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Hej! 
 
Översänder bifogat Vaggeryds kommuns remissvar.  
 
 
Med vänlig hälsning  
Lovisa Albertsson 
Kommunsekreterare 
 
Vaggeryds kommun  

Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd 
 
E-post: lovisa.albertsson@vaggeryd.se 
Telefon: 0370-67 81 49 
 
Webbplats: www.vaggeryd.se 
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http://www.vaggeryd.se/


MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99

Förslag till remissvar på föreskrift om kommunala 
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. (KS 
2021/018)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till remissvar.
 
Sammanfattning
Vaggeryds kommun har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erbjudits 
möjligheten att inkomma med synpunkter på ny föreskrift gällande kommunala 
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten har 
handlagt ärendet och tagit fram förslag till remissvar som återfinns i bilaga Föreskrifter 
allmänna råd handlingsprogram - remissvar Vaggeryds kommun.
 
Expedieras till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se
Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag
 Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-30, Förslag till remissvar för föreskrift kring 

kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Föreskrifter allmänna råd handlingsprogram - remissvar Vaggeryds kommun
 Föreskrifter allmänna råd handlingsprogram
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Förslag till föreskrifter/allmänna råd

Rem issinstans

Vaggeryds kom m un

Adress

Box 43, 568 21 SKI LLI NGARYD

Epostadress

info@vaggeryd.se

Övergripande synpunkter

Vaggeryds kommun anser att förslaget på föreskriftstext ger kommunen ett stöd i att på ett strukturerat sätt lägga upp sitt
handlingsprogram med avseende på skydd mot olyckor. Det ger också möjlighet att på ett systematiskt sätt såväl jämföra mot
andra kommuner som följa upp över tid.

Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd
Av sn i t t , k ap it e l ,
p ar ag r a f , sid a

Kom m en t ar Fö r slag t i l l n y t ex t

§8 Vaggeryds kommun kan se att när det exemplifieras med ett antal
olyckstyper finns det en risk att andra olyckstyper exkluderas eller
tolkas som inte ligga inom ramen för den kommunala
räddningstjänstens uppdrag som kan föranleda räddningsinsats
enligt LSO 1 kap 2§. Det är visserligen angivet att en kommun kan
komplettera med andra typer av olyckor utifrån den lokala
riskbilden men Vaggeryds kommuns synpunkt är av mer nationell
övergripande art. Här vill Vaggeryds kommun särskilt lyfta det
arbete som bedrivs för att förebygga, förhindra och åtgärda skador
på liv och hälsa kring suicidnära personer. Detta är ett arbete som
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på flera ställen runt om i landet redan idag bedrivs med en stor 
nytta för just liv och hälsa. 

 
 
 
 
 
 
Kontaktperson för eventuella frågor:  
Sandra Danielsson  
Tfn 010-240 36 86 
sandra.danielsson@msb.se  
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