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Förslag till föreskrifter/allmänna råd 

 

 

 

Remissinstans 

Västerås stad 

Adress 

721 87 Västerås 

Epostadress 

Jonas.harkman@vasteras.se 
 

 
Övergripande synpunkter 
Västerås stad tackar för möjligheten att lämna remissutlåtande avseende föreskrifter med tillhörande allmänna råd om kommunala 
handlingsprogram. Västerås stad tycker överlag att föreskriften är bra och tydlig och ger en bättre vägledning än tidigare. Västerås 
stad har även inhämtat synpunkter från Räddningstjänsten Mälardalen, f.d. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.  
 
 
Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

4§ Det står att ”kommunen ska ange  

1. Att dokumentet utgör handlingsprogram 

enligt 3 kap. 3 § och/eller 8 § LSO 

2. Vilka kommuner som omfattas av 

handlingsprogrammet. ” 

Bör istället stå att: 

Kommunen eller kommunalförbundet ska ange 

1. Att dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3 § och/eller 8 

§ LSO 

2. Vilka kommuner som omfattas av handlingsprogrammet. 

23§ samt bilaga 1 Här står det att Bilaga C ska finnas med i 

handlingsprogram för räddningstjänst. I 

bilaga 1 som berör strukturen så står, 

avseende handlingsprogram för 

förebyggande, att Bilaga C ska finnas med. 

Ta bort bilaga C från strukturen för 
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förebyggande program i bilaga 1.  

   

 

 

 

Synpunkter på konsekvensutredningen 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

Inledning Märklig skrivning i konsekvensutredningen. 

 

" Det ska framgå i kommunens 

handlingsprogram att dokumentet utgör 

handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och/eller för räddningstjänst. 

Det ska även framgå vilken eller vilka 

kommuner som omfattas av 

handlingsprogrammet. Det innebär att 

kommunalförbund som beslutar om 

handlingsprogram behöver ange vilka 

kommuner som ingår i 

kommunalförbundet." 

 

Ett kommunalförbund kan ha 10 kommuner 

och upprätta handlingsprogram för 5 av 

dessa och övriga 5 kommuner upprättar ett 

eget handlingsprogram. Finns ingen direkt 

koppling till medlemskommun och att man 

automatiskt ingår i kommunalförbundets 

handlingsprogram.  

Det ska framgå i kommunens handlingsprogram att dokumentet utgör 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och/eller för 

räddningstjänst. Det ska även framgå vilken eller vilka kommuner som 

omfattas av handlingsprogrammet. Det innebär att kommunalförbund 

som beslutar om handlingsprogram behöver ange vilka 

medlemskommuner som ingår i kommunalförbundet samt vilka av dessa 

handlingsprogrammet gäller för.  
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Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  
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