Regional samverkansövning Markus 2018
Bakgrund
I samband med attacken vid Drottninggatan i april 2017 beslutades att ställa in den planerade
samverkansövningen Styrbjörn och ersätta den med erfarenhetsåterföring från händelsen, för att sedan
genomföra en övning under våren 2018. Som de flesta av er känner till kommer vi att genomföra
övning Markus den 25 april 2018.

Inriktning
Den övergripande inriktningen för övning Markus är terrorattentat/tidskritisk händelse. Denna typ av
händelse ställer krav på att regionen har förmåga att agera samtidigt i beslutade samverkansnivåer.
Övningsmål: Att kunna agera koordinerat inom och mellan inriktande och samordnande nivå, samt att
tillämpa framtagna gemensamma regionala inriktningar.
De regionala grundförmågor som kommer att övas:
• Aktivera aktörsgemensamt arbete
• Informationsdela och skapa samlad lägesbild
• Samordna aktörsgemensamt agerande
• Inrikta aktörsgemensamt agerande
• Samordna och inrikta kommunikation
Övning Markus består av fyra delar:
• Självskattning som underlag till bedömning av förmåga i regionen samt, uppföljning och utvärdering
• Kunskaps- och förmågehöjande insatser som säkerställer relevant kunskaps- och färdighetsnivå för
regionens samlade krisberedskapsarbete.
• En utvecklande simuleringsövning med tillhörande förövning, som testar samverkansförmågor och
identifierar utvecklingsområden.
• Utvärdering som säkerställer att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt.

Vilka ska övas?
Funktioner/personer som skulle aktiveras i händelse av ett större attentat
Fokus på ledningsnivån och personer med uppdrag i förhållande till samverkan på olika nivåer

Aktörer
Kommuner i Stockholms län • Kommunförbundet Stockholms län • Kustbevakningen, Region Nordost • Länsstyrelsen Stockholm
Försvarsmakten, Militärregion Mitt • Polisen Region Stockholm • SOS Alarm • Stockholms hamnar • Stockholms läns landsting
Storstockholms brandförsvar • Södertörns brandförsvarsförbund • Brandkåren Attunda • Trafikverket
www.samverkanstockholmsregionen.se • e-post: info@samverkanstockholmsregionen.se • twitter: @samverkan_sthlm

Aktiviteter
Liksom förra året kommer det att inför övning Markus planeras in aktiviteter och utbildningar för att
höja vår gemensamma förmåga. Aktiviteterna utgår från de förbättringsbehov som vi tillsammans
identifierade i samband med uppföljningen av den gemensamma hanteringen av attentatet 7 april.
Aktörerna kommer också att ombes göra en mindre/reviderad självskattning av sin förmåga.
Planeringskonferenser
Inför övningen kommer tre planeringskonferenser att genomföras med deltagande av alla aktörer:
25 januari, 16 mars och 18 april.
Utbildningsområden
• Introduktionsutbildning i regional samverkan - inriktande nivå
• Introduktionsutbildning i regional samverkan - samordnande nivå
• Säkerhetsskyddsutbildning för säkerhetsskyddschefer
• Samverkanstab - tillämpning och roller
• Utbildning i WIS (grund- och fördjupningsutbildning)
• Grundutbildning i Rakel
Förövningar
Det kommer att genomföras förövningar vid ett par tillfällen under övningspereioden. Dessa kommer
att ske i form av utskick av inspel/underlag, som diskuteras och besvaras av varje organisation.
Utskick av kunskapsmaterial kommer att ske under februari och mars.
Som en del i de konkreta förberedelserna kommer vi att via en enkät be era organisationer att svara
på frågor om kontaktuppgifter och självskattning av förmågor inom att antal områden.
Inspel och simuleringsövning
Februari och mars – utskick av kunskaps- och frågematerial
9 april - scenarioinspel
10 april - inriktande forum med anledning av inspelet
25 april - simuleringsövning
26 april – uppföljning och utvärdering

Förväntan på deltagande aktörer
•
•
•

Utse en kontaktperson för övningsplanering per aktör (namn mailas till
markus@samverkanstockholmsregionen.se, senast 15 januari)
Deltagande i erbjudna utbildningar och aktiviteter för egen personal
Arbeta med förmågehöjande åtgärder (förövningar) och genomföra självskattning av förmåga

Tidplan och övningsorganisation
Se bifogad tidplan för detaljer om datum för utbildningar och andra aktiviteter, samt information om
övningsorganisation.
Frågor: markus@samverkanstockholmsregionen.se

