visat på en betydande sårbarhet i det
civila samhället i fredstid. Förvaltningen delar den uppfattning som framförs i
skrivelsen om behovet av en tydlig och etablerad krisledningsorganisation i regionen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat skrivelsen Behåll en militär ledningsresurs i Stockholmsområdet från Kristina Axén
Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m). Skrivelsen bifogas.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret och brand- och räddningsnämnden.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Skrivelsen i sammanfattning
Enligt föreliggande proposition om det militära försvarets framtida inriktning
ska Militärdistriktsorganisationen avvecklas. Det anges därutöver att de särskilda lokala ledningsgrupperna i Malmö och Stockholm ska avvecklas.
Det finns ett tydligt behov av en lokal ledningsgrupp eller stab avsedd för
Stockholm och Stockholms län. Det måste finnas en etablerad krisledningsorganisation innan en kris drabbar huvudstaden med alla de olika ledningsfunktioner som finns etablerade här. De nyligen framtagna erfarenheterna från samarbetet vid tsunamikatastrofen understryker behovet av en tydlig och etablerad
ledningsorganisation.
I skrivelsen hemställs följande:
Att Stockholms stad uppvaktar regeringen om behovet av en särskild lokal ledningsgrupp i Stockholmsregionen.
Förvaltningens synpunkter
De senaste årens kriser och katastrofer har visat på en betydande sårbarhet i det
civila samhället i fredstid. Exempelvis gäller detta tsunamikatastrofen i Sydostasien där många svenskar miste livet, orkanen Gudrun som förstörde stora
skogsarealer i södra Sverige och många människor under lång tid fick klara sig
utan både el och telefonförbindelse med omvärlden och elavbrotten i Kista i
Stockholm där en hel stadsdel var utan el under flera dagar. Förvaltningen delar den uppfattning som framförs i skrivelsen om behovet av en tydlig och etablerad krisledningsorganisation i regionen.
Vid uppföljningar av hur nuvarande organisation fungerar efter bland annat
tsunamikatastrofen, orkanen Gudrun och elavbrotten i Kista, har betydande
brister påtalats inom alla delar av de organisationer som ska svara för skyddet
av det civila samhället. Inte minst har det gällt samordningen mellan det civila
och militära försvaret. Detta trots att man fram till nu haft betydligt större militära resurser att sätta in än vad man kan räkna med i framtiden.
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Detta förhållande gäller speciellt i Stockholm där antalet militära förband
minskats proportionellt mer än för övriga delar av landet utifrån det civila samhällets behov. Regionens befolkning växer men knappast resurserna för att klara insatser vid kriser och katastrofer där man traditionellt utnyttjat det militära
försvarets resurser.
Hittills har Stockholmsregionen varit förskonad från att drabbas av vare sig
stormar eller översvämningar av större omfattning. Det finns dock ingen anledning att anta att det ska gälla för all framtid. De incidenter som inträffat har
lyckligtvis klarats av utan att utvecklas till kriser av större omfattning. Snarare
är det rimligt att anta att det behövs kraftfulla insatser för att utveckla, öva och
förbereda de resurser som ska svara för insatser till skydd för allmänheten vid
en eventuell kris.
Det finns all anledning att snarare förstärka än minska den personal som svarar
för planering, utbildning och övning av de samlade resurserna. I samband med
millennieskiftet gjordes en genomgång av beredskapen och en grund lades för
god krisberedskap inom staden. Det är angeläget att detta arbete fortsätter för
att upprätthålla en hög kvalitet på krisberedskapen inom staden.
Förslaget i propositionen att låta ledningsresurserna för Malmö och Stockholm
ingå i en större och mer militär organisation, som samtidigt bantas kraftigt, förefaller mindre välbetänkt. Om de särskilda resurserna inte ska vara kvar som
egna militära enheter verkar det mer rimligt att de förs till den civila sidan av
beredskapen och inordnas som särskilda resurser under länsstyrelsen för samordning med det militära försvaret.
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