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§ 169 Remiss - Handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor
Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta
ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamhet om skydd mot olyckor som kan föranleda
räddningsinsats. Handlingsprogrammet ska revideras/uppdateras
minst en gång per mandatperiod. Direktionen för Södertörns
brandförsvarsförbund (Sbff) beslutar om handlingsprogrammet för
medlemskommunerna. Handlingsprogrammet är gemensamt för
förbundets tio medlemskommuner. Haninge kommun har i
samband med arbetet om nytt handlingsprogram getts möjlighet att
lämna synpunkter.
Handlingsprogrammet är avsett att ha en lång varaktighet och
beskriver därmed styrning och verksamhet övergripande. Fyra
övergripande inriktningar är centrala för arbetet framåt:
1. Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö
avseende brand och andra olyckor
2. Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser
3. Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar
4. Vi ska främja en hållbar utveckling
Kommunstyrelseförvaltningen har i sin bedömning kommentarer
och synpunkter till de långsiktiga formuleringarna och hur de
kopplar mot kommunens eget strategiska riskhanteringsarbete. För
Sbff:s mer verksamhetsnära beskrivningar har förvaltningen inget
att erinra.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att föreslaget program är väl
formulerat och lätt att uppfatta. Nytt är att programmet siktar mot
framtiden utan en bortre gräns men ska aktualitetsprövas minst en
gång per mandatperiod. Fortsättningsvis behöver
medlemskommuner ges möjlighet att synka den egna långsiktiga
planeringen för riskhanteringsarbetet med Sbff. Det har hittills skett
genom samråd vid tidigare uppdaterade handlingsprogram.
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Processen för tänkt aktualitetsprövning behöver därför förtydligas.
De fyra centrala och övergripande inriktningarna uppfattas som
realistiska och ligger i linje med kommunens egna ambitioner och
åtaganden. Samarbetet inom uppgiften med skydd mot olyckor och
annan förebyggande verksamhet mellan kommunen och Sbff är väl
utvecklad. Positivt är att Sbff i programmet lyfter vikten av att
fortsättningsvis medverka i de samverkansformer och forum som
kommunen har för det förebyggande arbetet inom trygghet och
säkerhet.
Det återupptagna arbetet med totalförsvarsplanering innebär för
Sbff precis som för kommunen en hel del nya uppgifter. De
åtgärder som beskrivs i inriktningen om motståndskraft behöver
därför ske i en ömsesidig dialog med kommunen.
Viljeinriktningen i programmet bedöms inte medföra några
merkostnader utöver medlemsavgiften.
Underlag för beslut

- Förslag till kommunalt handlingsprogram upprättat av Södertörns
brandförsvarsförbund
- Remissmissiv
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslaget kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor
godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Föreslaget kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor
godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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För kännedom: SBFF (se anvisningar i missiv).
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