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Robertsfors kommun
915 81 Robertsfors

Länsstyrelsens samrådsyttrande över Robertsfors
kommuns handlingsprogram, enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor, för olycksförebyggande verksamhet
och räddningstjänst 2020–2023
Beskrivning av ärendet
Robertsfors kommun har den 22 februari, enligt bestämmelserna i 3 kap 3 och 8 § i
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), skickat utkast till handlingsprogram till
Länsstyrelsen Västerbotten för samråd med önskemål om svar senast 31 mars 2020.

Länsstyrelsens yttrande över Robertsfors kommuns
Handlingsprogram 2020 – 2023
Länsstyrelsens bedömning är att Robertsfors kommuns förslag till handlingsprogram
inte uppfyller kraven enligt LSO.

Motivering för yttrande
Förebyggande verksamhet
Kommunen ska ange hur den förebyggande verksamheten är ordnad (3 kap 3§ LSO).
Med det menas att kommunen beskriver hur organisationen är ordnad och de
resurser kommunen har eller planerar för i den förebyggande verksamheten. I
handlingsprogrammet saknas delar gällande resurser, exempelvis genom
årsarbetskraft eller antal personer, som ingår i kommunens förebyggande
verksamhet. Det saknas även en beskrivning av hur tillsyn planeras och genomförs
(en detaljerad tillsynsplan bör dock inte ingå i själva handlingsprogrammet).
Kommunen bör komplettera med dessa uppgifter.

Kommunens mål för verksamheten
De flesta målen i handlingsprogrammet är inte mätbara eller uppföljningsbara.
Kommunen har visserligen beskrivit att det inte är mål utan tillstånd som kommer
följas upp utifrån ett antal indikatorer. Även om kommunen beskrivit det som
tillstånd anges de som mål/tillstånd samt att det inte framgår vilka dessa indikatorer
är och hur de ska mätas. De flesta målen är formulerade med krav på ökat effekt eller
bättre resultat, men inte hur mycket eller inom vilken tidsram. Kommunen bör
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komplettera med detta för att underlätta för sin egenkontroll samt Länsstyrelsens
uppföljning.

Likvärdigt skydd
Gällande brand i byggnad, brand i bostad, brand i skola samt brand i
restaurang under perioden 1998-2018, har Robertsfors jämfört sig mot fem
andra kommuner. Jämförelsen beskrivs i diagram där samtliga bränder inom
en viss kategori är samlad till en stapel/jämförelsekommun för åren 19982018. Länsstyrelsen önskar se denna jämförelse tydligare över tid för att kunna
urskilja utveckling åt något håll både för kommunens egen del men även mot
jämförelsekommunerna.
Robertsfors kommun, inte Umeå kommun
I inledning/bakgrund står det Umeå kommun har valt att hantera både
olycksförebyggande och räddningstjänst i samma program. Vidare finns
ytterligare hänvisningar till Umeå kommun i exempelvis målen samt under
stycket varna och informera allmänheten. Länsstyrelsen vill att detta ses över
och korrigeras så att det gäller Robertsfors kommun.
Övrigt
Handlingsprogrammet anger bland annat vilken förmåga räddningstjänsten ska ha
och ska beslutas av fullmäktige. Länsstyrelsen vill påminna om att vid större
förändringar som kan påverka förmågan krävs ändring i handlingsprogrammet, vilket
ska föregås av nytt samråd med Länsstyrelsen.
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