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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-05-20
Vår referens

Samråd av förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
STK-2020-509
Sammanfattning

Enligt lag om skydd mot olyckor ska varje kommun eller kommunalförbund upprätta ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Programmet ska omfatta både förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Programmet ska antas av direktion, efter samråd med
grannkommuner och andra organisationer som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Malmö stad
har som medlemskommun i Räddningstjänsten Syd beretts möjligheten att yttra sig över
förslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till Räddningstjänsten Syd.
Beslutsunderlag






Handlingsprogram Räddningstjänsten Syd
Missiv - Samråd av förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Samråd av förslag till handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor
Förslag till yttrande över Räddningstjänstens handlingsprogram

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-25
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Syd
Ärendet

SIGNERAD

2020-05-20

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund bestående av medlemskommunerna Malmö,
Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, ska en kommun
ha en aktuell handlingsplan för räddningstjänsten och det förebyggande arbetet.
Handlingsprogrammet ska dels beskriva mål för verksamheten och ange vilka de dominerande
riskerna är som kan leda till en räddningsinsats, dels ange hur den förebyggande verksamheten är
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organiserad och hur den planeras.
Handlingsprogrammet är framtaget under ledning av kommunalförbundets direktion med stöd
av särskilda analyser. Särskilda fokusmöten har genomförts med tjänstepersoner i
medlemskommunerna för att identifiera lokala risker, trender och utvecklingsplaner.
Handlingsprogrammet aktualiseras inför varje mandatperiod. Som ett gemensamt
inriktningsdokument. Årligen beslutar kommunalförbundet om en gemensam verksamhetsplan.
Vision och mål
Föreliggande handlingsprogram beskriver Räddningstjänst Syds två övergripande uppdrag med
en vision och tre målområden för genomförande. Visionen är ”Tillsammans för ett olycksfritt
samhälle”.
Till visionen har tre målområden definierats:
1. Antalet olyckor ska minska.
2. Följderna av olyckor ska minska.
3. Räddningstjänsten Syd ska genom sitt arbete verka för invånarnas ökade trygghet.
Till varje målområde har särskilda aktiviteter formulerats som knyts till förbundets årliga
verksamhetsplan. Som grund för visionen och målen har en särskild riskstudie med scenarier
tagits fram för såväl det förebyggande arbetet som för räddningsinsatserna.
För att effektivt och professionellt genomföra handlingsprogrammets olika delar har sju mål
identifierats för den interna organisationens ledning och styrning. Dessa mål ska brytas ned till
aktiviteter och återges i den årliga verksamhetsplanen och följas upp enligt ordinarie
uppföljningsrutiner.

Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

