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Socialtjänstnämnden

Yttrande över remiss angående anvisningar för nämnder och
styrelsers risk- och ledningsanalyser
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin
Eddie Friberg
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget avseende anvisningar
för risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2006-03-27, bilaga 1.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande lämnat stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Anvisningar för nämnder och styrelsers riskoch ledningsanalyser. Remisstiden går ut den 1 september 2006. Ärendet har
remitterats till samtliga stadsdelsnämnder och facknämnder.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Sammanfattning av remissen
Kommunfullmäktige har vid behandlingen av ärendet ”Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser” beslutat att:
• Kommunstyrelsen skall uppmana stadens nämnder och bolagsstyrelser att en gång per mandatperiod genomföra risk- och sårbarhetsanalyser som visar på risken för extraordinära händelser
och konsekvenserna av dessa.
• Kommunstyrelsen åläggs samordningsansvaret för stadens beredskaps- och säkerhetsarbete,
både planeringsmässigt och operativt vid en inträffad händelse då krisledningsorganisationen tas
i bruk.

DNR106-0328/2006
SID 2 (3)

•
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta överenskommelse med de fasta deltagarna i samordningsgruppen som inte tillhör kommunen samt att svara för informations- och utbildningsinsatser för denna grupp.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan och genomföra övningar med krisledningsorganisationen minst en gång per mandatperiod.

Till grund för beslutet ligger lagen (2002: 833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner
och landsting. Lagen föreskriver att kommuner och landsting för varje ny mandatperiod skall fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
Kommunfullmäktige har i budget för 2006 beslutat att stadens nämnder och bolagsstyrelser under
2006 skall genomföra risk- och sårbarhetsanalyser som visar på risker för extraordinära händelser
och konsekvenser i enlighet med KS - anvisningar. Det är dessa anvisningar som här avses.
Stockholms ambition
Ambitionen är att Stockholms stad skall leva upp till den målbild som Krisberedskapsmyndigheten,
KBM, satt upp för landets kommuner enligt nedanstående rubriker;
Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet mm
• Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse mm
• Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet mm
Lagar och förordningar
Styrande författningar och interna direktiv:
• Kommunallagen
• Arbetsmiljölagen
• Lag om skydd mot olyckor
• Lagen om extraordinära händelser i fredstid för kommun och landsting
• Sekretesslag
• Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Stockholms stad (2006-01-23)
• Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser (2005-06-13)
• Försäkringspolicy för Stockholms stad (2004-03-01)
• Säkerhetspolicy för Stockholms stad (1993-09-06)
Sekretess
Sekretesslagen (1980:100) innehåller fr.o.m. den 1 januari 2005 en paragraf som skyddar de uppgifter som samlas in och sammanställs i risk- och sårbarhetsanalyser.
5 kap. 8 § lyder:
"Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer eller planering och förberedelser för hantering av
sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2004:999)."
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Förvaltningens synpunkter
Det moderna samhället exponeras kontinuerligt för olika hot- och risksituationer i form av terrorhot,
pandemier, naturkatastrofer, störningar i elförsörjningen och dylikt. Inriktningen är att den normala
samhällsservicen ska kunna fungera även under sådana extraordinära förhållanden. En förutsättning
för detta är väl utvecklade och aktuella beredskaps- och säkerhetsrutiner, baserade på risk- och sårbarhetsanalyser av verksamheten.
Staden gjorde inför millennieskiftet en omfattande genomgång av beredskaps- och säkerhetsrutinerna. Därmed finns en god grund för fortsatt utveckling av stadens säkerhetsarbete.
Förvaltningen delar helt den syn som uttrycks i lagstiftning och kommunfullmäktiges beslut när det
gäller kontinuerlig uppföljning och revision av verksamhetsriskerna. Inom förvaltningen finns en säkerhetsgrupp, som på ledningens uppdrag, arbetar med säkerhetsfrågorna. Arbetet inriktas på skydd
för individ och egendom samt hög säkerhet i IT-system och andra administrativa rutiner. Säkerheten
har främst förstärkts vid de enheter som arbetar i särskilda riskmiljöer. Det gäller bl.a. skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.
Förvaltningen ser kommunstyrelsens anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser som ett välkommet instrument för fortsatt utveckling av beredskaps- och säkerhetsarbetet. Under hösten 2006 avser förvaltningen att, med ledning av de frågor som bifogas anvisningarna göra en
risk- och sårbarhetsanalys.
Säkerhetsfrågorna berör staden såväl övergripande som på nämndnivå. Förvaltningen ser gärna att
stadsledningskontoret har en aktiv samordnande och pådrivande roll i detta sammanhang.
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