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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förslag till nya föreskrifter om kommunala handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över remiss av förslag till nya 
föreskrifter om kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Sammanfattning och övergripande synpunkter

Förslaget till föreskrifter är i stort sett bra. Det fångar upp många områden som har 
varit otydliga beträffande vad som bör framgå i ett handlingsprogram. 

 I kombination med tillsyn av kommunernas skyldigheter enligt LSO så bör 
föreskrifterna utgöra en stark drivkraft för kommunerna att utveckla sitt arbete och 
därmed bidra till en positiv effekt för skydd mot olyckor i samhället. 

Kravet på en enhetlig struktur underlättar möjligheten att bedöma om kommunen 
har ett likvärdigt skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen anser att MSB bör överväga att utveckla förslaget till föreskrifter på 
nedanstående fem områden.

Synpunkter på förslaget till föreskrifter

Beskrivning av kommunen

Det allmänna rådet bör utvecklas. Beskrivning av kommunen bör även innehålla 
slutsatser ur översiktsplanen, strategisk infrastruktur, kommunens 
utvecklingsriktning, särskilt dominerande verksamheter och gärna kommuntyp 
enligt SKR kommunindelning. Det bör också ingå i en beskrivning om det 
föreligger stora förändringar i invånarantal under året som ofta är fallet för mindre 
kustsamhällen.

Risker – övergripande beskrivning

Det kan vara svårt att bedöma sannolikheten eller frekvens för olyckor. Det bör 
framgå i det allmänna rådet hur olyckor kan beskrivas om sannolikheten och 
frekvensen inte är möjliga att använda.

Räddningstjänst – förmåga och verksamhet, övergripande beskrivning

För att underlätta förståelsen bör det vara krav på att förmåga till insats illustreras 
på kartor där tider till insats för kommunens olika delar framgår.
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Det bör framgå hur kommunen kan hantera potentiella storolyckor. Det finns en 
fördel med att ställa ett särskilt krav på redovisning av ”storolyckor” då de kräver 
stort behov av stöd, samordning och i många fall expertstöd. MSB bör överväga 
om ”storolyckor” ska redovisas under en separat rubrik i kapitlet.

Begära, ta emot och lämna stöd

I båda avsnitten samtidiga och omfattande räddningsinsatser och räddningstjänst 
under höjd beredskap kan metodiken i MSB:s vägledning i att ta emot 
internationellt stöd användas: MSB bör överväga att styra kraven på redovisning 
enligt vägledningen för att skapa ett mer enhetligt tillvägagångsätt.

Kan styrning av arbetsprocesser vara en del i föreskrifterna?

Ett område som är viktigt för att kommunens arbete med skydd mot olyckor ska slå 
väl ut är att arbetsprocesserna är väl utvecklade. LSO är målstyrt och för att nå 
goda resultat så behöver arbetsprocesserna inkludera de ingångsvärden som behövs 
och arbetsprocessen vara väl utformad. MSB bör överväga om krav på 
arbetsprocesser på lämpligt sätt ska ingå i föreskrifterna.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Lena Malm. Föredragande var 
länsbrandingenjören Leif Larsson. I den slutliga handläggningen av ärendet 
medverkade även funktionschefen Pontus Rotter.

Lena Malm

Leif Larsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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