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Förslag till föreskrifter/allmänna råd 

 

 

 

Remissinstans 

Storumans kommun 

Adress 

Industrigatan 5; 923 32 Storuman  

Epostadress 

l-e.sundqvist@storuman.se  
 

 

Övergripande synpunkter 
Remissvaret ska ses som ett gemensamt svar från alla kommuner i RS R10, dvs. Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå, Norsjö, Storuman, Lycksele, 
Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner. Det är alltså tio kommuner som står bakom yttrandet. 
 
Vi anser det vara ett gott initiativ att sträva efter att ensa kommunernas handlingsprogram då det bl.a. ger kommunerna bättre möjligheter att 
jämföra sig med varandra men också ta del av goda exempel. Emellertid har vi några synpunkter som vi hoppas kommer att beaktas. 
 
Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

§ 6 I punkt 2 står att det i programmet ska framgå vilka avsnitt 
som beslutats i särskild ordning och av vem och när.  

Vi ställer oss frågande till denna formulering då det nya 
förslaget säger att handlingsprogrammen inte längre ska gå 
upp till fullmäktige, det ska räcka med att handlingspro-
grammen fastställs av ansvarig nämnd. Vem eller vilka 
utöver den ansvariga nämnden är det som avses med denna 
formulering?  

Den punkt bör få en utvecklad och förklarande text.  

§ 7 ”Handlingsprogrammet ska innehålla en beskrivning av 
kommunens risker ……” Det bör skrivas in att riskanalysen 
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inte nödvändigtvis ska ingå i programmet utan tillåts vara en 
bilaga till programmet. För detta finns framförallt två skäl. 
Dels finns det i många kommuner behov av att 
sekretessbelägga delar av sin riskanalys och då i synnerhet 
om denna samordnats med RSA enligt LEH. Det andra skälet 
är att riskanalysen bör vara ett levande dokument som 
enkelt kan ändras om risksituationen skulle förändras. 

§§ 15 & 16 Vi konstaterar med tillfredsställelse att formuleringarna i 
dessa båda paragrafer lämnar öppet för lokala och regionala 
lösningar utifrån rådande förhållanden. 

 

Farlig verksamhet Vi kan inte finna att det någonstans i förslaget nämns ett 
enda ord om farlig verksamhet enligt LSO 2:4. Detta anser vi 
vara en allvarlig brist då just dessa objekt mer än andra kan 
orsaka allvarliga olyckor med i många fall förödande 
konsekvenser. 

 

 

Synpunkter på konsekvensutredningen 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

 Vi avstår från att lämna synpunkter på 
konsekvensutredningen. 

 

 

Enligt uppdrag 

Lars-Erik Sundqvist 
Räddningschef Storuman  
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Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  
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