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Yttrande över remiss - Handlingsprogram för skydd mot olyckor,
Hylte kommun 2016-2018
Ärendebeskrivning
Handlingsprogram för LSO ska beslutas varje mandatperiod.
Räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommuner har erhållit möjligheten
att yttra sig över Hylte kommuns handlingsplan 2016-2018.
Programmet är uppdelat i tre delar:
Del 1 - Inledning, formalia och riskbilder
Del 2 - Förebyggande verksamhet
Del 3 - Operativ räddningstjänst
Räddningstjänsten anser att det är ett välskrivet handlingsprogram, men några
huvudpunkter bör förtydligas. Förbättringsområdena som beskrivs i inledningen
återkommer inte i utförardelarna i programmets andra del. Beskrivningen av
risker och riskobjekt (främst Stora Ensos anläggning) med avseende på
räddningstjänstens förmåga är inte beskriven. En konkretisering av
ledningsnivåerna och stödresurser behövs för att underlätta samverkan mellan
kommuner och regioner vid en större händelse.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Hylte kommun 2016-2018
Yttrande över remiss - Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Hylte
kommun 2016-2018, daterat den 27 juli 2016
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar
att

godkänna yttrande över remiss - Handlingsprogram för skydd mot
olyckor, Hylte kommun 2016-2018, daterat den 27 juli 2016.

Expedieras till:
Hylte kommun
Räddningstjänsten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

YTTRANDE

Datum
20160727

Handläggare: Johan Nilsson
Telefon: 0371-827 03
E-post: johan.nilsson@gislaved.se
Mottagarens D.nr: 2016 KS0083
Gislaveds kommuns d.nr:RN.2016.17

Yttrande angående handlingsprogram för LSO, Hylte kommun
2016-2018
Ärendebeskrivning
Handlingsprogram för LSO ska beslutas varje mandatperiod. Räddningsnämnden för Gislaved
och Gnosjö kommuner har erhållit möjligheten att yttra sig över planen.
Handlingsprogrammets uppbyggnad
Programmet är uppdelat i tre delar
Del 1 - Inledning, formalia och riskbilder
Del 2 – Förebyggande verksamhet
Del 3 – Operativ räddningstjänst
Räddningsnämndens yttrande
Räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommuner har konstaterat att
handlingsprogrammet är välskrivet men har nedanstående önskningar om förtydligande.
1. Inledning, formalia och riskbilder
a. Det saknas en koppling mellan förbättringsområdena i avsnitt 1.10 och den
förebyggande delen i handlingsprogramet (del 2).
2. Förebyggande verksamhet
a. Kommunens 2:4 objekt (främst Stora Enso) bör beskrivas eftersom den är så
dimensionerande.
3. Operativ räddningstjänst
a. Det saknas en koppling mellan kommunens riskbild (främst LSO 2:4anläggningar och Bolmen) och räddningstjänstens förmåga.
b. I avsnitt 3.13 bör det framgå att avtalen både bygger på att få hjälp och att
bistå med hjälp till annan kommun och organisationer.
c. Samverkan mellan kommuner och regioner underlättas av en tydlig
beskrivning av systemledning och insatsledning. En hänvisning eller konkret
beskrivning av ledningsstrukturen i normalfallet och vid en större olycka vore
önskvärd. Kopplingen till räddningstjänstsamarbetet i Halland och med
närliggande kommuner kan med fördel beskrivas utförligare för att öka
helhetsbilden.
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