Nyhetsbrev juli - december 2019
Nu är det åter dags att summera ett givande år
inom vårt gemensamma arbete. I detta
nyhetsbrev kan ni ta del av ett axplock av höstens
gemensamma aktiviteter. En av dessa är övning
Havsörn 2019 som under hösten har engagerat
samtliga aktörer i förberedelser, kunskaps- och
förmågehöjande aktiviteter, genomförande av
övning och utvärdering (en heltäckande
redovisning av årets verksamhet och ekonomi
återfinns i verksamhetsberättelse 2019).

Övning Havsörn

Under året har gemensam målbild 2019-2022
antagits och chefsgruppen har diskuterat
arbetsformer för att kunna nå målen genom
tydliga aktiviteter och prioriteringar. Ett förslag
till prioriterade aktiviteter har tagits fram och
skickats till er parter för förankring.
Vi går nu in i 2020 med fortsatt inriktning om att
stärka regionens förmåga i så väl vardag som vid
krishantering och höjd beredskap.

Efter beslut i regionala chefsgruppen startades
ett gemensamt planeringsarbete för övning
Havsörn 2019 redan i april. Under sensommaren
och hösten intensifierades planeringsarbetet i
samverkan med lokala övningsledare från alla
aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen.
Fyra övningsplaneringskonferenser
genomfördes, där ni ingående aktörer var
delaktiga i arbetet med ambition, inspel och
genomförande, samt uppföljande dialog under
hela hösten. Övningsplaneringen innebar även
att synkronisera övningsupplägg gentemot
Länsstyrelsen Uppsala och att anpassa inspel och
ambition till de behov och övningsmål som var
relevanta för Stockholmsregionen.
Övningsmålen sattes i förhållande till ambitionen
i den gemensamma målbilden 2019-2022 och
här lyftes särskilt fram behoven av att öva säker
informationsdelning, robusthet och alternativa
rutiner, uthållighet, samt att kunna
kommunicera samordnat även i osäkra lägen.

Tack för att ni alla med stort engagemang har
bidragit till den utveckling vi tillsammans har
gjort under 2019, vi i samordningskansliet ser
fram emot ett givande 2020 tillsammans med er!
Ola Slettenmark,
Samordningschef, Samordningskansliet

Aktiverat läge – samverkan vid händelser
Under andra halvåret 2019 har få störningar
inträffat ur ett regionalt helhetsperspektiv. Det
har endast funnits behov av aktiverat läge i
samband med höga vattenflöden/högt vattenstånd i Mälaren i december. Under samma
period har aktörerna vid 40-tal tillfällen
informerat varandra genom informationsunderrättelser i WIS.

Höga vattennivåer vid slussen, december 2019

En inriktning under höstens arbete har varit att
höja generell kunskap och förmåga inom
områdena ”gråzonsproblematik” och kärnteknisk
händelse. Ett omfattande kunskapsmaterial har
skickats ut till alla aktörer och 26 september
genomfördes ett kunskapsseminarium med drygt
200 deltagare från regionens aktörer som
belyste dessa områden ur olika perspektiv.
Utbildningar har också genomförts för att höja

Aktörer
Kommunerna i Stockholms län • Kustbevakningen • Länsstyrelsen Stockholm • Mellersta militärregionen, Försvarsmakten
Polismyndigheten Region Stockholm • Region Stockholm • SOS Alarm • Stockholms hamnar
Storstockholms brandförsvar • Södertörns brandförsvarsförbund • Brandkåren Attunda • Trafikverket
www.samverkanstockholmsregionen.se • e-post: info@samverkanstockholmsregionen.se • twitter: @samverkan_sthlm

kunskapen gällande regional samverkan vid
samhälls-störningar och kunskap om våra
gemensamma verktyg WIS och Rakel (se
utbildningar)

Kunskapsseminariet om gråzon och kärnteknisk
händelse 26 september var mycket uppskattat.

