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 Kommunfullmäktige 
 
Nr 4. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor enligt räddningsnämndens förslag. 
 
 
I avgörandet deltagande: 
Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M) Erik Pelling (S) Caroline Andersson (S) Ulrik 
Wärnsberg (S) Rahima Ortac (S) Rickard Malmström (MP) Ilona Szatmari Waldau (V) Therez 
Olsson (M) Rikard Sparby (M) Mohamad Hassan (L) Stefan Hanna (C) Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) Gustaf Lantz (S) 
 
Dessutom närvarande: 
Eva Christiernin (S) Linda Eskilsson (MP) Hanna Viktoria Mörck (V) Daniel Rogozinski 
(V) Sofia Spolander (M) Carolina Bringborn Anadol (M) Anna Manell (L) Anne Lennartsson (C)  
 
Uppsala den 9 december 2015 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet (3 kap, 3§) och ett för räddningstjänst (3 kap, 8§). Det finns inget som hindrar att 
programmen upprättas som ett gemensamt dokument.  
 
Räddningsnämnden, som är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, har 
överlämnat förslag till handlingsprogram till kommunernas fullmäktige. Bilaga. 
 
Handlingsprogrammet har flera syften. Ett är att tala om vilka mål som ska gälla på lokal nivå för att 
åstadkomma ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor samt hur räddningstjänsten organiseras 
så att insatserna kan genomföras inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt. Övriga syften är bland annat 
att ange hur verksamheten är organiserad, planerad och resurssatt, samt ange hur samverkan sker.  
 
Handlingsprogram för 2016-2019 är: 
 

1. Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder 
och andra olyckor  

2. Stärka förmågan till krisberedskap  
3. Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap  
4. Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer  
5. Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen  
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6. Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och 

olyckor genom information, rådgivning och utbildning  
7. Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och 

effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras  
8. Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor  

 
Av de uppdrag kommunen ges i lagen ansvarar räddningsnämnden för uppdragen att underlätta för den 
enskilde att ta sitt ansvar, utföra tillsyn över brandskydd, att genomföra räddningsinsatser samt att 
undersöka och lära från den och avslutningsvis för att brandskyddskontroll och rengöring utförs. 
Uppdraget samordningsansvar för skydd mot olyckor ligger kvar i respektive kommun. I Uppsala kommun 
har kommunstyrelsen det ansvaret. 
 
Kommunerna Tierp och Östhammar kommer att fatta beslut i ärendet under november eller december 
månad.  
 
Föredragning 
Räddningsnämndens arbete med handlingsprogrammet har skett genom omfattande dialog med 
medarbetare och medborgare. Förutom att ge en ökad förståelse och insikt i allmänhetens förväntningar på 
räddningstjänstens verksamhet har det bidragit till bättre förståelse för och förutsättningar att arbeta mot de 
i handlingsprogrammet beslutade målen. Handlingsprogrammet baseras även på en uppdaterad riskanalys 
för de tre kommunerna. 
 
Samordningsansvaret skiljer sig från de övriga uppdragen i lagen, då det syftar på fler än de olyckor som 
föranleder räddningsinsatser. Här avses att kommunerna ska ta ett bredare grepp om skyddet mot oönskade 
händelser och även inkludera sådant som inte uppfyller räddningstjänstkriterierna, som fallskador, 
cykelolyckor, halkolyckor, barnolycksfall, planera för samhällsstörning m.m. I samordningsansvaret ligger 
också att alla kommunens nämnder och bolag ska genomföra riskanalyser inom säkerhetsrelaterade 
områden.  
 
Kommunstyrelsen kommer under 2016 arbeta med samordningsansvaret för de olyckor som inte föranleder 
räddningsinsats. Detta arbete kommer involvera alla nämnder och bolag. Ett av kommunalfullmäktige 
antaget handlingsprogram kommer att följas upp kontinuerligt varför nämndernas arbete med programmet 
kommer att föreslås rapporteras i det årliga bokslutsarbetet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nämndernas åtgärder får rymmas inom de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 
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