Nyhetsbrev juni 2019
Åter terminsslut och vi summerar en innehållsrik
period inom vårt gemensamma arbete.
Den gemensamma målbilden är ute för formellt
antagande. Det annonserade datumet för beslut
var satt till 1 juni, ett antal aktörer har dock
begärt förlängd tid pga. när kommunstyrelsen
sammanträder. I det utvecklingsarbete som görs
arbetar vi redan utifrån målbildens inriktning och
kommer att parallellt med antagandet att följa
upp ambitionsfrågan i målbilden under hösten
och kommande år.
Vid regionala chefsgruppens sista möte för
terminen tackade vi av Patrik Åhnberg som
ordförande och drivande i arbetet inom
Samverkan Stockholmsregionen, han har varit
med sedan den tidiga starten och summerade en
händelserik utveckling. Patrik lämnar för uppdrag
som stadsdelsdirektör i Skärholmen, Stockholms
stad. Johan von Sydow, Länsöverdirektör vid
Länsstyrelsen tar över ordförandeklubban och ser
fram emot att driva arbetet vidare.

Våren har fört med sig ett stort antal
markbränder, där perioden 21–23 maj innebar
en mycket stor belastning för länets räddningstjänster och begreppet ”aspludd” skapades.

.

Aktiverade lägen 1 januari - 20 juni
Sedan i januari har följande lägen hanterats:
- Vädervarning klass 2 (31dec-2 jan)
- Stormen Alfrida (2–9 jan)
- Kraftigt snöfall, påverkan framkomlighet (3 feb)
- Varsel om strejk i hamnar (5 mars)
- Aktiverad samv.stab - derby + demo (10 mars)
- Omfattande markbränder (23 maj)
- Telefonistörningar (18–19 juni)
Därtill har aktörerna vid ett 25-tal tillfällen
informerat varandra genom informationsunderrättelser (information för kännedom) i WIS.

Patrik Åhnberg

Johan von Sydow

Aktiverat läge
– samverkan vid händelser
Under första halvåret 2019 har förhållandevis få
störningar inträffat i regionen och vi har gått in i
aktiverat läge vid 7 tillfällen. Januari inleddes
med storm och snöfall vilket ledde till
omfattande strömavbrott som främst drabbade
Norrtälje och ytterligare ett antal kommuner.
Erfarenheterna från de långvariga strömavbrotten har tagits tillvara i utvecklingsarbetet.

Inför fotbollsderby på Tele2 samt tillståndsgiven
demonstration den 10 mars begärde Polisen
aktivering av samverkansstab och
operatörskluster. Arbetet i samverkan avlöpte
väl med lärande och utveckling där också
differentierade lägesbilder togs fram och
distribuerades.
Under morgonen inträffade samtidigt en
explosion i en biogasbuss, varvid
informationsdelning och koordinering kunde
genomföras i den redan aktiverade
samverkansstaben.

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

Genomförda aktiviteter
under våren 2019
Nedan ett urval av aktiviteter som genomförts
inom ramen för det gemensamma arbetet inom
Samverkan Stockholmsregionen under våren,
utöver arbetet i etablerade forum och nätverk
▪ Regionalt råd (1)
▪ Regional chefsgrupp/inriktande - forum (4)
▪ Regional samordningsgrupp/utökad (4)
▪ Veckovis samverkanskonferens jan-jun (26)
▪ Verkställande forum (4)