En förövningsfas genomfördes 1-21 oktober för
att skapa en bild av ett ansträngt läge p.g.a.
omfattande störningar med oklara orsaker i
Stockholmsregionen. Dessa händelser ledde
fram till ett utgångsläge för uppstarten av
scenarioövningen den 23-24 oktober.
Redan 21 oktober övades ett moment med säker
informationsdelning, ett av övningsmålen.
Själva scenarioövningen inleddes kl. 08.00 den
23 oktober då regional samverkansstab
aktiverades och övningsaktiviteter drogs igång
hos de flesta aktörer inom Samverkan
Stockholmsregionen. Därefter följde inspel,
moment, analys och åtgärder och
kommunikation under 36 timmar – såväl i
aktörernas egna organisationer som i det
koordinerade arbetet i samverkansstaben.

Glada miner i regional samverkansstab vid övningens
avslut efter 36 timmar

Uppföljning och utvärdering ingår som en
självklar del av övning Havsörn. 7 november
genomfördes ett uppföljningsseminarium med
lokala övningsledare och övade funktioner från
alla deltagande aktörer för att fånga erfarenheter och förslag på åtgärder och utvecklingsarbete. Uppföljande diskussioner har också förts
i regionala chefsgruppen, i samordningsgruppen
och i kommunikatörsnätverken. Till detta har

enkät om synpunkter på övningens planering och
genomförande har skickats ut.
En preliminär utvärdering visar att aktörerna
överlag anser att övning Havsörn har varit en
mycket givande och lärande övning och att
tempot och upplägget gav möjlighet till
diskussioner och reflektioner under övningen.
En utvärderingsrapport kommer att delges till
alla aktörer.

Genomförda aktiviteter
- hösten 2019
Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom
ramen för det gemensamma arbetet inom
Samverkan Stockholmsregionen under hösten,
närmare 70 stycken:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Regionalt råd (1)
Regional chefsgrupp/inriktande - forum (3)
Regional samordningsgrupp/utökad (4)
Verkställande forum (5)
Kommunikatörsnätverks- och
kommunikationschefsmöten (5)
Övningsplanerings- och uppföljningskonferenser Havsörn (6)
Veckovis samverkanskonferens jun-dec (26)
Utbildningar och kunskapsseminarier (12)
Möten i temaområden/arbetsgrupper (7)
Övrigt

Aktivt deltagande vid övningsplaneringskonferens 4 med
alla aktörers lokala övningsledare.

Utbildningar hösten 2019
För att höja förmågan till samverkan inom
regionen genomförs kontinuerligt utbildningar.
Under hösten har följande utbildningar och
seminarier genomförts, byggt på de behov som
aktörerna har angett:

Forum för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till Forum
för samhällsskydd och beredskap den 25
september. Under dagen informerade SMHI om
att kunna arbeta med konsekvensbaserade
vädervarningar, Myndigheten för stöd till
trossamfund beskrev sitt uppdrag inom området
krisberedskap och behovet av samverkan.
Länsstyrelsen beskrev pågående
utvecklingsarbete och uppdrag, bland annat
kopplat till civilt försvar och krisberedskap,
totalförsvar och totalförsvarsövningen 2020
samt om målet att förbättra förmågan genom
planerade tillfällen för regional samverkansstab.
Introduktionsutbildning i regional samverkan vid
samhällsstörningar, oktober 2019.

• Regional samverkanskurs, verkställande nivå
har under hösten genomförts vid två tillfällen.
Syftet är att öka kunskap och förståelse för olika
aktörers roller, ansvar och behov vid svåra
händelser, att tydliggöra hur regionen bedriver
samverkan för att hantera olika händelser och
vilka redskap/stöd som finns. Målgrupp är polis,
räddningstjänst, ambulanssjukvård m.fl.
• Introduktion Regional samverkan vid
samhällsstörning. För samordnande nivå
genomfördes utbildning 2 september och 8
oktober och för inriktande nivå 11 och 17
september samt 11 oktober.
• WIS-utbildning genomfördes 18 september och
även genomförts hos aktörer vid flera tillfällen.
• Grundutbildning i Rakel genomfördes 17 sep.
• Kunskapshöjning Informationspåverkan:
Uppföljning av utbildning som genomfördes i
januari samt konkreta exempel har diskuterats
vid kommunikatörsnätverksmöten under hösten.
• Kunskapsseminarium gråzon och konsekvenser
av kärnteknisk händelse. Som ett led i att
förbereda aktörerna inom Samverkan
Stockholmsregionen inför övning Havsörn
genomfördes ett kunskapshöjande seminarium
den 26 september Drygt 200 deltagare fick ökad
kunskap genom kunniga experter som belyste
områdena ur olika perspektiv.

