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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNEMITT

Nämnden för VA- och Räddningstjänst

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot
olyckor (2003:778), reformerad lagstiftning.
Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Ge räddningschefen i uppdrag att slutföra arbetet med ett nytt handlingsprogram
enligt LSO för kommunerna Höör och Hörby enlighet med MSB 2021:1.
2. Föreslå respektive kommunstyrelse i kommunerna Höör och Hörby att uppdra åt
Vatten- och Räddningstjänstnämnden att besluta om ett nytt handlingsprogram
enligt LSO.

Ärendebeskrivning
Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för olycksförebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) ska
handlingsprogrammen omfatta skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsatser.
Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag att de nuvarande handlingsprogrammen för
kommunerna Höör och Hörby ska uppdateras och revideras i enlighet med den
reformering av Lag om skydd mot olyckor som är under slutförande. En riskutredning,
vilken är grunden för handlingsprogrammet togs fram och rapporterades till nämnden
sommaren 2020. Arbetet med det reviderade handlingsprogrammet har i avvaktan på en
ny föreskrift från MSB, som ska reglera innehållet i handlingsprogrammet på ett mer
enhetligt sätt, har arbetet med handlingsprogrammet varit fokuserat på att följa
utvecklingen i framtagandet av den nya föreskriften.
Föreskriften beslutades av MSB strax före sommaren att börja gälla från och med den 22
juni 2021. Kommunerna förväntas anta nya handlingsprogram senast den 1 januari 2022,
vilket får anses vara ett kort tidsintervall med hänsyn tagen till det nya innehållet i
föreskriften som kommunerna behöver anpassa sig till samt kommunernas politiska
beslutsprocesser.
Kommunen får i och med den reformerade lagstiftningen själv bestämma vem i
kommunen som beslutar om handlingsprogrammen. Enligt den tidigare lagstiftningen var
kommunfullmäktige utpekade som beslutsorgan i kommunen. Regeringens avsikt är att
besluten ska tas där så är lämpligt enligt kommunallagen, dvs. följa ordinarie kommunal
styrning. Då handlingsprogrammen enligt propositionen är avsedda att utgöra
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kommunens styrdokument för förebyggande och räddningstjänst enligt LSO behöver
styrdokumenten tas politiskt.
Med anledning av den reformerade lagstiftningen har MSB även tagit fram föreskrifter om
ledningssystem samt den kommunala tillsynen enligt LSO. Angående ledningssystem har
räddningstjänsten Skånemitt anpassat sig till de förändringar som anges med nämndens
beslut att under 2020 teckna avtal med RC-syd. Tillsynsverksamheten kommer att
anpassas enligt den aktuella föreskriften från och med nämndens kommande beslut om
Tillsynsplan 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst (MSB 2021:1).
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Räddningschef

