Återremiss till KS 2019-11-25
§245 Uppdaterat program för Haninge kommuns säkerhet och riskhanteringsarbete

Moderaterna ser positivt på att kommunen tar risk- och säkerhetsarbetet på allvar. I stort anser vi att
det föreslagna programmet fungerar som grund till fortsatt arbete i organisationen. Vi anser dock att
programmet behöver kompletteras och förtydligas i vissa avseenden för att kunna antas av
fullmäktige. Vi vill att programmet återremitteras så att nedanstående synpunkter kan inarbetas i
programmet innan det går för antagande i kommunfullmäktige.
Avsnitt 3.3.4
Det bör införas att utbildning av krisledningsnämnd m. fl sker kontinuerligt
Avsnitt 4.3.2
Kommunstyrelseförvaltningen bör utreda om det finns risk för att befattningshavare kan få fler än en
krigsplacering, exempelvis anställda som också är med i Hemvärnet.
Avsnitt 4.3.4
Ytterligare verksamhetsområden bör räknas upp, som läkemedel, dricksvatten och energiförsörjning.
Avsnitt 4.3.7
Avsnittet bör kompletteras med placering och planering av skyddsrum
Avsnitt 4.4, 5.4, 6.4,
Texten behöver omarbetas så att det tydligt framgår att förändringar i programmet endast kan
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska inte kunna ändra programmets politiska
inriktning eller något annat. Om programmet behöver revideras så är det kommunfullmäktige som
ska besluta om detta.
Avsnitt 6.1
Det är viktigt att kommunen säkerställer sina informationskanaler så att dessa ej kan tas över av
främmande eller fientlig makt. Det är viktigt att kommunen säkerställer att informationen är
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tillförlitlig och korrekt. Kommunen informationskanaler ska ej kunna övertas och användas av
främmande och fientlig makt för att sprida falsk och felaktig information till kommuninvånarna.

Avsnitt 7.1
I avsnittet nämns anlagda bränder i skolor och förskolor samt terrordåd. Moderaterna anser att det
är helt riktigt att även inkludera brottslig verksamhet under detta avsnitt. Rubriken bör dock ändras
så att det klart framgår att inte endast olyckor omfattas. Förslagsvis kan rubriken ändras till "Skydd
mot olyckor och samhällstörande angrepp". Utöver anlagda bränder och terrordåd måste också
andra samhällstörande angrepp omfattas av programmet. Företeelser som gängkriminalitet med
skjutningar på öppen gata, anlagda bilbränder, planerade angrepp mot blåljuspersonal,
gängrelaterade personrån har blivit vardag i Sverige och behöver omfattas av kommunens säkerhetsoch riskhanteringsarbete. Även om terrordåd nämns i programmet bör även företeelser som
skolskjutningar nämnas då de inte nödvändigtvis har med terrorism att göra. Det bör också
förtydligas att terrordåd inte endast har med evenemangssäkerhet att göra. Exempelvis inträffade
terrordådet på Drottninggatan inte i samband med ett evenemang.

Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för inarbetning av synpunkter
från Moderaterna

För Moderaterna

Martina Mossberg (M)
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