500:e ordinarie samverkanskonferensen
Torsdagen 17 oktober genomfördes den 500:e
ordinarie samverkanskonferensen inom
Samverkan Stockholmsregionen. Samma rutiner
som vanligt följdes med aktörsrapportering,
informationsdelning, identifiering av
samverkansbehov och sammanställning av
regional lägesbild. Det är väl värt att uppmärksamma den samverkansform som i dag känns
självklar för de regionala aktörerna.
- Det är svårt att föreställa sig tiden innan vi
genomförde samverkanskonferenser, de är
verkligen motorn i den regionala samverkan. 500
genomförda ordinarie konferenser har gett
oerhört mycket erfarenhet och lett till en stor
mängd faktiska åtgärder. Lägg till detta de
ytterligare ca 200 tillfällen där samverkanskonferenser genomförts när någon aktör sett
behov att aktivera samverkan utifrån händelser
så förstår man vilket värde detta givit, säger Ola
Slettenmark, samordningschef.

Den 500:e samverkanskonferensen leddes av Kerstin
Hägg, TiB, Anna Zimmerling, RSIB, Inger Frendel,
RKK och Filip Strand, Länsstyrelsen, som ansvarade
för lägesbild. Deltog gjorde också Petramy Börjesson
och Monica Johnson, Lst kommunikationsenhet.

Arbete i temaområden (ex.)

Strategic Coordination Arrangements.
Projektet landade i 39 rekommendationer som
kommer att översättas till svenska förhållanden.
Projektet övergår nu i ett arbetande nätverk där
fler städer kommer ansluta. Fokus under 2020 är
de två områdena Cyber och Strategic
Communication.
Ta del av projektrapporterna via denna länk

Kommunikatörsnätverket har under hösten framförallt
fokuserat på övning Havsörn, totalförsvarsplanering, och
metoder för att möta informationspåverkan.

Kommunikation
Arbetet i kommunikatörsnätverken har under
hösten följt samma inriktning som andra forum
inom Samverkan Stockholmsregionen - fokus på
förberedelser inför övning Havsörn och
totalförsvarsövningen 2020. Bland annat har
nätverket genomfört workshops kring
utmaningarna att kommunicera i osäkra lägen då
information saknas, eller då vi utsätts för
desinformation och påverkan.
Nätverket har också arbetet förberedande för att
förbättra förmågan vid en inträffad händelse:
bl.a. genom att öka kunskapen om varandras
ansvar och roller, att uppdatera och ta fram
förberedda, samordnade budskap, samt
diskuterat och tränat de samverkansrutiner som
gäller för samordnad kommunikation.

Representanter från de olika städerna samlades 15 nov i
London för att slutredovisa projektet och övergå i ett
arbetande nätverk. Londons Borgmästare Sadiq Khan var
värd för mötet

Projektet presenterades även under ett
seminarium i samband med konferensen
Mötesplats Samhällssäkerhet den 20 november

Projektarbeten
Projekt CTPSR (CTPN)
Samverkan Stockholmsregionen har sedan juli
2018 deltagit i det projektet CTPSR, Counter
Terrorism Preparedness and Societal Resilience,
tillsammans med representanter för Paris,
London, Barcelona, Rotterdam och Manchester.
Den 15 november presenterades projektrapporten, med företrädare för deltagarna,
andra städer och forskningen. Från
organisationerna inom Samverkan
Stockholmsregionen deltog Ola Slettenmark,
Mikael Fetz (Polisen), Magdalena Bosson
(Stockholms Stad) samt Sven-Erik Österberg,
(landshövding Länsstyrelsen).
Varje stad/region har ansvarat för var sitt
delområde i projektet, och vi inom Samverkan
Stockholmsregionen har lett arbetet kring

