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R.emissyttrande av forslag till nytt handlingsprogram av M SB.

Råddningstjånsten Kiruna foreslår
Att raddningstjn stens yttrand e antas som kommunkontorets eget.

Bakgrund
MSB beslutade 21 oktober 2020 om att utfiirda foreskrifter for kommunem as handlingsprogram i avsikt
att for tydliga, konk retisera, hj a kvaliten och oka jamf orbarhet en i hancllingsprogrammen.

Raddning stjinsten Kir una har fått for frågan om att agera remissinsats for remiss 202 1-00192 från ivfSB.

Sammanfattning
Raddningstjiinsten Kiruna anser att en gemensam mall for handlingsprogram i enlighet med syftet
underliittar for jam forelser av kommuner i landet samt bidrar till en okad forståelse for riskbilclen inom
och utan for varje enskild kommun .

I kommande avsnitt kommenteras delar i remissen som upp fattats som o tyclliga. Framst kommenteras
detaljeringsgraden och hur den på basta satt ska anpassas till kommuner cfar riskbilclen skiljer sig åt från
ovriga Sverige. Vidare kornmen teras delar i strukturen på handlingsprogramm et samt otydligheter i texten.

Syn punkter
N edan foljer de synpunkter som Raddning stjansten Kir una har på forslaget.

Avsnitt, kapitel, paragraf, sida Kommentar Forslag till ny text
s.16 Beskrivningen behover innef atta olyckor

som ai- såval vanligt flirekom111a11de
som o!J'ckor som kan intrajja sa/Im,.

O tydligt formulerat. "vanligt och
sallan" innefattar valdigt my cket
och behaver for tydligas.

s.18 I handlingsprogmmmen ska dock enligt
LSO enbart risker fi r o lyck or som
kan leda till ri ddningsinsatser fi nnas
med. Det innebai· dven att
olycksforebyggande arbete mo t andra
olycko r ande som kan leda till
raddningsins ats inte heller ska
ink l uderas i handli ngsprogrammen
enligt LSO. Detta kan, om
kommunen så iinskm; besk 1ivas i
andra underliggande dokume nt eller
l igg as till fore eller efter den
fore skr i vna
s truk t uren/kap i telindel ing en,
ut anfor sj al va
b :111dli11gsp rog ra111111e11

O tydligt om det finns mi:ijlighet
att lagga till extra undcrrubriker
med andra typer av olyckor som
ar rclevan ta for
riiddningstjiinsten.
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I cxempeltexten pa nasta sida
står;

A ven sociala risker med kopp/ing till
segregation och qj iimlikhet i
levnadsvillko r finns inom frirbundets
geograjiska område och behover
beak tas.

Vilket inte foreligger vara en risk
som kan leda till raddningsinsats.

Vidare ar foreskrivna typer av
olyckor enbart de mest frekven t
forckommande i vissa delar av
landet. I Ki.runa forekommer, till
exempcl, ett flertal olyckor i
fjll en som ar statlig
radclningstjanst dar
Radclningstjansten Kiruna deltar.
Utover fjallolyckor arockså
IVPJ\ och sjukv årclslarm två
frekven t forekommande
larm typer i kommunen, vilket kan
ha en relevans for statistiken.

s.20 Kommu nen ska utover den
vvergrip ande besk rivvningen aven

besk riva den lok ala 1isk m mer

specifikt far JJedans!ående o!Jcks!Jpe1;
enligt 8 § MSBFS 2021:X 1• Detta

i r olycksyp er som i storre
t strack ning k an intraffa ino m varj e
k omm un och resultera i slom

k o11sek ve11serp å liv, halsa, egendom
och/ eller mi lj o, samt omfattande

ri dd i ngsins atser.

1. Brand i byggnad

2. Brand t omb s

3. Trafik olycka

4. Olycka me d f arliga amen

5. Na t urolyeka

6. Drunk ning

Framgår inte om det ar mo jligt att

acldera olyckstyper i kommuner
diir andra olyckor ar mer
frekvcn ta.

1 Myndigheten for samh alls skydd och beredskaps foreskrifter (MSBFS 2021 :XX) om innehåll och st ruktur i kommunens
hand lingsprogram for forebyggande verksamhet och raddningstj anst
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s.46 Det kan gi.iras gen om att besk ,iva
inom vilken tidJrån larm ink ommer
tills alt riiddningsrest11Jnarvarj e delav
kommunen som kan tolereras under en
begriinsad tid p å grnnd av pågående
raddningsinsatser. Det kan också giiras
genom att vi.sa p å att vissa
specia!resurser endast kan '!Jilijas i en
raddningsinsats åt gången och inom
vi/ken tid en motsvarancle speci.alrestm
kan forvant as bist a fran annan
kommuns organisationf r
riiddnings lj ii11s t.

T exten ar svår att app licera på en
liten kom mun m ed stor yta och
borde darfor kunn a kopp las till
h jiilpbchov o ch statistik.

s.9 '1foresk riflema om inn ehall och
struk tur i handlingsprogramme n
defz11ieras fa"nnåga att forebygga
o!J'ck or och for a ga till
raddni ngsins ats som mijjlighete11 alt
astadk omma effekter. D et handl ar
om effakterfa"r att mi11ska frek vensen
och mi nsk a k onsek e nser aw olyck or
genom att p ositivvt p averka utfallet av
sk ador p a ma nn isk or, egendom och
mi ljo. Effekt defini eras p d
mo tsvarande satt i denna handb ok
och dr också w ligt
E k onomi styr ni ngsverke t att seS011tC/1

for@ndring so m intraff at son enf ljd
av en vidt agen åtgd,d och som a1111m-s

inte skalle ha intraffat "

I texten efter frågas en valcligt
komp liceracl beskrivn ing av
effekt. G eogra fiskt om råde och
be folkningsmangelen kan geira att
effekten ski ljer sig åt m ellan clelar
i kom munen . Viclare vcrkar
cffektberakn ing innchålla ett
flertal p arametrar som kan leda
till m issvisancle resultat vid
jiim forelse m cllan kommuner .

s.61 K ap . Viirclering 'Komm unen ska vi rdera och dm
shutsatser om riskbilden i kommu nen
och 0111det fins risk er som behdver
red uceras eller elimi neras. la rderingen
av risker skage ell strid vid
beslutsf attande av komm unens ma l i
handlingsprogramme n.
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a rderingen kan ta sin nu4g i ngspunk t
fran k ommunens nuvarande formdga
att f orebygga och genonf ra
1iiddni1tgsinsatser j ust }?fr att den
rmvarande fa"imågat1 dr en del av det
ak t uella sky ddet och risk nivan.  . . . "

Det står i kapitlet att varderi ngen
ska baseras på, bland annat, risker
och forebyggande verksamhet.
Kapitlet om risker redovisas
innan kapitlet vardering vil ket
lagger en kunskapsgrund for
lasaren vid analys. Kapitlet om
forebyggande vcrksamhet
kommer dock efter kapitlet
vardering och hadc med fordel
kunnat flyttas fram av samma
anledning.

O vergrip ande Handlingsprogrammet ar valdigt
detaljstyrt via lagstiftn ing  vilket
gor att det ar svårt att anpassa for
specifika forhållanden.

Up pligget i
handlingsprogrammet leder till
många upprepningar i texten. E tt

exempel ar risker och resur ser
som ska beskr ivas på liknancle
satt i ett flertal kapitel.

T homas \Vinnberg

Ri ddni ngschef