Projektarbeten
Projekt CTPSR
Under perioden juli 2018 till november 2019
deltar vi gemensamt i det internationella
projektet CTPSR, Counter Terrorism
Preparedness and Societal Resilience,
tillsammans med Paris, London, Barcelona,
Rotterdam och Manchester. Varje stad/region
svarar för varsitt delprojekt, där vi leder arbetet
kring Strategic Coordination Arrangements.
Under mars var vi värdar för ett styrgruppsmöte
och regionala chefsgruppen fick en föredragning
kring de olika delprojekten. Just nu pågår
rapportskrivning tillsammans med vårt
akademiska stöd från Univeristy of Montreal.
Slutredovisning sker i London den 15 november
Virtuell samverkan
Inom den gemensamma målbilden finns ett
uppdrag om att utveckla virtuell samverkan. Som
en del av det har vi tillsammans med
Verkställande forum – ledningscentraler och dess
undergrupper med befäl samt operatörer gjort
ett inspirationsbesök vid FOI och företaget
Skydome i Kista. Där fick vi ta del av forskning
och utveckling som pågår inom sensorteknik och
virtuella ledningscentraler. Som en del att pröva
och utveckla vår förmåga till att nyttja teknik mer
i samverkan pågår nu formandet av ett
pilotprojekt kring virtuell samverkan som är
tänkt att kunna drivas med koppling till
operatörsklustret. Vi återkommer med
information efter sommaren.

Forum för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen i Stockholms län, bjöd intill
Forumdagar 28-29 mars inom ramen för arbetet
i Samverkan Stockholmsregionen. Under dag 1
diskuterades bl.a. effektivare räddningstjänst och
nästa steg gällande strategi för utveckling av det
civila försvaret 2019—2020. Deltagarna fick
också en föredragning om regeringsuppdraget
för utsatta EU-medborgare. Erfarenheterna från
stormen Alfrida och pågående arbete med att en
regional inriktning för Omfattande elbortfall stod
i fokus med avslutande paneldiskussion.
Dag 2 diskuterades samhällets förmåga att
hantera social oro, antagonistiska hot och
händelser av betydelse för totalförsvaret.
Avslutningsvis diskuterades förmåga och
ambitionsnivå inför de kommande övningarna
Havsörn och TFÖ 2020.

Paneldiskussion om erfarenheterna av omfattande
elavbrott under Forumdagarna

Utbildningar våren 2019
• Regional samverkanskurs, verkställande nivå
som lanserades hösten 2018 har under våren
genomförts vid fyra 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.
• Introduktion Regional samverkan vid
samhällsstörning (samordnande nivå)
genomfördes 9 april och 16 maj.
• WIS-utbildning genomfördes 12 mars
• Arbetsgruppen Säkerhetsskydd genomförde
utbildning 20 mars med fokus på säkerhetsanalys
samt inplacering i säkerhetsklass.
• Utbildning i att identifiera och möta
informationspåverkan genomfördes 22 januari,
riktad till regionens kommunikatörsnätverk.

Introduktionsutbildning Regional samverkan

Arbete i temaområden
Säkerhetsskydd
Inom temaområde säkerhetsskydd har en
heldagsutbildning genomförts med fokus på
säkerhetsskyddsanalys samt inplacering av
personal i säkerhetskyddsklass. Under dagen
hanns även med att diskutera hur vi bygger
säkerhetskultur samt följa upp den handlingsplan
som beslutades under 2018. I samband med
övning Havsörn kommer vissa moment att övas
med koppling till området.
Krisstöd
Under våren har arbetet inom temaområde
krisstöd fokuserat på att formera arbetet i
arbetsgruppen samt att säkra kontaktpersoner
hos samtliga regionens aktörer. Christina Ling
från Region Stockholm är ny sammankallande
efter att Bengt Andrée gått i pension. Den 22 maj

