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Remiss av förslag till nya föreskrifter om kommunala
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO). Förändringarna i lagen innebär bl.a. att kraven på
kommunernas handlingsprogram förtydligas för att stärka styrningen. Syftet är
att handlingsprogrammen ska bli konkretare, hålla högre kvalitet och bli mer
jämförbara, så att skyddet mot olyckor blir mer likvärdigt över landet. Den röda
tråden mellan kommunens lokala riskbild, mål och förmåga till skydd mot
olyckor ska också bli tydligare. Enhetligheten och jämförbarheten ska bidra till
att underlätta samverkan mellan olika aktörer, samt underlätta statens tillsyn.
De nationella målen för skydd mot olyckor som anges i lagen om skydd mot
olyckor syftar till att vara riktningsgivande för kommunerna. Det finns därmed
ett behov av att på lägre författningsnivå reglera kommunernas
handlingsprogram närmare, vilket regeringen önskar uppnå genom att ge MSB
bemyndigande om att utfärda föreskrifter om innehåll och struktur i
handlingsprogrammen.
MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd om
kommunala handlingsprogram. Förslaget till nya föreskrifter med tillhörande
konsekvensutredning finns på MSB:s webbplats
https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/.
En remissdialog kommer att äga rum 4 februari kl. 09.00-12.00 för den som
har frågor att ställa med anledning av remissen. Mer information samt länk till
anmälan återfinns på MSB:s informationssida om förändringarna i LSO
https://www.msb.se/forandringarlso.
MSB arbetar samtidigt med att ta fram stöd för att underlätta arbetet för
kommunerna. Till föreskrifterna och de allmänna råden hörande handbok som
tas fram planeras remisstiden 26 februari – 15 april, och kommer att
komplettera den befintliga vägledningen om kommunala handlingsprogram.
Mer information om stöd och reglering samt utkast publiceras löpande på ovan
nämnda informationssida.
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Det pågår flera arbeten utifrån ändringarna i LSO och flera föreskrifter håller
på att tas fram. Det genomförs också fler remissförfaranden under våren 2021.
Se mer information på informationssidan.
Föreskriften planeras beslutas i maj 2021. Handlingsprogram enligt de nya
kraven ska enligt lagen vara antagna före den 1 januari 2022.
Svara på remissen
Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt,
men senast 15 april 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl kommunens
helhetsperspektiv som utifrån det kommunala räddningstjänstorganisationsperspektivet samt utifrån samverkande organisationers perspektiv. Vänligen
ange ärendenumret 2020-11116 i ert svar. Vi önskar att ni använder eller utgår
ifrån tillhörande mall för remissvar, framförallt för era eventuellt detaljerade
kommentarer.
Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Sandra Danielsson,
sandra.danielsson@msb.se, 010-240 36 86. Upplysningar specifikt om
avsnitten om risk kan med fördel även fås av Martin Åberg,
martin.aberg@msb.se, 010-240 35 16.
Med vänlig hälsning

Patrik Perbeck
Enhetschef

För sändlista, se nästa sida
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Sändlista
Organisation

Epost

Brandkåren Attunda

mail@brandkaren-attunda.se

Brandskyddsföreningen Sverige

sbf@brandskyddsforeningen.se

Eskilstuna kommun

info@eskilstuna.se

Förbundet Sveriges frivilliga
brandkårer

pwikba@gmail.com

Föreningen Sveriges Brandbefäl

info@brandbefal.se

Storumans kommun

ks@storuman.se

Kustbevakningen

registrator@kustbevakningen.se

Länsstyrelsen Västra Götaland

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jönköping

jonkoping@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jämtland

jamtland@lansstyrelsen.se

Luleå kommun

lulea.kommun@lulea.se

Malmö stad

malmostad@malmo.se

Medelpads räddningstjänstförbund

mrf@sundsvall.se

Norrhälsinge räddningstjänst

raddningstjansten@hudiksvall.se

Norrtälje kommun

kontaktcenter@norrtalje.se

Nyköpings kommun

kommun@nykoping.se

Polismyndigheten

registrator.kansli@polisen.se

Region Gävleborg

rg@regiongavleborg.se

Räddningstjänsten Storgöteborg

raddningstjansten@rsgbg.se

Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda raddningstjansten@avrf.se
Räddningstjänsten Väst

rvast@rvast.se

Räddningstjänsten Östra Götaland

info@rtog.se

Räddningstjänstens riksorganisation
för beredskapsfrågor

marcus.wallen@rrfb.se

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

samhallsskydd@falkoping.se

Sjöfartsverket

sjofartsverket@sjofartsverket.se

Sjöräddningssällskapet

info@ssrs.se

Skinnskattebergs kommun

kommun@skinnskatteberg.se

Socialstyrelsen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Storstockholms brandförsvar

registrator@ssbf.brand.se

Sveriges kommuner och regioner

info@skr.se

Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se

Transportstyrelsen

registrator@transportstyrelsen.se

Vaggeryds kommun

info@vaggeryd.se

Västerviks kommun

kommun@vastervik.se

Västerås stad

kontaktcenter@vasteras.se

