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.,  RÅDDNINGSTJÅNSTEN SYD

Dnr: 1490-2021-000575
Louise Bengtsson, stabschef

Myndigheten for samhalls skydd och beredskap
MSB:s diarienummer:  2020-11116

Remissytt rande over foreslagna foreskri fter om kommunala handlingsprogram

Raddn ingstjansten Syd till styrker i allt vasentligt Myndigh eten for samhallsskydd och beredskaps (MSB)
foreskrift er och ser posit ivt på ut formningen av de nya foreskrifterna, men lamnar foljande
kommentarer.

Foreskrift e rna ar ut formade for att skapa en likrikt ighet mellan olika kommuners handlingsprogram.
Likrikt igheten underlatt ar MSB:s t illsyn av kommunen, men riske rar samti digt att be gransa kommunens
mojli ghet till effekt iv styrning av sin verksamhet och utveckling av densamma.

MSB har utt a lat en ambit ion till overgripande foreskrifter. Dock forekommer delar i foreskrifte rna som
leder till alltfor detaljerade kommunala handlingsprogram. Denna detaljorientering medfor at t:

• Lokal utveckling av formaga utifran fakt isk ris kb ild motverkas.

• Raddningstj anstens mojli ghet att agera flexibelt over tid och uti fran sit uation avseende atgarder,
arbetsmoment, formagor etc. minskar avsevart. Tva exempel:

o Kommunen ska for varje olyckstyp detaljerat beskriva inledande uppgifter for att
omedelbart begransa fort satt olycksforlopp och atgarder for att bryta skadeforloppet.
(14 5)

o Atgarder for att reducera risker ska beskrivas. Raddningstj ånsten Syd menar att i ett
handlingsprogram ska snarare atgardsomraden beskri vas an specifi ka atgarder. Behovet
av atgarder arsit uat ions beroende. (9 §)

• Behovet av att ident ifiera, analyse ra och anpa ssa raddningstj anstens formaga att forebygga och
hant era nuvarande och framti da risker fra mj as inte, snarare uppmunt ras ett alltfor
t illbakablickande perspektiv på risker och formagor.

• Kommunernas ambit ioner sanks, oavsett riskutveckling avseende

o ana lysnivå t ill grund for verksamheten och

o i faktisk form aga att forebygga och hantera olyckor.

Syn punkter på forslaget t ill foreskrifter och allm ant rad

Avsnitt Kommentar Forslag t ill ny text

7 5 Text i foreskrift:
"Handlingsprogrammet ska innehålla en

beskrivning av kommunens r isker, i form av

Handlingsprogrammet ska
in nehall a en beskri vning av
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en sammanvogd bedomnin g av vilka
handelser in om kommunens geografiska
område som kan foranleda
raddningsinsatser, sannolikh eten eller
frekvensen for att de ska ha nda och
konsekvensema for de fall att de hander."

Fortydligandet gors redan i det allmanna
rådet:
"Kommunens beskrivning av risker for
olyckor som kan foranleda raddn ingsinsats
bor svara på frågorna vad som kan handa,
hur ofta och med vi/ka konsekvenser."

9 §

12 $

Fort yd ligandet ar tillra ckli g och foreskriften
ska dårfor kortas, se forslag t ill ny text . Om
fort ydligand et behalls i foreskriften bor
texten and ras enligt alt ernat iv 2.

Det ar otydligt vad MSBavser at t avsnittet i f
hand lingsprogrammet kri ng varderi ng ska
innehalla. Raddni ngstj anst en Syd menar att
det år ett vikt igt avsnitt for at t koppla
samman lokal riskbild med lokala mål, men
dett a tydliggors int e. Dessutorn men ar
Raddning stjanst en Syd att begreppet
frekvens i detta samrnanhang medfor st ora
osakerhet er saval som en begransni ng for
analysen over vilka typer av hande Iser som
kommunen behaver kunna hant era. I
forl angn ingen kan det medfora att
raddningstj ansterna varderar ner behovet
av form aga att forebygga och form aga ti ll
raddning sinsats av sallanhandelser medan
lagst iftarens intent ion ar att kommunen ska
ha formaga till raddning sinsat s forvarje t yp
av olycka som kan intraffa.
"Med formaga att forebygga avses
mojlig heten att inn an en olycka ager rum
åstadkomma effekter genom at t minska
sannolikheten eller frekvensen for olyckan
eUer konsekvensen vid densamma."

kommunens risker som kan
foranleda radd in gsinsatser.

