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Sammanfattning
En Gemensam målbild för perioden 2019 - 2022 har tagits fram av aktörer i Samverkan
Stockholmsregionen, Vilken syftar till att stärka det aktörsgemensamma arbetet.

Österåkers kommun ingår som aktör, som en av alla 26 kommuner i Stockholms län.

Samtliga aktörer har av Länsstyrelsen ombetts att för egen del anta dokumentet Gemensam
målbild 2019 - 2022.

Övriga aktörer är Kommuner i Stockholms län, Kustbevakningen, Länsstyrelsen i

Stockholm, Mellersta Militärregionen, Försvarsmakten, Polisregionen Stockholm, SOS
Alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting (Region Stockholm),
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda
samt Trañkverket

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta för Österåkers kommuns del dokumentet Gemensam målbild 2019 - 2022 -
Samverkan Stockholmsregionen, Trygg, säker och störningsfri, version 1.0, i enlighet med
förvaltningens tjänst-utlåtande daterat 2019-05-23.

Bakgrund
Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan samhällsaktörer i

Stockholmsregionen som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Samverkan
Stockholmsregionen ägs, drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar.
Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att varje enskild aktör själv har begränsat

handlingsutrymmc och begränsade resurser att hantera händelser och störningar i regionen
och att vi står starka tillsammans. Samverkan Stockholmsregionen är att betrakta som en
gemensam infrastruktur där gemensamma processer, metoder och resurser verkar för att

underlätta och stödja aktörerna i att de ska nå de övergripande målen och de kon kreta

leveranser som krävs för att åstadkomma reell skillnad i samhället i samband med olika

former av samhällsstörningar
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Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen anser att Gemensam målbild 2019 - 2022 - Samverkan i

Stockholmsregionen tydliggör fokus och prioriteringar för den gemensamma verksamheten
för åren 2019 - 2022. Mälbilden har tagits fram med utgångspunkt i utvärderingar av
händelser och övningar, diskussioner i möten för de olika samverkansnivåerna samt genom
särskilda workshops för samtliga 37 aktörer på inriktade och samordnande nivå. Målbilden
har därefter presenterats och fastlagts av Regionala rådet. Förvaltningen tillstyrker förslaget

om antagande av Gemensam målbild 2019 - 2022 och hänvisar i övrigt till det utförliga

underlagt från Länsstyrelsen, vilken bilagts ärendet.

Bilaga
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Expedieras
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