Välbesökt krisstödsseminarium den 22 maj

genomfördes ett heldagsseminarium med över
150 deltagare från SSR:s aktörer men även
Svenska kyrkan, Myndigheten för stöd till
trossamfund, Röda Korset m.fl. Seminariet
syftade till att informera om olika aktörers roller
och ansvar inom krisstöd och förankra de
framtagna samverkansmodellerna samt
genomföra en scenarioworkshop. Under dagen
gästades vi av Freja Ulvestad Kärki, specialist i
klinisk psykologi vid Helsedirektoratet i Oslo, som
föreläste om erfarenheter av det långsiktiga
krisstödsarbetet efter Oslo och Utöya 2012.
Kommunikation
Terminen inleddes med att regionens båda
kommunikationsnätverk fick möjlighet att delta i
MSB:s pilotutbildning för att höja förmågan att
identifiera och möta informationspåverkan.
Informationspåverkan har också regelbundet
följts upp i kommunikationsarbetet, bl.a. inför
valet till Euoropaparlamentet. Vid arbetet med
en gemensam inriktning för omfattande
elbortfall har regionens kommunikatörer bjudits
in för att bidra med kommunikationsperspektiv i
arbetet. Kommunikatörsnätverket har genomfört
tre möten under våren och kommunikationscheferna vid ett tillfälle. Arbetet med att ta fram
förberedda budskap har fortsatt och områdena
eldningsförbud/brandrisk samt elbortfall har
varit bland de prioriterade. Under våren har
kommunikation kring just eldningsavrådan och
förbud behövs samordnas i praktiken.
Fokus har också legat på framtida arbete med
totalförsvarsplaneringen, säkerhetsklassning och
behov av ökad kunskap inom området
totalförsvar, samt hur vi ska arbetare vidare med
uppdraget att ta fram en gemensam strategi för
kommunikation när ordinarie kanaler inte
fungerar.

Pågående och kommande arbete
Kommande övningar
Chefsgruppen i Samverkan Stockholms Regionen
har gemensamt beslutat att länets aktörer ska
delta i årets övning Havsörn 2019. Den lyfts fram,
dels som ett viktigt förberedande moment inför
TFÖ 2020, dels som en betydelsefull aktivitet för
att nå upp till ambitionen i den gemensamma
målbilden 2019-2022. Havsörn 2019 är upplagd
som en bred simuleringsövning. Den innehåller
moment av gråzonsproblematik, med
omfattande samhällsstörningar, desinformation
och informationspåverkan och inslag av allvarliga
antagonistiska handlingar. De olika övningsmomenten kommer belysa möjliga utmaningar
för samhällets krisberedskapsförmåga och
kommer ställa krav på regionens förmåga att
agera koordinerat i beslutade samverkansnivåer.
Sammanfattningsvis ska scenariot ge
förutsättningar att öva, pröva och fortsatt
utveckla förmågeområden inom statlig
räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar.
Som en förberedelse inför huvudövningen
kommer ett antal kunskapshöjande åtgärder
genomföras, bl.a. ett kunskapsseminarium den
26 september. Huvudövningen genomförs den
23-24 oktober och kommer att pågå under 36
timmar, vilket ger möjligheter för respektive
aktör att pröva sin förmåga till uthållighet.
Varje aktör har en utsedd lokal övningskontakt.
Frågor om övningen kan också ställas via
havsorn@samverkanstockholmsregionen.se

Gemensam samverkansetablering
Sedan i april är operatörsklustret i
Johannesberget i linjedrift 7 dagar i veckan
(totalt 60 h i veckan). Parterna är som tidigare
Polisen, SOS Alarm, Trygghetscentralen SL, länets
räddningscentraler, Trafikverket/Trafik
Stockholm. Genom omedelbar informationsdelning till samverkande parter trimmas
operativa insatser i regionen och en ständigt
uppdaterad lägesbild kan förmedlas. Arbetet
följs upp på daglig basis och skapar underlag för
fortsatt utveckling och lärande i de grupperingar
som arbetar på verkställande nivå. Från 16 juni
till 25 augusti är det sommarstängt p.g.a.
bemanningssituation i semesterperioder,
förutom vid vissa de särskilda händelserna Pride
samt vid We are Stockholm.

Operatörsklustret i operativ drift sedan i april

Gemensamma resurser/funktioner

Totalförsvarsplaneringen
Utifrån det omfattande arbete som bedrivs hos
alla aktörer kopplade till totalförsvarsplanering
finns ett förslag om att göra detta till ett eget
temaområde i syfte att hålla ihop de
övergripande processerna. Regionala
chefsgruppen kommer att ta ställning till detta
under hösten.