Alt ernat iv 2
Handlingsprogrammet ska
in nehalla en beskrivn ing av
kommunens risker, i form av en
sammanvagd bedomning av
vilka han delser inom
kommunens geografiska område
som kan foranleda
raddn ingsinsatser, hur ofta de
kan forvantas intraffa och
forvantade konsekvenser vid
intraffad handelse.

Med formåga att forebygga
avses mojli g heten att innan en
o/ycka ager rum åstadkomma
effekter genom att forhindra at t
olyckan intraffar elle r
konsekvensen vid densamma.

Eftersom det preciseras att det år o lyckan
som ska foreby ggas gors fore byggande
at garder genom att forhindra olyckan eller
konsekvenserna av den samma.
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13§

20 S

I

lntent ionen med lagen ar att kommunen
ska ha formagan hant era de olyckor som
kan intra ffa inom kommunen, sj alva eller i
samverkan med andra. Det ar dock inte
foreskrivet att kommunerna ska beskriva
hur de avser att uppfylla dett a samarbete,
exempelvis genom avtal etc.

Det listas vad beskrivningen ska innehålla,
t i ll denna lista kan "Statglia resurser"
adderas.

" Kommunen ska i bilaga till
handlingsprogrammet ange en fort eckning
over avtal som kommunen traffat med
anledning av det som kommunen beskriver i
si tt handlingsprogram. De avtal som anges
ska vara de som gi ller  vid  tidp unkten for
varje handlin gsprograms faststallande."

Raddnin gstj ansten Syd anser att det av
handlingsprogrammet bor framgå inom
vilka om råden kommunen ar beroende av
and ra aktorers resurser och hur denna
ti llgangli ghet kommer t il l stånd, exempelvis
genom avtal.

Syn punkter på konsekvensut redningen

Avsnitt Kommentar Forslag till ny text

Beskrivning av
problemet och vad
som onskas uppn as

Beskrivning av
olyckstyp

I konsekvensut redningen står det :
"Handlin gsprogramm en arkommunemas
styrdokument for raddningstjanst och
olycksforeby ggande."

Då handlingsprogrammet endast relate ras
t i ll LSO ar det också end ast ett av fie ra
styrdokument for kommunens
raddningstj anst och olycksforebyggande

: arbete. Se alternat iv skrivning.
r - - - - - - - -- - - - - - - --- - -

I konsekvensut redningen står det:
0/ycka med farliga i mnen och naturolycka
kan intrtiffa i flertalet av kommunema och
resultera i stora konsekvenser på liv, halsa,
egendom och milj o.

Handlingsprogrammen tir ett av
kommunemas styrdokument for
raddningstja nst och
olycksforebyggande.
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Drunkning kan intraffa i de fiesta kommuner
med konsekvenser på framst liv och halsa.

Raddningstjansten Syd ar inte en iga i dessa
slutsatser. Dessa olyckor kan intra ffa i alla
kommuner, då alla kommuner med en vag

Ikan ha en olycka med farliga amnen, alla
typer av vatten kan leda t ill en drunkning
och alla kommuner kan bli drabbade av
nat urolycka. Således behaver alla
kommuner ha en formaga at t hantera detta,
sj alva elle r i samarbete med andra.

Enligt beslut av direkti onen for Raddning stjansten Syd,

Malmo 2021-04-08

Louise Bengtsson, stabschef
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