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Motion om att genomföra övningar i krisledning
Ärende
Centerpartiet har genom Siv Sahlström m.fl. 2017-04-20 § 41 inlämnat en
motion som föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen
att besluta att krisledningsnämnden ska:
1. Genomföra en realistisk övning.
2. Genomgå erforderlig utbildning.
Under våren 2018 kommer krisledningsförmågan inom kommunen att övas
tillsammans med övriga kommuner i stockholmsregionen. Övningen ersätter
den övning som ställdes in 2017 med anledning av terrorattentatet på
Drottninggatan.
Krisledningsnämnden kommer hållas uppdaterad inom ramen för övningen i
samma omfattning som vid en reell händelse i enlighet med
krisledningsplanen.
Krisledningsnämnden föreslås efter övningen bjudas in till en
avrapportering, där även roller och ansvar med utgångspunkt från
krisledningsplanen stäms av. Vid mötet används ett scenario som grund.
Som ett nästa steg föreslås en så kallad skrivbordsövning genomföras med
krisledningsnämnden.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret är positiv till att utbildning ges och övningar i
krisledning genomförs. Inom ramen för Samverkan stockholmsregionen,
som leds av Länsstyrelsen i Stockholms län, skulle en större
krisledningsövning (övning Styrbjörn) med ett scenario kring en omfattande
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terrorhandling, genomförts under våren 2017. Med anledning av
terrorattentatet på Drottninggatan 7 april ställdes övningen in.
Under våren 2018 kommer krisledningsförmågan inom kommunen att övas
tillsammans med övriga kommuner inom stockholmsregionen. Vidare
kommer utbildning att genomföras för de tjänstemän där så är relevant.
Övningen har bland annat som utgångspunkt i de förbättringsbehov som
identifierades i samband med terrorattentatet på Drottninggatan.
Krisledningsnämnden kommer hållas uppdaterad inom ramen för övningen i
samma omfattning som vid en reell händelse i enlighet med
krisledningsplanen.
Krisledningsnämnden föreslås efter övningen bjudas in till en
avrapportering, där även roller och ansvar med utgångspunkt från
krisledningsplanen stäms av. Vid mötet används ett scenario som grund.
Som ett nästa steg föreslås en så kallad skrivbordsövning genomföras med
krisledningsnämnden. Denna kan äga rum under hösten 2018.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Nordenmark
Säkerhetschef

Handlingar i ärendet:
1. Tjänsteutlåtande motion om att genomföra övningar i krisledning v4
2. Motion 2017-04-24
3. Beslut KF 2017-04-24 § 41 Motion om att genomföra övningar i
krisledning
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