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Hej,
Här kommer remissvar från politiken i Brandkåren Attunda. Vi avser även att komplettera detta med
ett tjänstepersonsvar på mer detaljerad nivå.

Med vänliga hälsningar, Sten Andersson
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Yttrande av Brandkåren Attundas forbundsdirekti on
gallande remiss av forslag till nya foreskri ft er om
kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd
mot olyckor (externt arendenummer 2020-11116)

Bakgrund

Brand kåren At t unda har som remissinstans tagit del av remissen t i ll nya foreskrifter och allmanna
råd, med ti llhorande konsekvensut redning , om kommunala handlingsprogram. Brand kåren Att undas
forbundsdirekt ion svarar har med overgripande syn punkter på forslaget .

b vergripande syn punkter

Den nodst alldes perspekt iv

Brandkåren Att unda anser att olyckshantering ska utgå från den nodstalldes perspekt iv. I
foreskrift erna st alls krav på beskrivning ur et t organisat oriskt perspekt iv. Kommunen ska beskriva
sina egna resurser och vil ken formaga de har samt vilka andra externa resurser som finns til lganglig a.
For den nodst allde spelar hjalpor g anens ti llhor ighet ingen roll ut an fokus borde vara pa hur snabbt
hjalp kan vara på plats samt insat sens geno mfora nde och darmed effekt .

Dubbla beslutsdomaner for ledning av raddning stjanst

Foreskri fterna om handlingsprogram (HP) staller krav på beskrivning av ledning i raddningstjansten.
HP-foreskriftemas krav overlappar t ill stor del de krav som finns i ut kastet t ill foreskrif ter om ledning
av kommunal raddningstjanst . Hand lingspro grammet ar ett po lit iskt styrdokument medan
Raddningschefen, enlig t LSO, ar ansvarig for ledning av raddningstjanst en . Raddning schefen har då
inget mandat at t fatt a beslut en ligt foreskrift erna, ut an maste forhalla sigt ill det polit iska beslutet .

Till gangligh et for allmanhet

Kraven på mer detaljerade verksamhetsbeskrivningar gor programmet mer omfatt ande. I
konsekvensut redningen framhålls att handlingsprogrammet ska kunna anvandas som informat ion t ill
allmanheten. Programmet s okade omfat tni ng och krav på mer t eknisk beskri vni ng forsvarar
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kommunikat ion med den enskilde. Anpassad och riktad informat ion kan produceras men
programme t i sig blir mindre til lgangligt for allmanheten . Yt terlig are hinder for tillg anglighe t ar krav
på at t redovisa skyddsvard inform ation kopplat t ill totalforsvarsplanering (vilken behaver
sekretessbelaggas) i programmet .

Vardering av risk

Kravet i foreskrift en att vardera risken for olika typolyckor och vilka foreby ggande atgarder som kan
vidtas begransas ti ll viss del av kommunens radighet . For t. ex. t rafikolyckor ar st aten vaghallare for
en betydande del av de plat ser dår olyckorna sker. Kommunen kan påtala brister til l vaghallaren men
har inte direkt mojlighe t att riskreducera eller riskeliminera miljon . Det bedoms ocks fin nas en risk
for att det utmynnar i en detaljerad atgardslista, som inte vore lampligt i et t overgripand e dokument
som et t handlingsprogram. Foreskrift erna staller krav på att visa den direkta kopplingen mel Ian risk
och kommunens formaga t il l forebyggande och skadeavhj alpand e verksamhet . Risk ar dock bara en
aspekt på behov av formaga.

Detalje ringsgrad pafore skrifterna

I konsekvensut redningen for foreskrifterna och i allmanna rad for handlingsprogram enligt LSO anges
flera gånger att handlingsprogrammet ar et t politi skt styrdokume nt som ska beskriva verksamheten
på en overgri pande niva. Samt idigt st aller foreskrifterna detaljerade krav for beskrivning av
kommunens organisat ion och form aga for raddningstjanst . Desto mer verksamhetsbeskrivning som
kravs, desto mind re framt radande blir malen for vad som ska uppnås under programperioden.

Emma Feldman, Ordfora nde forbundsdirektionen Brand kåren At t unda
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