Paneldiskussion i samband med Mötesplats
Samhällssäkerhet den 20 november. På bilden:
Alex Townsend Drake London Resilience Group
Brooke Rogers, King’s College London
Ola Slettenmark, Samordningskansliet
Magnus Sjöberg, Polisen NOA
Fredrik Bynander, Försvarshögskolan

Nätverkets gemensamma logotype

Virtuell samverkan
Inom uppdraget om att undersöka hur vi kan
stödja nuvarande samverkansprocesser med
teknik har samverkansprocesserna på
verkställande nivå varit i fokus och operatörsklustret pekats ut som pilotobjekt. Under hösten
har arbetet fortsatt med målet att ta fram
förutsättningar för genomförande av ett
pilotprojekt våren 2020. Vid chefsgruppens
möte 5 december redovisades detta och ligger
som förslag i aktivitetsplan 2020, men
förutsätter beslut om prioritering.

Vid workshop arbetade verkställande forum, befälsgrupp
och operatörsgrupp med scenarion för att diskutera i vilka
processer teknik kan stödja. Företaget Skydome
demonstrerade var teknikutvecklingen befinner sig.

Pågående gemensamt arbete (ex.)
Totalförsvarsplanering och TFÖ 2020
Utifrån det omfattande arbete som bedrivs hos
alla aktörer kopplade till totalförsvarsplanering
kommer detta att fr.om 2020 bli ett eget
temaområde i syfte att hålla ihop de
övergripande processerna. Länsstyrelsen
kommer att vara sammankallande inom
temaområdets arbetsgrupp.
I samband med regionala rådets möte 1 oktober
diskuterades, utifrån erfarenheter av stormen
Alfrida, samhällets behov vid omfattande
störningar. Bl.a. lyftes vikten av att öka den
enskildes kunskap och förmåga att klara sig själv,
samt att kunna kommunicera även i störda
förhållanden. Vid mötet fanns samsyn avseende
en gemensam satsning kring dessa områden,
bl.a. genom en samordnad kunskapsinsats i
samband med krisberedskapsveckan samt en
samlad strategi kring s.k. ”trygghetspunkter”
eller motsvarande etableringar. Länsstyrelsen
tog taktpinnen kring dessa aktiviteter.

Gemensam samverkansetablering
Sedan i april är operatörsklustret i Johannesberget i linjedrift 7 dagar i veckan (totalt 60 h).
Parterna är som tidigare Polisen, SOS Alarm,
Trygghetscentralen SL, länets räddningscentraler, Trafikverket/Trafik Stockholm. Genom
samtidig och omedelbar informationsdelning till
samverkande parter trimmas operativa insatser i
regionen och en ständigt uppdaterad lägesbild
upprätthålls. Arbetet följs upp på daglig basis och
skapar underlag för fortsatt utveckling och
lärande i de grupperingar som arbetar på
verkställande nivå. Liksom många
samverkanssatsningar ger arbetet inte främst en
lägre kostnad för aktör utan en höjd effekt,
kvalitet och samordning av det uppdrag som
bedrivs. En diskussion kring finansiering och
ambition av fortsatt arbete pågår i chefsgruppen
inför 2020 arbete. Nedan några exempel och
utdrag från rapporterna som skrivs av
operatörerna i klustret under passen
• ”Hjärtstopp på buss, oklart vart initialt. Tack vare ett
enormt bra samarbete mellan alla, där bla. SOSoperatören i klustret tar över samtalet med inringaren
och får fram mer information från inringaren som gör
att operatören på trafik sthlm tills slut hittar bussen i
kameran och alla får sedan rätt position och RTJ samt
Ambulans kommer snabbt på plats.”
• ”Olycka rulltrappa Östermalmstorg. Samtliga får in
ärendet nästan samtidigt. Så bra samarbete för att vi
kan dela den senaste informationen som finns till
varandra. Trygg C får snabbt upp kamera på
händelsen. Ambulans snabbt på plats och hjälper
barnet som skadat sig. RTJ, SOS, Trygg C samarbetar.”
• ”Person under tåg, söder om Södertälje syd. Bra
samverkan mellan alla närvarande, tydlig uppdatering
kan ges hela tiden. Positioneringen ändras under tiden
men alla får ny position samtidigt. dessa ärenden är
extremt mer effektiva när vi har klustersamverkan!”

