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Samhällsbyggnadsförvaltning
Räddningstjänst
Handläggare

Anna Kindborg
Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon

0141-225188 26 06
e-postadress

elisabeth.rosenqvist@motala.se

Diarienummer

2019-000274

Remissutskick av förslag till handlingsprogram för skydd
mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor 2019-2022
Sammanfattning
Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) upprätta ett program för arbetet
med skydd mot olyckor för varje mandatperiod. Handlingsprogrammet ska antas av
kommunfullmäktige i varje kommun. Innan programmet antas ska det ha varit på remiss hos
berörda myndigheter och närliggande kommuner.
Kommunens gemensamma ledningsförvaltning tar fram ett handlingsprogram som syftar till
att skapa strategisk inriktning till och stärka kommunens samlade trygghets- och
säkerhetsarbete under åren 2020-2023 samt att förtydliga ansvarsförhållanden.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor som beskriver räddningstjänstens förebyggande
arbete och den operativa förmågan att utföra en räddningsinsats hanteras som ett separat
handlingsprogram och ses som ett delprogram till kommunens övergripande program.
Handlingsprogrammet utifrån en nyupprättad riskanalys för både Motala och Vadstena
kommuner, vilka ligger som bilagor till dokumentet. Den nya riskanalysen har inte påvisat
anledning till förändring av den operativa förmågan.
Programmet ersätter tidigare handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget 2008-11-24
(08/KS 0198 §151) reviderat 2012-05-28 (12/KS 0048 KF§65) och ska gälla för
mandatperioden 2019-2022.
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Förslag till beslut
1 Förslaget på ett nytt handlingsprogram om skydd mot olyckor för eventuella synpunkter
skickas till följande remissinstanser enligt sändlista, bifogas.
2 Remissvaren ska ha inkommit senast den 11 november 2019. Svar skickas till Motala
kommun/Räddningstjänsten, 591 86 MOTALA, eller motala.kommun@motala.se. .

Theres Sandstedt Johansson
Förvaltningschef

Bilagor:

Henrik Josefsson
Räddningschef

Sändlista, Handlingsprogram för skydd mot olyckor.
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Bilaga
Sändlista
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska servicenämnden
Vatten och avfallsnämnden
Länsstyrelsen Östergötland
Ödeshögs kommun
Finspångs kommun
Mjölby kommun
Askersunds kommun
Linköpings kommun
Vadstena kommun
Nerikes brandkår
Räddningstjänsten Östra Götaland
Sjöfartsverket
Sjöräddningssällskapet
Kustbevakningen
Trafikverket
Polismyndigheten region Öst
Försvarsmakten
SOS - Alarm
Region Östergötland

