Avsiktsförklaring

En trygg, säker och störningsfri region
– modell för regional samverkan
Målsättning
Den gemensamma satsningen En trygg, säker och störningsfri region ska stärka samhällets förmåga
att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starkt expansiva Stockholmsregionen. Det sker
genom att samordna regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och minimera
samhällsstörningar och andra oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och
kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till
vardags och i krissituationer.
Syfte
Syftet med avsiktsförklaringen är att med ett gemensamt förhållningssätt etablera




kända strukturer för en snabb och samordnad krisberedskap och informationshantering
en effektiv användning av resurser
ett proaktivt förhållningssätt hos de olika aktörerna

Bakgrund
Befolkningen i Stockholmsregionen ökar snabbt. Fler personer rör sig i trafiken och transporterna
ökar, vilket medför att redan små störningar kan få stora konsekvenser. Globaliseringen och
övergången till ett informationssamhälle skapar nya risker och sårbarhet, men också ökade behov av
omvärldsbevakning samt krav på snabb och enhetlig kommunikation.
För att klara utmaningarna behövs en utvecklad samverkan mellan regionens aktörer, där en effektiv
samverkan i vardagen lägger grunden för en god beredskap att hantera större händelser och kriser.
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att upprätta strukturer, arbetsprocesser och
kontaktvägar för att stärka samverkan. Detta har skett i flera olika projekt inom ramen för Program
för samverkan – Stockholmsregionen. Arbetet startade år 2011 och har utmynnat i modellen En
trygg, säker och störningsfri region, som fastställs genom denna avsiktsförklaring och som fortsätter
att implementeras under 2014. Modellen tas i full drift 2015, för att därefter löpande ses över och
utvecklas.
Deltagande parter
Länsstyrelsen Stockholm, kommuner i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet
Stockholms län, Försvarsmakten Militärregion Mitt, SOS Alarm, Trafikverket, Polismyndigheten i
Stockholms län, Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar,
Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda.
Fler parter kommer att medverka över tid.
Gemensamma utgångspunkter
Modellen bygger på ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och respekt för den enskilda
organisationens förutsättningar, parallellt med ett tydligt fokus på samhällsnyttan. Engagemanget
har sin grund i förståelsen för att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar
som ett komplext samhälle skapar. Samverkan mellan aktörer skapar effektivitet i det gemensamma
arbetet, samtidigt som varje enskild aktör kan ta del av andras erfarenheter och kompetenser för att
stödja den egna verksamheten.

Varje aktör har ett eget ansvar, men bidrar samtidigt till ett koordinerat beslutsfattande genom att,
tillsammans med övriga aktörer, inrikta och samordna det gemensamma, regionala arbetet. I detta
ingår bland annat att





förankra och kontinuerligt utveckla gemensamma rutiner och processer
representera i regionala samverkansforum
identifiera och genomföra gemensamma utbildningsinsatser
löpande pröva möjligheten att dela resurser och kompetens

Organisation och styrning
Regionala rådet, med Länsstyrelsen som ordförande, har det övergripande ansvaret för att
samverkan sker utifrån avsiktsförklaringen.
Modellen En trygg, säker och störningsfri region utgår från en struktur som bygger på tre olika
samverkansnivåer, som var och en har sitt specifika fokus när det gäller den gemensamma
hanteringen av regionala frågor:




Regionalt inriktande
Regionalt samordnande
Verkställande

Varje nivå innehåller flera olika forum. Gemensamt för dessa är att deltagarna kallas utifrån funktion
och mandat snarare än person, vilket säkerställer att rätt frågor hanteras av rätt personer i det
specifika forumet. Samtliga forum ansvarar även för att återföra information till hemorganisationen,
vilket skapar kontinuitet och effektivitet.
Varje forum arbetar i såväl löpande (ordinarie läge) som akuta/specifika situationer vilka kräver
särskild hantering (aktiverat läge). Länsstyrelsen i Stockholm har ett övergripande ansvar för att
sammankalla och inledningsvis leda arbetet i dessa forum.
Uppföljning
Parterna ansvarar för att driva, utveckla och löpande följa upp arbetet utifrån Regionala rådets
intentioner.
Ekonomiska förutsättningar
Avsiktsförklaringen förutsätter att personella resurser och kostnader kan inrymmas inom deltagande
organisations budget.
Åtagande
Denna underskrift bekräftar ambitionen att delta i och aktivt arbeta enligt intentionerna i En trygg,
säker och störningsfri region – modell för regional samverkan, väl medveten om att detta bygger på
ett långsiktigt engagemang och aktiv närvaro från den egna organisationen. Avsiktsförklaringen avses
senast 2015 att följas av en överenskommelse.
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