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Yttrande över remiss om handbok om innehåll och struktur i 
kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor, MSB ärendenummer 2020-11116. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över remiss om handbok om inne-

håll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 

olyckor.  

Sammanfattning och övergripande synpunkter 

Förslaget är en första version av en handbok till nya föreskrifter. Det medför en be-

gränsning i vilka synpunkter som kan ges eftersom någon tillämpning inte har skett 

än. Efter första omgångens handlingsprogram enligt de nya föreskrifterna bör det 

finnas ett betydligt större underlag med synpunkter att analysera och hitta utveckl-

ingsmöjligheter för innehållet i handboken. 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att handboken i stort sett är bra. Me-

todiken med exempelbeskrivningar underlättar betydligt möjligheten att beskriva 

respektive avsnitt i handlingsprogrammet enligt föreskriften.  

Länsstyrelsen bedömer ändå att det finns möjlighet att utveckla innehållet i hand-

boken på några områden, förslag till utveckling anges i nedanstående punkter. 

Synpunkter på förslaget till föreskrifter 

Beskrivning av kommunen 

Koppling till likvärdigt skydd mot olyckor: Likvärdigt skydd mot olyckor är en ut-

maning för kommunerna att beskriva. För att underlätta det bör MSB överväga att 

förtydliga vilka parametrar som ska användas till det och vad som bör framgå i be-

skrivningen av kommunen för den uppgiften.  

Risker 

Risker kan ju variera under året och det kan ha olika orsaker. Vissa kommuner får 

mångdubblat invånarantal under sommaren. Risker förändras ju även under året. 

Det kan vara höga flöden, varma somrar med risk för stora skogsbränder, höststor-

mar och snöstormar och olyckor på isar under våren. Länsstyrelsens bedömer att 

det bör belysas tydligare i handboken.  
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Värdering 

Begreppen acceptabel/tolerabel risk och inte acceptabel/tolerabel risk är svåra att 

tolka. En djupare vägledning av innebörden av dem och ett exempel på tillämpning 

skulle underlätta förståelsen för dem. 

Mål 

Det bör tydligare påpekas att målen ska ha stark anknytning till riskbilden i kom-

munen. Det bör framgå att det ska finnas en röd tråd mellan risker, mål och för-

mågor. Detta bör tydligare i handboken och någon form av illustration eller exem-

pel underlättar förståelsen för det. 

Förebyggande - förmåga och verksamhet 

Handboken bör ge en tydligare vägledning att det förebyggande arbetet ska utgå 

ifrån kommunens riskbild och de mål som formulerats i handlingsprogrammet. Det 

är även värdefullt om det går att tolka ut ur handboken vilken omfattning på över-

gripande nivå som den förebyggande verksamheten ska ha. 

Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

De potentiella storolyckor som identifierats i riskanalysen bör belysas och vilken 

förmåga som krävs för att möta dem. Läsaren av handlingsprogrammet bör få en 

uppfattning i stort om hur förutsättningarna är för kommunen att hantera dem. 

 

 

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Lena Malm. Föredragande var läns-

brandingenjören Leif Larsson. I den slutliga handläggningen av ärendet medver-

kade även funktionschefen Pontus Rotter. 

 

Lena Malm 

    Leif Larsson 

    

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 


