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Nr 29. Förslag till handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor 
KSN-2012-1099 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor enligt räddningsnämndens förslag, 
ärendets bilaga 1 med tillägg enligt bilaga 2. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 
 
att uppdra till samtliga nämnder att genomföra 
riskanalys med åtföljande handlingsprogram inom 
eget ansvarsområde senast 2014. 
 
Uppsala den 16 januari 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Simone 
Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (båda S) och Rickard 
Malmström (MP). 
 
Ärende 
Varje kommun ska enligt lagen om skydd mot 
olyckor (2003:778) ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Ofta läggs de samman till ett gemensamt doku-
ment. 
 
Arbetet med det nya handlingsprogrammet har 
inbegripit nya riskanalyser, dels över räddnings-
nämndens samlade geografiska verksamhets-
område och dels över enskilda nämnders 

ansvarsområden. Räddningsnämnden har dess-
utom haft en omfattande medborgar- och med-
arbetardialog som grund för sin del av program-
met, vilket utgör huvuddelen av nu liggande 
förslag.(ärendets bilaga 1)  
 
Räddningsnämndens verksamhet syftar till att ska-
pa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar 
och vistas i kommunen. Samverkan och samarbete 
är nödvändiga förutsättningar för att nå handlings-
programmets säkerhetsmål som är: 
 
1. Tierp, Uppsala och Östhammar är trygga och 
säkra kommuner där samhällsrisker och kriser 
hanteras. 
2 Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar 
till att stärka den samlade förmågan att hantera 
olyckor och kriser 
3. Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar 
för sitt brandskydd 
4. Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper 
ska vara starkt 
5. Antalet bostadsbränder minskar årligen 
6. Antalet anlagda bränder minskar årligen 
7. Olyckor som inträffar i de områden där snabba 
räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till 
stor del av den enskilde 
8. Tillgängligheten till och effektiviteten av rädd-
ningsinsatser är god. 
 
Räddningsnämndens förslag till handlingsprogram 
behöver kompletteras med delar av andra upp-
dragsnämnders handlingsprogram för att belysa 
ett bredare spektrum av Uppsala kommuns risker 
och behov av förebyggande åtgärder. Bilaga 3-8 
Inför nästa handlingsprogram behövs komplet-
teringar från samtliga uppdragsnämnder för att 
ytterligare bredda kommunfullmäktiges styrning 
av det förebyggande arbetet. 
 
Räddningsnämnden har inhämtat synpunkter från 
remissinstanser inför beslut i egen nämnd.  
 
Föredragning 
Grunden för föreliggande förslag till handlings-
program är räddningsnämndens förslag. Rädd-
ningsnämnden är en gemensam nämnd för Upp-
sala, Tierp och Östhammar, vilket gör att rädd-
ningsnämndens handlingsprogram även behandlar 
förhållandena i de båda övriga kommunerna. För 



2 (2) 

Uppsalas del behövs dock tillägg som härrör från 
övriga nämnders ansvarsområden. 
 
Även äldrenämnden, nämnden för hälsa och 
omsorg, kulturnämnden, miljö- och hälsoskydds-
nämnden och utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden samt produktionsstyrelsen för vård och 
bildning har utarbetat program för sitt skade-
förebyggande arbete. 
 
Såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och 
omsorg framhåller behoven av förebyggande 
arbete såväl i öppenvårdsinsatser, särskilda boen-
den som i servicetagarnas egna bostäder. Nämn-
derna har också antagit mål för sitt skadeföre-
byggande arbete. 
 
Ett systematiskt förebyggande arbete för att 
minska fallskadorna både utifrån ett ekonomiskt 
och ett humant perspektiv krävs varför detta även 
behöver ingå i kommunens handlingsprogram på 
kommunövergripande nivå. (bilaga 2) 
 
Kulturnämndens analys med beslut om åtgärder 
rör uteslutande nämndens eget ansvarsområde och 
kommer att följas upp av den egna nämnden.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har identifierat 
utsläpp av kemikalier, översvämningar och sjuk-
domsutbrott som troliga risker. Dessa frågor be-
handlas i räddningsnämndens förslag till hand-
lingsprogram. 
 
Styrelsen för vård och bildning samt utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden har genomfört en 
riskanalys och har också antagit mål för den egna 
skadeförebyggande verksamheten. 
 
Barnolycksfall är risker som behöver hanteras av 
flera nämnder. Vad gäller barnolycksfall minskar 
dödsfallen i hela landet förutom för de yngsta 
barnen (under 1 år) och transportolyckor. Kun-
skapen om hur utvecklingen är på det lokala 
planet är liten och behöver förbättras, främst i 
samarbete med landstinget. Möjlighet finns också 
att öka kunskapen om skador bland barn och 
elever i de kommunalt drivna förskolorna och 
skolorna genom det i kommunen befintliga skade-
registreringsverktyget. Såväl barn- och ungdoms-
nämnden som utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden behöver i dessa frågor arbeta med 

ytterligare kartläggningar för att förtydliga be-
hovet bland barn och unga av förebyggande åt-
gärder. För kommunalt drivna förskolor och sko-
lor vilar ansvaret på styrelsen för vård och bild-
ning. Uppsala kommuns handlingsprogram enligt 
LSO bör kompletteras även med frågan om 
barnolycksfall. (bilaga 2) 
 
Ett av kommunfullmäktige antaget handlings-
program ska också följas upp kontinuerligt varför 
nämndernas arbete med programmet föreslås rap-
porteras i det årliga bokslutsarbetet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nämndernas åtgärder får rymmas inom de av 
kommunfullmäktige fastställda ekonomiska 
ramarna. 
 
 












































































































































































































