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Sammanfattning

Kommunstyrelsen förtydligar genom detta förslag till styrdokument inriktningar, mål och
ansvarsfördelning inom Malmö stads krisberedskap. För att öka förståelsen för frågorna ges i
styrdokumentet även en övergripande beskrivning av de olika delområdena. Styrdokumentet
riktar sig till Malmö stads nämnder, bolag och förbund. Uppföljningen kommer enbart rikta sig
mot kommunens nämnder.
Krisberedskap styrs enligt lagen om (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH). Statens prioritering utifrån ansvar enligt LEH
specificeras i Överenskommelsen om kommuners krisberedskap 2019-2022 samt Överenskommelse om
kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 som tagits fram och undertecknats av SKL och
staten, representerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I
överenskommelse om kommuners krisberedskap ges kommunen i uppdrag att upprätta ett
styrdokument som anger kommunens övergripande mål, inriktning och planering för arbetet
med krisberedskap under mandatperioden.
Förslag till styrdokument ersätter Program för Malmö stads krisberedskap 2016-2019 (STK-2015972, KF 4 februari 2016).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder, utan eget ställningstagande, ut förslaget på remiss
till stadens nämnder i syfte att lämna synpunkter senast den 2 december 2019 till
stadskontoret.
Beslutsunderlag
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Samtliga nämnder
Ärendet

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att
förebygga och hantera oönskade händelser. En oönskad händelse är något som kan leda till en
samhällsstörning eller något som kan påverka Malmö stads förmåga att bedriva
verksamhet. Genom lagen om (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser och höjd beredskap (i fortsättningen benämnd LEH) åläggs kommunen ett
särskilt ansvar för krisberedskap. Med extraordinär händelse avses i LEH en sådan händelse som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett
landsting. Genom LEH har staten tillfört uppgifter på kommunen och ska därmed, enligt
finansieringsprincipen, ersätta kommunen för arbete som utförs enligt lagen. Statens prioritering
utifrån ansvar enligt LEH specificeras i Överenskommelsen om kommuners krisberedskap 2019-2022
som tagits fram och undertecknats av SKL och staten, representerad av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). I överenskommelsen ges kommunen i uppdrag att
upprätta ett styrdokument som anger kommunens övergripande mål, inriktning och planering
för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.
2018 togs överenskommelser fram för styrning av krisberedskap samt civilt försvar. Förslagna
styrdokumentet är skrivet utifrån statens styrning i de två nya överenskommelserna det vill säga
en anpassning utifrån statens nuvarande prioriteringar. Styrdokumentet riktar sig till Malmö stads
nämnder, bolag och förbund. Uppföljningen kommer enbart rikta sig mot kommunens
nämnder. Förslag till styrdokument ersätter Program för Malmö stads krisberedskap 2016-2019
(STK-2015-972, KF, 4 februari 2016).
Stadskontorets förslag

Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott utan eget ställningstagande sänder ut förslaget
på remiss till stadens nämnder och styrelser i syfte att inhämta synpunkter.
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