Vidare har det tidigare förslaget kring lokaler
som stödjer det samlade arbetet i aktiverat läge
tagits upp som del att ta vidare under 2020.

Operatörsklustret vid Johannes räddningscentral

Gemensamma resurser/funktioner
Resurser i samordningskansliet
Under hösten har vi tackat av och ”lämnat
tillbaka” Henrik Nyman, Södertörns
Brandförsvar, efter 2 år (50%) hos oss i kansliet.
Henrik har bland många värdefulla leveranser
drivit forumen på verkställande nivå, utvecklat
och genomfört utbildning Regional
samverkanskurs - verkställande nivå med över
200 deltagare.
Kenneth Kollberg återvänder nu i januari till
Nynäshamn kommun efter 1 år (100%) i
samordningskansliet. Kenneth har i sin viktiga
roll bl.a. fokuserat på övning Havsörn, planering,
observation och utvärdering samt haft
kommunalt perspektiv på behovsanalyser och
aktivitetsplanering.
Christoffer Wedelin, Polisregion Stockholm, som
tjänstgjort i rollen som Regional samverkanskoordinator i beredskap, RSIB, sedan funktionen
bidades 2016 har slutat i funktionen efter att ha
fått nytt arbete i annan myndighet. Vi tackar
Christoffer för de stora insatser han bidragit med
till att utveckla funktionen och att tydligt leda
arbetet vid aktiverade lägen i regionen. Nya
resurser kommer att rekryteras till funktionen.
I mitten av januari välkomnar vi nya inlånade
resurser i form av Mikael Dahl, Storstockholms
Brandförsvar (50%) och Gunnar Hansson,
Södertörns Brandförsvarsförbund (50%). VI
återkommer med utförligare presentation av
dem och deras uppdrag i nästa nyhetsbrev.

Kalendarium våren 2020
Nedan finns de första planerade datumen
för möten, utbildningar och aktiviteter under
våren 2020. Ytterligare datum och
uppdateringar kommer att finnas i kalendern
på www.samverkanstockholmsregionen.se
Möten, forum och utbildningar
28 jan

Regional uppstart inför
krisberedskapsveckan
6 feb
Uppstart regional samordningsgrupp
och kommunikatörsnätverk (fm)
19 feb Regional chefsgrupp (em)
3 mar
RSK verkställande (grund)
4 mar
RSK verkställande (fortsättning)
4-5 mar Forum samhällsskydd o beredskap (inkl.
samordningsgrupp)
10 mar Utbildning WIS (fm)
17 mar Utbildning Rakel (fm)
24 mar Kommunikatörsnätverksmöte (fm)
1 apr
Regionalt råd
2 april Kommunikationschefsmöte (fm)
15 apr Regional samordningsgrupp (fm)
23 apr Regional chefsgrupp (fm)
11 maj Introduktion regional samverkan
(samordnande. nivå)
14 maj Regional samordningsgrupp
19 maj Kommunikatörsnätverksmöte
28 maj Temaområde krisstöd, nätverksmöte
11 jun Planeringsmöte inför sommar (em)
16 jun Regional chefsgrupp (em)

Datum ännu ej satta för:
- Introduktion regional samverkan, inriktande. nivå
- Planerad samverkansstab/färdighetsträning

Michael Dahl

Gunnar Hansson

Vet du någon som är intresserad av arbete i
samordningskansliet? Hör av er med tips och
intresseanmälan.
info@samverkanstockholmsregionen.se

