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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med förslag till ”Stockholms stads
handlingsprogram för skydd mot olyckor” har för yttrande remitterats till socialtjänstnämnden.
Sammantaget tillstyrker förvaltningen inriktningen i stadens handlingsprogram
för skydd mot olyckor. Den nya lagen anger att samhället ska arbeta aktivt med
att förebygga olyckor. Denna ambition är grundläggande för att nå stadens mål
enligt handlingsprogrammet. Med ett effektivt lokalt arbete anser förvaltningen
att det bör finnas goda förutsättningar att uppnå målen att minska dödsfall,
skador och kostnader.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med förslag till ”Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor”. Remisstiden går ut den 30 september
2005. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande biläggs.
Ärendet har även remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden, brand- och
räddningsnämnden, stadsdelsnämnderna Kista, Norrmalm och Farsta samt
SISAB.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Remissen i sammanfattning
I januari 2004 trädde Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) i kraft. Den
nya lagen ersätter tidigare räddningstjänstlag. Lagen omfattar olyckor som kan
föranleda en räddningsinsats. Den nya lagen betonar den enskildes ansvar och
att den enskilde har ett primärt ansvar att skydda sig och sin egendom. Kommunen ska underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar och utöva tillsyn. Vidare har kommunen i uppdrag att samordna olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder för skydd mot olyckor inom kommunen.
Enligt lagen ska kommunen varje mandatperiod fastställa handlingsprogram
för räddningstjänsten och för det förebyggande arbetet. Handlingsprogram för
räddningstjänsten antogs av kommunfullmäktige i december 2004 och detta
ärende avser handlingsprogram för den förebyggande verksamheten.
Det föreliggande förslaget till handlingsprogram beskriver Stockholms stads
övergripande mål för skydd mot olyckor och hur staden ska ta sitt samordningsansvar. Varje nämnd och bolagsstyrelse föreslås få i uppdrag att bedriva
ett aktivt förebyggande arbete till skydd mot olyckor. Slutligen föreslås att ett
centralt råd för samordning av det förebyggande arbetet bildas.
Förvaltningens synpunkter
Sammantaget tillstyrker förvaltningen inriktningen i stadens handlingsprogram
för skydd mot olyckor. Den nya lagen anger att samhället ska arbeta aktivt med
att förebygga olyckor. Denna ambition är grundläggande för att nå stadens mål
enligt handlingsprogrammet. Med ett effektivt lokalt arbete anser förvaltningen
att det bör finnas goda förutsättningar att uppnå målen att minska dödsfall,
skador och kostnader.
Förvaltningar och bolag ska i sina verksamhetsplaner formulera konkreta mål
för skydd mot olyckor. Detta arbete är primärt och viktigt för att nå resultat i
det förebyggande arbetet.
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Åtagandet i programmet att göra riskinventeringar för bolag och förvaltningar
är bra. Det skulle kunna förbättra utgångsläget för verksamhetsplanering och
arbetet med att finna meningsfulla effektmål och mätbara effekter av de insatser som planeras.
Socialtjänstförvaltningen bedriver redan ett aktivt säkerhetsarbete med utgångspunkt från den säkerhetspolicy kommunfullmäktige fastställde år 1993.
Arbetet är fördelat så att det övergripande ansvaret vilar på förvaltningsledningsgruppen medan varje enhetschef svarar för säkerhetsarbetet inom sin enhet. För att biträda ledningsgruppen och enhetscheferna i genomförandet finns
säkerhetssamordnare utsedda inom kansliavdelningen som svarar för analyser,
utredningar och information kring säkerhetsfrågor.
Förvaltningens säkerhetsarbete har under senare år inriktats på både förebyggande insatser och konkreta skyddsåtgärder för egendom och personal. Bland
annat har skalskyddet förstärkts på flera enheter som arbetar med människor i
extremt svåra situationer. Det gäller exempelvis Kriscentrum för kvinnor, Kruton (skyddat boende för flickor som är utsatta för hot eller våld från nära anhörig) och Socialjouren.
Under tidigare år har säkerhetsarbetet i allt väsentligt ägnats åt information och
utbildning kring brand och utrymning. Inför millennieskiftet gjordes 1999 omfattande riskanalyser och baserat på dessa kontinuitets- och beredskapsplaner.
Detta arbete bedrivs nu kontinuerligt men kompletteras med speciella insatser
för kris- och katastrofhantering och ledning. Under 2005 genomför förvaltningen utbildning i förebyggande hantering av hot och våldssituationer för personal i klientverksamheter. Vidare har samtliga chefer och brandskyddsansvariga genomgått utbildning om den nya lagen om skydd mot olyckor.
Det centrala råd för säkerhet och trygghet som föreslås inrättas för att underlätta samordning och samverkan mellan stadens olika verksamheter har en angelägen uppgift att fylla för att utveckla och stödja det lokala arbetet. Däremot
anser förvaltningen att även socialtjänstförvaltningen bör ha en fast plats i rådet
inte minst med hänsyn till förvaltningens – Socialjourens – centrala roll i stadens organisation för hantering av kriser och katastrofer.
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