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Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot
olyckor
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
1. Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor godkänns
2. Stadens nämnder ges i uppdrag att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete
3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana stadens bolagsstyrelser att
bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete

Irene Svenonius
Stadsdirektör

Torbjörn Johansson
Stabschef

Sammanfattning
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) med tillhörande förordning (SFS 2003:789)
trädde i kraft i januari 2004. Enligt lagen ska staden varje mandatperiod fastställa ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet utgör ett övergripande
styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor, tydliggör den politiska ambitionen
inom området samt hur staden ska ta sitt samordningsansvar. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska utifrån de angivna målen bedriva ett förebyggande arbete till skydd mot olyckor.
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Stockholm är en stor komplex organisation vilket ställer särskilda krav på samordning och
samarbete i arbetet för skydd mot olyckor både inom staden och med externa aktörer.
Staden får under perioden 2006-2008 statliga medel för uppbyggnaden av stadens krishanteringsförmåga, där säkerhetsfrågorna utgör en viktig del i detta arbete. Totalt får staden cirka 20 mkr år 2007. I särskilt ärende till kommunstyrelsen (Dnr 307-874/2007) fastslogs plan för uppbyggnaden samt ansvars- och resursfördelning mellan stadsledningskontoret och Stockholms brandförsvar. Stadsledningskontoret ansvarar för att utveckla det
strategiska säkerhetsarbetet under perioden inklusive samordningen av arbetet i staden.
Brandförsvarets uppdrag är att stödja stadens nämnder och bolag, näringsliv och andra
aktörer aktivt i det förebyggande arbetet om skydd mot olyckor. Personella resurser motsvarande 10,5 mkr år 2007 tilldelas brandförsvaret för genomförandet och ska följas upp
med beskrivning av hur arbetet har utvecklats.
Det pågår ett utvecklingsarbete av stadens samlade säkerhetsarbete där målet är att skapa
helhetssyn och samordning. Vidare avser stadsledningskontoret att integrera olycks- och
säkerhetsfrågorna i stadens ledningssystem (ILS). Bilagda handlingsprogram utgör ett
första steg mot ett mer samlat grepp över arbetet och förtydligande av stadens mål kopplat
till de statliga målen.

Bakgrund
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) med tillhörande förordning (SFS 2003:789)
trädde i kraft i januari 2004. Enligt lagen ska staden varje mandatperiod fastställa ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet utgör ett övergripande
styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och tydliggör den politiska ambitionen
inom området. Handlingsprogrammet beskriver Stockholms stadsövergripande mål för
skydd mot olyckor och hur staden ska ta sitt samordningsansvar. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska utifrån de angivna målen bedriva ett förebyggande arbete till skydd mot
olyckor.

Ärendets beredning
Föreliggande tjänsteutlåtande har utarbetats inom staben vid stadsledningskontoret i samarbete med S:t Erik Försäkring och Stockholms brandförsvar.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Säkerhetsarbetet inom staden omfattar internt skydd, skydd mot olyckor, planering och
beredskap för extra ordinära händelser och civilt försvar. I säkerhetsarbetet går det inte att
klart definiera var det ena slutar och det andra tar vid. Allt som staden gör för att förbättra
det interna skyddet är till hjälp för arbetet med skydd mot olyckor och beredskapen för
extraordinära händelser.
Handlingsprogrammet utgör ett övergripande styrdokument för arbetet med skydd mot
olyckor och tydliggör ambitionen inom området. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska
utifrån de angivna målen bedriva ett förebyggande arbete till skydd mot olyckor. Stadens
nämnder och bolag ska aktivt arbeta med att inventera, analysera, värdera, förebygga och
åtgärda oönskade händelser inom sitt ansvarsområde. Arbetet handlar även om att se till
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att det finns beredskap för att mildra effekterna av eventuella störningar, förluster och
skador.
Arbetet med skydd mot olyckor ska utföras av dem som äger riskerna, det vill säga, stadsdelsnämnderna, facknämnderna, stadens bolag samt externa aktörer som t ex företag,
myndigheter och enskilda. Staden bidrar till utvecklingen genom att organisera arbetet
och styra resurserna dit behoven finns. Målet är att medborgarna ska få optimalt skydd
och säkerhet för insatta medel.
Stockholms brandförsvar befinner sig i en process där organisation och arbetsmetoder
anpassas till att mer fokusera på förebyggande arbete. Arbetet sker i varje distrikt, inom
ramen för det egna uppdraget. Alla distrikt arbetar förebyggande utifrån de egna inventeringarna av risker avseende bostäder, trafikmiljö, arbetsplatser, vård, omsorg och utbildning, publika lokaler och det offentliga rummet. Brandförsvarets eget handlingsprogram
för räddningstjänstarbetet styr arbetet mot förebyggande insatser. Stadens centrala satsning ska förstärka arbetet, personella resurser motsvarande 10,5 mkr ska medverka till
utvecklingen.
Målet är att skapa helhetssyn och samordning. Den röda tråden som genomsyrar arbetet är
att alla som bor, verkar och vistas i staden ska känna sig trygga och säkra. Medborgarna
har mycket att tjäna på långsiktigt olycksförebyggande arbete. Staden ska aktivt arbeta för
att förhindra olyckor som drabbar människor, egendom och miljö. Bilagda handlingsprogram utgör ett första steg mot ett samlat grepp över arbetet.

Bilagor
Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor inklusive Stockholms brandförsvars del