Resurser till samordningskansliet
Bemanningen av samordningskansliet bygger
som bekant på inlån av lämpliga och
intresserade resurser. Just nu söker vi ersättare
för Henrik Nyman (från oktober 2019) och
Kenneth Kollberg (från jan 2020. Henrik arbetar
normalt vid Södertörns räddningstjänst och
representerar ”blåljus”. I sitt uppdrag leder
Henrik arbetet i verkställande forum
Ledningscentraler och dess undergrupperingar
samt driver Regional samverkanskurser på
verkställande nivå. Kenneth är utlånad från
Nynäshamns kommun och utgör
kommunrepresentant med uppdrag att bl.a.
utveckla kommunernas intressesamordning

inom ramen för SSR samt att driva planering av
övning Havsörn 2019. Om ni är intresserade av
tjänstgöring i samordningskansliet hör av er till
ola.slettenmark@samverkanstockholmsregionen.se

Funktion Regional kommunikationskoordinator
Under våren har ett antal av aktörernas
kommunikatörer genomgått en introduktion för
rollen Regional kommunikationskoordinator
(RKK). Vid tre halvdagar har uppgifter för RKK,
rutiner och helhetsperspektivet i
kommunikationsarbetet gåtts igenom och
diskuterats för att hitta former för en funktion.
Efter genomförd introduktion finns nu ökad
förståelse och kunskap hos fler kommunikatörer
och därmed en minskad sårbarhet i ett första
steg. Beslut om en beredskapsbelagd funktion
har ännu inte tagits av regionala chefsgruppen,
vilket är en förutsättning för att säkra förmåga
att agera i plötsligt uppkomna händelser, året
runt och dygnets alla timmar.

Petramy Börjesson, Länsstyrelsen, och Susanne Rundström,
Trafikverket, som har genomgått introduktion för funktionen
Regional kommunikationskoordinator övar här i regional
samverkansstab.

Kalendarium våren 2019
För fullständigt kalendarium se datum och
information i kalendern på
www.samverkanstockholmsregionen.se.
Denna kommer att uppdateras inom kort, fler
aktiviteter kan fyllas på framöver.
Möten, forum och utbildningar
28 aug – Planeringskonferens 3 (Havsörn)
2 sep – Introduktion Regional samverkan vid
samhällsstörning (samordnande nivå)
5 sep – Uppstartskonferens regional
samordningsgrupp + kommunikatörsnätverk
10 sep – Regional chefsgrupp
10 sep – RSK – verkställande
11 sep – RSK – verkställande
11 sep – Introduktion regional samverkan
inriktande nivå
17 sep - Introduktion regional samverkan
inriktande nivå
17 sep – Utbildning Rakel (grund)
18 sep – Utbildning WIS (grund)
25-26 sep – Forum samhällsskydd o beredskap
26 sep - Kunskapsseminarium (del av forum)
1 okt – Regionalt råd
9 okt – Planeringskonferens 4 (Havsörn)
10 okt - Introduktion regional samverkan
inriktande nivå
15 okt – Kommunikatörsnätverksmöte
17 okt – Regional samordningsgrupp
23-24 okt– ÖVNING HAVSÖRN
5 nov – Regional chefsgrupp +
kommunikationschefer
27 nov – Regional samordningsgrupp
3 dec – kommunikatörsnätverksmöte
5 dec – Regional chefsgrupp

Avslutningsvis…
Vi i samordningskansliet vill tacka er alla för
ytterligare en händelserik och intensiv termin. Vi
hoppas på en lugn energipåfyllande sommar
med god beredskap för de fall då läget
bestämmer sig för att avvika från detta.
Trevlig sommar!!
Inger, Ola, Kerstin, Henrik och Kenneth,
Samordningskansliet

