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Inriktande nivå
Vad skulle ni sakna om samverkan
inom SSR upphörde?
Ge 3 konkreta exempel

➢ Nätverket
➢ Den praktiska möjligheten till snabb
samordning - samverkan
➢ Effektiva personkontakter i flera nivåer
➢ Övningsmöjligheter
➢ Snabbheten i att få igång samverkan
➢ Tryggheten i hur vi organiserar
samverkan
➢ Lära av varandra i vardagen
➢ Samverkansytan
➢ Samordnande resurser och information
➢ Håller upp lägesbilden
➢ Snabb samverkan och gemensam
lägesbild på operativ nivå
➢ Möjligheten till större förståelse för
varandras utmaningar
➢ ”Beslutsarenan” förankringsarbete och
gemensamt arbete
➢ Samverkansmekanism som finns övas
dagligen

➢ RSIB-funktionen
➢ Arenor/nätverk för trygg och
säkerhetsfrågor
➢ Upparbetade kontaktytor och forum
➢ Gemensam lägesbild med
helhetsperspektiv inklusive
samverkanskonferens
➢ Sammanhållet arbete genom
samordningskansliet
➢ Samverkansforum med huvuddelen av
samhällsaktörer i länet
➢ Det sammanhållande paraplyet
(samordningskansliet)
➢ De olika perspektiven hos aktörer (risk
för hemmablindhet)
➢ Samverkanskonferenserna
➢ Den gemensamma lägesbilden
➢ De regionala samordningseffekterna

Aktörer
Kommuner i Stockholms län • Kustbevakningen, Region Nordost • Länsstyrelsen Stockholm • Försvarsmakten, Militärregion Mitt
Polisen Region Stockholm • SOS Alarm • Stockholms hamnar • Stockholms läns landsting
Storstockholms brandförsvar • Södertörns brandförsvarsförbund • Brandkåren Attunda • Trafikverket
www.samverkanstockholmsregionen.se • e-post: info@samverkanstockholmsregionen.se • twitter: @samverkan_sthlm

Vision 2022
Hur ser samarbetet ut?
➢ Ungefär som idag men utvecklat fler
förberedda scenarios
➢ Liknande som nu, men bättre, mer
förberedda och snabbare
➢ Fler funktioner i beredskap (te
kommunikatör)
➢ Situationsanpassat – mer precisa i hur vi
skjuter samverkan
➢ Utvecklat arbetssätt – fler händelser att
samverka kring och att det finns en vinst
i att samverka.
➢ Bättre samverkan med närliggande
regioner och län
➢ TF-planeringen – tydligare beskrivning
mellan SSR/LST – olika forum för att
diskutera olika saker
➢ Aktörernas roller tydligare
➢ Organisera frivilliga – någon förberedd
tanke kring det.
➢ Spetsigare och inte bredare – bra på det
vi ska vara bra på
➢ Tydligare ansvarsområden mellan
aktörer
➢ Nytt regionalt råd med nytt syfte än idag
➢ Sikta mot en målbild 2040 med gold
silver and bronze
➢ Role model i TF 2020
Vilka aktörer finns med?
➢ Gärna nuvarande aktörer men också
kanske några adjungerade: jernhusen,
swedavia, migrayonsv, frivilligorg.
Permanenta eller adjungerade?
➢ Fler adjungerade eller hangarounds –
tex privata aktörer
➢ Samma som nu – ev säpo med vid vissa
tillfällen
➢ Swedavia
➢ Kust och sjö kanske borde vara
adjungerade
➢ Tätare samarbete med frivilliga där LST
är ansvarigt
Vilken är vår största utmaning?
➢ Fortsätta hålla ihop den här samverkan
vi har idag och fortsätta på det bra vi
gör

➢ Dela den gemensamma LB av tekniska
och praktiska skäl
➢ Säksskydd och infodela
➢ Snabbhet
➢ Koppla in mot TF och hitta rollen där
för samverkan
➢ Gränsdragning LST/SSR
➢ TF och hur vi ska samverka
➢ Få ut samverkan i våra egna kommuner,
Förståelse för SSR i egen organisation
➢ Takta TF-planeringen nationellt med oss
– behålla det som är viktigt för oss i
vardagen
➢ Inrymning/utrymning
Vad har vi uppnått?
➢ Ökad tillit, ökad interna kännedom och
förståelse för varandras verksamheter –
positivt
➢ Fler förberedda inriktningar – mer
snabbfotade
➢ Hörgre kompetens o förmåga i att
hantera händelser
➢ Förtroendefullt samarbete med media
och att de förstår SSR
➢ Alla nå förmågorna
➢ Gold silver och bronze med
lagstiftningsstöd
Vilka verktyg har vi?
➢ Både inom det tekniska, juridiska och
kunna dela hemlig info
➢ Lättare at dela sekretess än vad det är
idag
➢ Förändrad lagstiftning
➢ Yttre skydd men inte skydd mellan oss
➢ WIS 5.0 – mycket bättre, kanske nåt
helt annat.
➢ System för säker infohantering som vi
inte har idag.
➢ Virtuell stab – fler hade gärna samlats
fysiskt men utveckla verktyg för det.
➢ Tydligare enklare och säkrare sätt att
dela info
➢ Nytt WIS
➢ Utvecklat immateriella förmågor – delar
mycket mer med varandra

