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Bakgrund 
Räddningstjänsten har som remissinstans tagit del av remissen via ”Föreskrifter om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst – remissutgåva 2021-01-15”, ”Handbok/vägledning Innehåll och struktur i 
kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor remissutgåva 26 
februari – 15 april” samt deltagit vid remissdialog med MSB den 4 februari 2021. 
 
Räddningstjänstens synpunkter 
Räddningstjänsten Västervik ser positivt på ambitionen som MSB har med att göra de 
kommunala handlingsprogrammen på en övergripande nivå och med en tydlig styrning så 
att de blir jämförbara.  
 
Samtidigt är det viktigt att det fortfarande finns möjlighet att i handlingsprogrammen 
effektivt kunna beskriva hur den berörda räddningstjänsten arbetar över hotskalan utifrån 
det politiska uppdraget och organisationens ambition. 
 
Vidare är det viktigt att det finns en tydligt framgår vilka mål som organisationen har för 
mandatperioden och hur dessa ska uppnås och redovisas. 
 
Handboken kommer bli ett viktigt instrument för att förenkla räddningstjänsternas arbete 
och tydliggöra kraven i föreskriften. 
 
De begrepp som används i projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal 
räddningstjänst (ELS) bör implementeras även i handlingsprogrammen.  
Till exempel så används ju ”Räddningstjänst verksamhet” och ”Förebyggande” i ELS, ett 
nyttjande av dessa begrepp minskar risken för eventuell begreppsförvirring och 
harmoniserar budskapet från MSB.  
 
Tidsramen från beslut av föreskrift till dess att handlingsprogrammet ska vara färdigt är 
väldigt snäv. Detta bör beaktas vid kommande tidiga tillsyner av kommunernas 
handlingsprogram.  
En längre tid till dess att handlingsprogrammet ska vara färdigt bör övervägas. 
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Specifikt under §13 så saknas brandvattenförsörjning och brandpostnät vilka är aspekter 
med stor påverkan på räddningstjänstens förmåga. I denna viktiga fråga bör 
ansvarsfördelningen tydliggöras. 
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