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Förslag till föreskrifter/allmänna råd 

 

 

 

Remissinstans 

Räddningstjänsten Väst  

Adress 

Stormhallsvägen 1, 432 32 Varberg  

Epostadress 

rvast@rvast.se  
 

 
Övergripande synpunkter 
 
Räddningstjänsten Väst (RVäst) anser att förslaget till föreskrift som helhet är bra.  
 
Det är viktigt att handlingsprogrammet kan harmonisera med kommunens (förbundets) övriga politiska mål- och styrmodeller. 

Handlingsprogrammet bör vara den politiska styrningen med mål, inriktning och vad vi ska klara av (förmåga). Hur detta ska uppnås bör vara 

upp till räddningschefen. RVäst anser därför att det är av vikt att lyfta fram att kommunens beskrivning bör ske på en övergripande nivå i 

handlingsprogrammet. Detta framgår i det ”allmänna rådet” som tillhör 3 §, men bör lyftas fram så det tydligt framgår att det gäller för samtliga 

delar i handlingsprogrammet.  
 
Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

Värdering, 9 §, 

Allmänna råd, s.4 

 

Mål, 10 §, s. 4 

 

Förebyggande – 

förmåga och 

verksamhet, 12 §, s.5 

I 9 § framgår begreppet ”lokala mål”. 

I 10 § framgår begreppet ”lokala 

verksamhetsmål”.  

 

Begreppen upplevs som väldigt specifika 

begrepp som kanske inte harmoniserar med 

kommunens (förbundets) övriga politiska 

mål- och styrmodeller  

Bör räcka med att bara skriva ”mål”. 

 Remissvar 1 (3) 

 
 
 
 

Datum 

 2021-03-18 

Diarienr 

2020-11116 
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Övergripande 

beskrivning § 13, 

Allmänna råd, s.6 

Anser att det är ett för detaljerat krav att i 

handlingsprogrammet ang 

”räddningsenheternas huvudsaklig 

placering”, alltså vilka brandbilar som finns 

var. Denna information bör istället finnas i 

tillhörande referensdokument.   

 

Förebyggande – 

förmåga och 

verksamhet, § 12, 

Allmänna råd, s.6 

 

Beskrivning per 

olyckstyp, 14 §, 

Allmänna råd, s. 7 

 

Ledning i 

räddningstjänsten, 15- 

§, Allmänna råd, s. 7 

 

Ledning i 

räddningstjänsten, 16 

§, Allmänna råd, s. 7 

 

Räddningstjänst under 

höjd beredskap, 19 §, 

Allmänna råd, s.78 

Det framgår att ”Med resurser avses både 

materiella och personella resurser. Som en 

del av personella resurser bör kompetens av 

särskild vikt beskrivas”. ”Som en del” kan 

lämna en förväntan om att det också ska 

finnas detaljerad information om 

exempelvis antal resurser, vilket kan bli 

kravfyllt för ett övergripande styrande 

dokument. 

”Med resurser avses både materiella och personella resurser. 

Beskrivningen av personella resurser ska framförallt beskriva den 

samlade kompetensen”. 

 

 

Handlingsprogrammets 

struktur och innehåll, 2 

§, alternativt under 

Allmänna råd. 

Det kan med nuvarande skrivning anses 

saknas möjlighet att ha förtydligande 

underkapitel eller underrubriker. 

 

 

Tillägg ”Kommunen kan lägga till förtydligande 

underrubriker/underkapitel vid behov”.  



 3 

 

 

 

 

 

Synpunkter på konsekvensutredningen 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

    

   

   

 

 

 

Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  
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