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[STK-2019 -629]

Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till Utvecklingsplan för Malmö stads
arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020-2023, vilket är ett styrdokument framtaget
enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022, till bland annat miljönämnden för samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förtydligar i remitterat förslag till styrdokument
inriktningar, mål och ansvarsfördelning inom Malmö stads krisberedskap. Styrdokumentet
riktar sig till Malmö stads nämnder, bolag och förbund. Miljönämnden anser att föreslaget
styrdokument är mycket heltäckande och kommer att vara till stöd och hjälp i stadens och
förvaltningarnas arbete med krisberedskap. Miljönämnden tillstyrker därför förslaget med
endast ett fåtal synpunkter.
Yttrande

Miljönämnden anser att föreslaget styrdokument Utvecklingsplan för Malmö stads arbete
med krisberedskap och civilt försvar 2020–2023 är mycket heltäckande och kommer att vara
till stöd och hjälp i stadens och förvaltningarnas arbete med krisberedskap. Miljönämnden
tillstyrker därför förslaget i sin helhet med endast ett fåtal synpunkter.
Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas i förverkligandet av
utvecklingsplanen. I den remitterade utvecklingsplanen nämns under flera rubriker att
stadskontoret ska bidra med stödmaterial till förvaltningarnas arbete. Det är viktigt att detta
stödmaterial är enkelt att förstå och arbeta med samt att det med liten insats ger ett bra och
användbart resultat. Det handlar om följande stödmaterial:






Risk- och sårbarhetsanalys. Nämns i avsnitt 4.
Kontinuitetsplanering. Nämns i avsnitt 4.
Arbetet med att uppnå aktivt beslutad förmåga till effektiv ledning vid oönskade händelser. Nämns i avsnitt 5.1.
Ledningsmetodik vid hantering av oönskad händelse. Nämns i avsnitt 5.1.
Metodik för uppföljning och utvärdering. Nämns i avsnitt 5.3.
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Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Mathias de Maré, avdelningschef.
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