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Förslag på komplettering av kommunfullmäktiges mål i den 
strategiska planen för 2016-2018 

INLEDNING 
Det bör finnas en målbeskrivning på en övergripande nivå för Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor så den upplevs som relevant för alla nämnder och att den åter
finns i den strategiska planen. Komplettering föreslås avseende räddningstjänstens 
verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/205/1, skrivelse från räddningstjänsten 
Ledningsutskottet 2015-10-20, § 230 

Räddningschef Göran Cederholm föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
filt fastställa målformulering för Trygg och säker kommun, att kompletteras i 
strategisk plan 2016-2018, under perspektivet Medborgare enligt följande: 
De som bor och arbetar i Sala kommun skall känna sig trygga i sin vardag, och med 
hjälp av utbildningar och information, kunna ta ansvar för sin egen säkerhet. Där 
den enskildes kunskap och förmåga inte räcker till, skall räddningstjänsten på ett 
kompetent sätt vara behjälplig, samt 
att fastställa följande indikatorer för målet Trygg och säker kommun: 

• Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015 

• Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall 
förbättras till år 2018 jämfört med 2015 

• Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall 
öka till år 2018 jämfört med 2015 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt fastställa målformulering för Trygg och säker kommun, att kompletteras i 
strategisk plan 2016-2018, under perspektivet Medborgare, enligt följande: 

De som bor och arbetar i Sala kommun skall känna sig trygga i sin vardag, och med 
hjälp av utbildningar och information, kunna ta ansvar för sin egen säkerhet. Där 
den enskildes kunskap och förmåga inte räcker till, skall räddningstjänsten på ett 
kompetent sätt vara behjälplig, 

samt 

att fastställa följande indikatorer för målet Trygg och säker kommun: 

• Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015 
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• Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall 
förbättras till år 2018 jämfört med 2015 

• Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall 
öka till år 2018 jämfört med 2015 

Udra9 
kommunfullmäktige 
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Förslag på komplettering av kommunfullmäktiges mål i den strategiska planen för 
2016-2018 

För att handlingsprogrammet för skydd mot olyckor skall bli en del av den "dagliga verksamheten" i 
Sala kommun, och inte leva sitt eget liv, bör det finnas en målbeskrivning på en så övergripande nivå 
att den upplevs relevanta för alla nämnder och att den återfinns i den strategiska planen. 

Om de övergripande målen finns i den strategiska planen, kommer dessa att brytas ner i nämndernas 
VEP och därigenom omfattas av den ordinarie måluppföljningen. Om målen däremot endast finns i 
handlingsprogrammet kommer måluppföijning att ske i ett separat spår, vilket oftast innebär att de inte 
kommer att följs upp alls. 

Ett sätt att uppfylla lagens intentioner avseende handlingsprogram, och samtidigt säkerställa att målen 
aktivt följs upp, är att i den strategiska planen för 2016-2018 införa: 

1. ytterligare ett mål under perspektivet medborgare, som exempelvis kan lyda - Trygg och 
säker kommun 

2. indikatorer för målet Trygg och säker kommun" 

Målformuleringen för trygg och säker kommun skulle exempelvis kunna vara enligt följande: 

De som bor och arbetar i Sala kommun skall känna sig trygga i sin vardag, och med hjälp av 
utbildningar och information, kunna ta ansvar för sin egen säkerhet. Där den enskildes kunskap och 
förmåga inte räcker till, skall räddningstjänsten på ett kompetent sätt vara behjälplig. 

Utifrån detta mål skulle följande tre indikatorer kunna vara tillämpbara (överensstämmer med vad som 
föreslagits stå i handlingsprogrammet för Heby kommun). 

• Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfö11 med 2015 
• Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 

jämfört med 2015 
• Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 20 18 

jämfört med 2015 

Den föreslagna kompletteringen av målen i den strategiska planen kommer inte att kunna få 
genomslag på nämndernas VEP för 2016, men kopplingen till handlingsprogrammet hinner 
genomföras. 

Arbetet med målen kan ändå bedrivas under 2016, och då förslagsvis inom ramen för Risk och 
säkerhetsgruppens arbete. 
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