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Svar på interpellation ställd av Eva-Lotta Ekelund (MFP)
om information till allmänheten om vilket stöd och vilka
insatser kommunen avser att ge och göra i olika
krissituationer
Eva-Lotta Ekelund (MFP) ställde på kommunfullmäktiges möte 2017-10-30 en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) om
information till allmänheten om vilket stöd och vilka insatser kommunen avser
att ge och göra i olika krissituationer.
Det övergripande målet med samhällets krisberedskap är att minska risken för,
och konsekvenser av, allvarliga störningar samt stora olyckor och kriser. Arbetet
innefattar åtgärder före, under och efter en händelse. Kommunen ska minska
sårbarheten i sin verksamhet genom att göra en risk- och sårbarhetsanalys,
åtgärda de brister som framkommer och samordna aktörer inom det geografiska
områdesansvaret och samverka med andra myndigheter.
Sveriges krisberedskap förlitar sig på tre grundprinciper för att tydliggöra
ansvarsförhållandena. Principerna är ansvar, närhet och likhet. Detta innebär att
ordinarie verksamhet har ansvar för sin verksamhet även under en händelse och
att händelsen ska hanteras så nära och likt ordinarie verksamhet. Detta gäller
även på kommunal nivå och säkerställer att rätt kompetens arbetar med
hanteringen av en händelse.

Fråga: Var kan man som medborgare få information om den aktuella
kris som pågår vid översvämning, omfattande elavbrott eller rent av
attacker av olika slag?
Svar: Vid en händelse av kris så kommer kommunens kriskommunikation att
aktiveras och den information som kommunen har tillgång till kommer att ges via
våra ordinarie kanaler. Vi rekommenderar även att medborgare är förberedda
med egen batteridriven radio där P4 Sörmland kommer att ge information. Vid
händelse av en attack är det främst Polisen som ger information då det är dem
som äger händelsen, detsamma gäller el och vattenavbrott som går via ESEM och
som då äger informationen. Kommunen kommer att vara delaktig i att delge
information.

Fråga: Var kan man få generell information om kommunens olika
sorters krisberedskap? Vilka personer har ansvar för detta?
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Svar: På kommunens hemsida: https://www.strangnas.se/sv/Omsorg-hjalp/Trygg-och-saker/Krisorganisation/
Varje verksamhet ansvarar för sin beredskap och arbetet samordnas av
kommunens säkerhetssamordnare.
Fråga: Hur ser skyddsorganisationen ut? Finns det skyddsrum? Hur
många, var, för hur många människor? Var hittar vi sådan
information?
Svar: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kontrollerar att
beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att
skyddsförmågan inte försämras. Fastighetsägaren underhåller själva
skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda
dessa. Du kan hitta ditt närmsta skyddsrum på MSB:s skyddsrumskarta:
https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7bf1f3f83a
374312b1b873637fbfbe1e Alla skyddsrum är markerade med en skyddsrumsskylt.
Fråga: Om vi av olika skäl inte har tillgång till rent vatten, hur ser
beredskapen ut? Hur kommer det att ordnas rent praktiskt?
Svar: Strängnäs kommun erhåller sitt vatten ifrån Norsborgsvattenverk och
driften sköts av ESEM. Vid en händelse att vatten inte kan levereras kommer
kommunen att koppla på sitt reservvattenverk vilket kommer att kunna leverera
vatten till alla som är anslutna till det kommunala nätet. Kommunen har även
möjlighet att öppna upp tappställen där medborgare kan hämta vatten, förutsatt
att det kommunala vattnet kan sättas i drift.
Fråga: Om vi inte har tillgång till el, hur ser kommunens beredskap ut
angående det?
Svar: Kommunen kommer prioritera sina verksamheter för att upprätthålla de
allra viktigaste funktionerna såsom särskilt boende och måltidsservice. Dessa
kommer att drivas med reservkraft. Vid ett omfattande elavbrott förlitar sig
kommunen på medborgares egen beredskap att hålla med värme, vatten och
förnödenheter under tre dygn. Information kring detta förmedlades runt om i
kommunen och via sociala medier under krisberedskapsveckan den 8-14 maj
2017.
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Fråga: Om vi drabbas av en omfattande brand var finns möjligheter
att samlas för att få skydd, vård, mat och sovplatser m.m.?
Svar: Beroende på vart branden sker och dess omfattning kommer kommunen
att ordna med skyddad plats i samverkan med övriga kommuner i länet och
räddningstjänsten.

Fråga: Hur ser samverkan med landstinget ut? Var kan vi hitta
information om det?
Svar: Samverkan med landstinget sker främst genom krisberedskapsnätverket,
KBN, i länet genom RSI, Regional samordning och inriktning i krisberedskap och
räddningstjänst i Södermanlands län. Det sker även en samverkan mellan
funktionerna tjänsteman i beredskap, TiB, mellan kommun och landsting.
Mer information om detta samarbete finner du på länsstyrelsens hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/manniska-ochsamhalle/krisberedskap/Pages/regional-samordning-och-inriktning,-rsi-.aspx

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande kommunstyrelsen
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Mariefred 20170915

INTERPELLATION från Mariefredspartiet angående information till
allmänheten om vilket stöd och vilka insatser kommunen avser att
ge och göra i olika krissituationer, ställd till KSO Jacob Högfeldt

Vi är inne i en militärövning som antagligen kommer att visa var
kommunen behöver trimma sina olika krisinsatser:
- var kan man som medborgare få information om den aktuella kris som
pågår vid översvämning, omfattande elavbrott eller rent av attacker av
olika slag?
- var kan man få generell information om kommunens olika sorters
krisberedskap? Vilka personer har ansvar för detta?
- hur ser skyddsorganisationen ut? Finns det skyddsrum? Hur många,
var, för hur många människor? Var hittar vi sådan information?
_- om vi av olika skäl inte har tillgång till rent vatten, hur ser beredskapen
ut? Hur kommer det att ordnas rent praktiskt?
- om vi inte har tillgång till el, hur ser kommunens beredskap ut
angående det?
- om vi drabbas av en omfattande brand var finns möjligheter att samlas
för att få skydd, vård, mat och sovplatser m.m.
- hur ser samverkan med landstinget ut? Var kan vi hitta information om
det?
Vi ser många svåra krislägen omkring oss i världen, en del klarar samhället
bra andra inte. Vi vill att en bred krisberedskap ska vara väl förberedd i vår
kommun och vill också bidra på olika sätt till att så blir fallet.
Eva-Lotta Ekelund
Mariefredspartiet
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