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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit ärendet Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelsen om kommuners krisberedskap 2019–2022 från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet avser ett nytt förslag till styrdokument Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020–2023. Styrdokumentet innehåller inriktningar, mål och
ansvarsfördelning inom Malmö stads krisberedskap.
Arbetsmarknad- och socialnämnden anser att innehållet stämmer överens med prioriteringar
och ansvarsuppdelningen i överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Styrdokumentet har en tydlig struktur
och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelse och nämnder. Denna tydlighet anser
nämnden är viktig för stadens fortsatta utvecklingsarbete av krisberedskapen och det civila
försvaret.
Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden välkomnar att det nya styrdokumentet betonar vikten
av att funktionsansvariga på förvaltningarna ges utrymme att arbeta strategiskt, tillsammans
och med utrymme för innovation, forskning och utveckling. Tillika att kommunstyrelsen
finansierar stöd och kompetensutbildning för att genomföra skall-kraven i styrdokumentet.
Det skulle gynna nämndens arbete om styrdokumentet förtydligar en tidsplan och
prioritering för de olika utvecklingsområdena. Det interna utvecklingsarbetet kan i flera fall
vara beroende av en stadsövergripande inriktning.
Perspektivförståelse
Arbetsmarknads- och socialnämnden instämmer med att perspektivförståelsen är av stort
värde för att uppnå ett effektivt arbete med inriktning och samordningen. Nämnden delar
uppfattning om att en välfungerande risk- och sårbarhetsanalys process kan skapa goda
förutsättning för en ökad förståelse mellan nämnder och kommunstyrelsen.

2 (3)
Uppföljning
I styrdokumentet framgår att kommunstyrelsen systematiskt ska arbeta med uppföljning av
skall-kraven men nämndernas rapporteringsansvar är inte beskrivet. Arbetsmarknads- och
socialnämnden efterfrågar därför en kompletterande beskrivning för hur och när skall-krav
i styrdokumentet riktat mot nämnder ska följas upp.
Fokusområden
Nämnden önskar förtydligande av fokusområden för Malmö stads krisberedskap 2020–2023
som beskrivs under stycke 3.4. Nämnden anser att det råder oklarhet om punkterna riktar
sig till samtliga nämnder eller endast sätter riktlinjer för kommunstyrelsens arbete.
Krisstöd
Följande punkter är en önskan om förtydligande kopplat till arbetsmarknads -och
socialnämndens ansvar att samordna och leda stadens centrala krisstödorganisation.
Nämnden uppfattar punkt 5.1 M som otydlig gällande nämndernas ansvar för respektive
internt krisstöd. Nedan föreslås en formulering, med syfte att förtydliga skall-kravet.
5.1.M Förvaltningar med verksamhet mot Malmöbor ska bygga upp en organisation och
förmåga för krisstöd vid oönskade händelser som kan drabba den enskilda
förvaltningen.
Att kommunstyrelsen under punkt 5.1 N, skriver ut att arbetsmarknad- och
socialnämndens ansvar även är att leda stadens centrala krisstödorganisation.
Arbetsmarknad- och socialnämnden saknar under avsnittet 5.2, som beskriver samordning
och inriktning vid oönskade händelser, en del som beskriver skall-krav där det krävs
ledning och samordning av det centrala krisstödet.
Nämnden ser en risk för parallella samverkansprocesser i arbetet med lokal inriktnings- och
samordningsfunktion om inte ansvarsfördelningen tydliggörs mellan kommunstyrelsen och
arbetsmarknad- och socialnämnden avseende samverkan med samhällsviktiga aktörer vid
händelser med krisstöd.
Arbetsmarknad- och socialnämnden får enligt beslut i kommunstyrelsen årligen 30 procent
av den statlig finansiering för krisberedskap för samordning och ledning av den central
krisstödsorganisation. Nämnden saknar en beskrivning för hur uppföljningen av de
fördelade av medlen ska genomföras.
Civilt försvar
Arbetsmarknads -och socialnämndens bedömning är att inkludering av ett
socialtjänstperspektiv skulle gynna Malmö stads utveckling av det civila försvaret.
Perspektivet skulle även komma till gagn för kommunstyrelsens uppdrag att tillföra det
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kommunala perspektivet i utvecklingen av totalförsvaret. Således förespråkar nämnden en
ökad delaktighet i stadens planering av det civila försvaret.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknads- och socialnämnden finner att skall-kraven i styrdokumentet kan komma
att leda till ökade kostnader för nämnden. Två av skall-kraven ser nämnden som svåra att
klara av inom ramen för befintliga resurser, dessa är samordningsuppdraget utifrån olika
typhändelser som beskrivs i punkt 4.M samt kostnader för utbildningar och övningar som
beskrivs under 5.3.
Nämnden anser att möjligheten för ökade kostnader föranleder ett behov av en
kartläggning av förstärkningsresurser utifrån de åtgärder som identifieras i risk- och
sårbarhetsanalysen. Nämnden anser även att det är angeläget att kommunstyrelsen
tillsammans med nämnderna gör prioriteringar för att öka förmågan att kontinuerligt
bedriva samhällsviktig verksamhet samt stärka förmågan att hantera extra ordinära
händelser.
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