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Handlingsprogram 2016 - 2019 Lagen om skydd mot
olyckor och extraordinär händelse
Ärendet
Varje svensk kommun har ett uttalat ansvar att förbereda sig för oönskad
händelse, enligt Lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Därför ska alla
kommuner arbeta fram en kommunal risk- och sårbarhetsanalys. Denna analys ska
ses som en del av kommunens förebyggande säkerhetsarbete och syftar till att
identifiera kommunens risker och sårbarheter. Analysen syftar även till att öka
kunskapen om vad som kan hända i kommunen och därmed till att höja
riskmedvetenheten.
Med hjälp av risk- och sårbarhetsanalysen, kan alla få en gemensam bild av hur
kommunens risker och sårbarheter ser ut. Viktiga aktörer får därmed god kunskap
om varandras områden och kan tillsammans sträva efter att kommunens invånare
får en trygg och säker miljö att bo och vistas i. Risk- och sårbarhetsanalysen
måste vara en levande process med tanke på att samhället hela tiden utvecklas,
vilket innebär att nya hot och risker tillkommer, medan andra försvinner.
Inför varje mandatperiod fastställer kommunfullmäktige ett handlingsprogram där
identifierade åtgärder enligt risk- och sårbarhetsanalysens mål, åtgärder och
samverkansformer tydliggörs för kommunens nämnder, styrelser och bolag.
Respektive handling/aktivitet genererar en aktivitetsplan för respektive
nämndområde. Uppföljning av handlingsprogrammet sker årligen i samband med
bokslutet. Nämndens ansvar hanteras i respektive nämndplan.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2016-01-22
Handlingsprogram 2016-2019 enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om
extraordinär händelse, förslag 2016-01-22

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
"Handlingsprogram 2016-2019 enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om
extraordinär händelse" i enlighet med förslag 2016-01-22.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får rätt att
under programperioden 2016-19 besluta om mindre justeringar/ändringar i
Handlingsprogrammet.
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Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar,
delegera till kommunchefen att under programperioden besluta om mindre
justeringar/ändringar i handlingsprogrammet.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inrätta samarbete
med FRG frivilliga resursgruppen vilket införlivas i listan "Förebyggande insatser
för att stärka förmågan att hantera en extraordinär händelse" på sidan 14 i
handlingsprogrammet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
"Handlingsprogram 2016-2019 enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om
extraordinär händelse" i enlighet med förslag 2016-01-22.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får rätt att
under programperioden 2016-19 besluta om mindre justeringar/ändringar i
Handlingsprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar,
delegera till kommunchefen att under programperioden besluta om mindre
justeringar/ändringar i handlingsprogrammet.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut:
Jag reserverar mig mot beslutet att inte bifalla mitt tilläggsyrkande om att inrätta
ett samarbete med FRG frivilliga resursgruppen vilken föreslås införlivas i listan
”Förebyggande insatser för att stärka förmågan att hantera en extraordinär
händelse”, sid 14.
Motivering till reservation: Jag saknar konkreta förslag om hur och med vilka
organisationer, myndigheter som en fördjupad samverkan ska ske med. Just
förmågan att på fält klara av en extraordinär händelse är nog så viktig att ta höjd
för. En extraordinär händelse som exempelvis en översvämning eller uteblivna
vattenleveranser kan innebära en oerhörd stor påfrestning på kommunens
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ordinarie resurser vilket vi ser oro för om kommunen verkligen klarar av med
dagens tillsatta resurser.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

För kännedom
Kommunchefen
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