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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Håkan Carlberg

2021-06-23

Dnr KS 2021-348

Kommunstyrelsen

Låt en framtidskommission visa vägen genom krisen!,
svar på motion (V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens avslås med hänvisning till att uppdraget för den
framtidskommission som föreslås, idag genomförs dels i kommunens
ordinarie krisberedskapsarbete samt finns reglerat i beslutade
styrdokument. Det beskrivna framtidsperspektivet bedöms säkerställas i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys, (RSA) vars handlingsplan beslutas
av kommunfullmäktige.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Jessica Eek (V) och Björn Alling (V) föreslår i motion daterad 2021-04-14 att:


Linköpings kommun tillsätter en framtidskommission med ansvar att
skärskåda pandemiarbetet i Linköping och i vår omvärld för att ta fram
förslag på hur vi bygger ett robustare samhälle.



Återrapportering sker löpande till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
att kommunen idag har en fastställd organisation för arbetet med
krisberedskap. Krisberedskapsarbetet regleras av dels lagstiftning på området,
dels av den överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap som
tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Framtidsperspektivet tillvaratas i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En utvärdering av kommunens
krishanteringsarbete gällande Covid-19-pandemin är beställd av
kommundirektören och ska rapporteras till kommunstyrelsen under 2021.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Låt en framtidskommission visa vägen genom krisen!, svar på motion (V),
2021-06-23
Motionen
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Bakgrund
Motionärerna skriver att, ”pandemin har skakat vårt samhälle i grunden. Barn
och unga har förlorat utbildning, vård- och omsorgspersonal har gått på knäna.
Äldreomsorgen har drabbats av en stor överdödlighet och företagare har sett
sina livsverk förintas. Stora delar av världen har stått inför samma utmaning,
men valt att tackla den på olika sätt. Olika tillvägagångssätt har haft olika
konsekvenser. Linköpings kommun står inför en enorm utmaning i att bygga
ett robustare samhälle framåt. Ett samhälle där omsorgen måste bli säkrare,
kulturen livskraftig och där människor måste våga förverkliga sina drömmar.
Ett samhälle där alla barn får den utbildning och den sociala samvaro som de
behöver och har rätt till.
Vänsterpartiet anser att man bör göra en omvärldsanalys och hitta de bästa
exemplen på hur krisen tacklas, både i Sverige och internationellt. Utifrån det
arbetet kan vi i Linköpings kommun bygga ett tryggare, motståndskraftigare
och mer framåtsyftande samhälle. Covidkrisen kommer att fortgå och
klimatkrisen är här och nu. Det är hög tid att bygga en framtid där Linköpings
kommun står starkt, även i tider av kris”.
Motionärerna yrkar om uppdrag som Linköpings kommun idag har en
organisation för och arbetar med, krisberedskap och utvärdering av inträffade
händelser och kriser. Arbetet sker dels genom kommunens arbete med
krisberedskap som syftar till att skapa ett motståndskraftigare och robustare
samhälle, kommunens klimatanpassningsprogram, och kommunens fastställda
pandemiplan. Kommunens krisberedskap sker i samverkan med andra aktörer
och grundar sig på samhällets skyddsvärden: människors liv och hälsa,
samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter, miljö och ekonomiska värden och nationell suveränitet.
Sveriges krisberedskap leds på nationell nivå av MSB, med ansvar för
omvärldsanalyser och utvärderingar på nationell och internationell nivå.
Kommunens arbete med krisberedskap regleras i lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) som till stora delar reglerar inriktningen.
Utöver detta styrs krisberedskapen av en överenskommelse om kommunernas
arbete med krisberedskap som tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På
kommunnivå regleras arbetet med krisberedskapen av kommunens
säkerhetspolicy med bilagor, riktlinjer och instruktioner.
Kommunens säkerhetspolicy (KS 2021-175) beskriver i målsättningen:
”Säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet som bedrivs inom
kommunen och ska därigenom förebygga och begränsa negativa effekter av
oönskade händelser som kan drabba människor, egendom, miljö och viktiga
samhällsfunktioner.
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Säkerhetsarbetet ska även ligga till grund för kommunens förberedelser för och
förmåga att hantera kriser i fredstid och säkerställa kommunens förmåga inom
totalförsvaret vid höjd beredskap”.
Linköpings kommuns arbete med krisberedskap
I bilagan till Linköpings kommuns säkerhetspolicy, Linköpings kommuns
arbete med krisberedskap och civilt försvar beskrivs att: ”Kommunens
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden är att skapa förutsättningar för att i en kris leda och styra
kommunens nämnder, förvaltningar och bolag, i syfte att uppnå inriktning och
samordning inom kommunens geografiska område, det geografiska
områdesansvaret. Därigenom ska kommunen med kontinuitet kunna bedriva
kommunens samhällsviktiga verksamheter, vilka identifieras i den
kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen. De sårbarheter som
identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen ska systematiskt hanteras för att i
första hand reducera sårbarheterna, i andra hand reducera dess negativa
effekter på kommunens samhällsviktiga verksamheter”.
I Linköpings kommuns pandemiplan regleras vilka förberedande åtgärder som
skall vara vidtagna för att minimera de negativa effekter som kan följa av en
pandemi. Planen fungerar även som beslutsstöd för kommunens ledning och
verksamheter vid en pandemis olika faser och klargör ansvarsförhållanden
samt tydliggör när kommunen ska agera vid en pandemi, vad som ska göras,
vem som gör det och vilka som ska samverka.
Linköpings kommun deltar i Samverkan Östergötland som består av
myndigheter, kommuner och andra organisationer som samverkar inom
samhällets krisberedskap i Östergötlands län. Samverkan syftar till att
tillgängliga resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt. Samarbetet
präglas av öppenhet och ömsesidigt utbyte för att skapa trygghet, säkerhet och
hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i Östergötland.
Ekonomiska konsekvenser
Tjänsteskrivelsens förslag medför inga ekonomiska konsekvenser.
Jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan avseende jämställdhet.
Samråd
Samråd har skett med social- och omsorgsförvaltningen och
Kommunledningsförvaltningens planeringsstab som tillstyrker förslag till
beslut.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna
Säkerhetsstrateg, Håkan Carlberg

