Tjänsteutlåtande
2019-03-19

Stefan Persson
Säkerhetsenheten
08-124-54-55
Stefan.persson@ekero.se

Kommunstyrelsen

Antagande av Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan
Stockholmsregionen
Dnr KS19/80
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den gemensamma målbilden för 2019-2022 som är
framtagen av aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen.
Sammanfattning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller
plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs
fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och
framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer. Från
och med 2015 övergick projektet till linjen i och med beslutet om att skapa (SSR)
Samverkan Stockholmsregionen, en aktörsgemensam avtalsorganisation.
Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild 2019-2022. Utöver den
gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och
överenskommelser utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det
gemensamma arbetet under den kommande perioden 2019-2022.
Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer
inom Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på
både samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och
ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att
erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter
kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete
inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-03-19
Gemensam Målbild 2019-2022 (version1.0) med bilagorna: Målbeskrivning och
Gemensamma förmågor

Ärendet
Parter
De parter som 2014 undertecknat avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region
är kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm, Försvarsmakten Militärregion
Mitt, Polisen Region Stockholm, Stockholms läns landsting, SOS Alarm, Trafikverket,
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda och
Stockholms hamnar. Ytterligare parter kan över tid ansluta sig. Länsstyrelsen har en
samordnande och sammankallande funktion.

Mål och syfte gemensam målbild
Detta dokument, Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen,
sammanfattar förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan
Stockholmsregionen under perioden 2019-2022. Utöver den gemensamma grund som
parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser utgör föreslagna
målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den kommande
perioden 2019-2022. De gällande dokument som utgör grund för arbetet är:
•

Avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region

•

Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan

•

Modellbeskrivning, bilaga till överenskommelse, (uppdat. dec -18)

•

Gemensamma förmågor, (uppdat. dec -18)

Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom
Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både
samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på
de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor
eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområdena
sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och
temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.

Utifrån det förändrade omvärldsläget fattade regeringen inför 2016 beslut om återupptagen
totalförsvarsplanering och återuppbyggande av ett civilt försvar med samhällets
krisberedskap som grund.
Givet detta avser det aktörsgemensamma arbetet och målformuleringarna för kommande
period att i tillämpliga delar täcka in eller i övrigt stödja de gemensamma behoven som
beskrivs i dokumenten Högre regional grundsyn för Militärregion Mitt (Försvarsmakten och
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Länsstyrelserna inom Mellersta militärregionen) samt Regional strategi för civilt försvar
(Länsstyrelsen i Stockholm).

Länsstyrelsen har vid höjd beredskap befogenheter att leda det civila försvaret. De strukturer
som vi aktörer tillsammans byggt upp för inriktning och samordning inom Samverkan
Stockholmsregionen är händelse- och mandatsoberoende. De kommer således även att
nyttjas vid de händelser där samverkansledning övergår till direkt ledning, t.ex. som
förhållandena vid tider av höjd beredskap.

Måldokumentet ska gälla under fyra år varför utformning av målen medvetet formulerats
inriktande snarare än i kvantitativa termer. Utformning av mätbarhet och måluppfyllnad har
hänvisats till det årliga verksamhetsplaneringsarbetet och dess tänkta aktiviteter. VPprocessen styrs och beslutas av regionala chefsgruppen vilket ger möjlighet för aktörerna att
med full insyn styra ambition och uppföljning av arbetet. Kopplat till aktörernas ambition
kommer även resursfrågan att diskuteras i samband med detta.

Stor utveckling av samhällets samlade förmåga till hantering av samhällsstörningar har skett
under den relativt korta tid regionens aktörer tillsammans har bedrivit strukturerat arbete
inom Samverkan Stockholmsregionen. Vi ser fram emot att gemensamt fortsätta denna
utvecklingsresa med avstamp i de av parterna gemensamt formulerade målbilderna som
redovisas i detta dokument.

Aktörsgemensam funktion
Som stöd i arbetet och för att kvalitetssäkra målet med samverkan har ett gemensamt
samordningskansli inrättats. Kansliets uppdrag är att leda, stödja och samordna det
gemensamma arbetet som bl a innehåller metodutveckling, utvärdering, kommunikation och
händelsehantering. Den gemensamma funktionen förvaltas, samordnas och utvecklas inom
ramen för överenskommelsen i form av en avtalsorganisation. Funktionen är således inte en
egen juridisk person och saknar organisationsnummer.
Kansliet leds av en ordinarie samordningschef som rapporterar till regionala chefsgruppen.

Deltagande aktörer delar på ansvaret att låna ut personal som under överenskommen tid
genomför uppdrag i det gemensamma samordningskansliet. Detta möjliggör utbyte av
kompetens och bidrar till personlig och organisatorisk kompetensutveckling, långsiktigt
ägarskap och en kostnadseffektiv drift. Aktör som bidrar med personal ersätts till redovisad
självkostnad ur den gemensamma budgeten.

Vid behov aktiveras också en gemensam beredskapsfunktion, s.k. Regionala
samverkanskoordinatorer, för att driva och kvalitetssäkra den samverkan och koordinering
som krävs vid samhällsstörande händelser och skeenden.
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Finansiering
Fördelning av kostnaden för den gemensamma funktionen bygger på principen att alla parter
är med och bidrar. Länets tjugosex kommuner finansierar tillsammans halva kostnaden och
fördelar detta genom att betala en andel baserad på antalet invånare vid budgetårets start.
Maxbeloppet är 1,50 kronor per invånare och år och bygger på antal mantalsskrivna vid
halvårsskiftet år före aktuellt budgetår. Övriga aktörer finansierar tillsammans andra hälften.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Stockholms län

Daniel Lindqvist
Biträdande Kommundirektör

Stefan Persson
Säkerhetschef

