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Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på internremiss av ”Remiss av program för
räddningstjänst med tillhörande delplaner”
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att lämna remissvar i enlighet med denna
tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari 2022 att skicka ”Remiss av program för
räddningstjänst med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län” på remiss till kommunens
nämnder och Hyltebostäder. Sista svarsdag är den 14 mars 2022 och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade den 23 februari 2022, § 4, att delegera till arbetsutskottet att svara på remissen.
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett
program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av
radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§.
För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade beredskapszonerna och
tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland genomfört en
revidering av befintliga planer och upprättat nya enligt följande:
 Program för räddningstjänst (huvudplan)
 Delplan Utrymning
 Delplan Strålningsmätning
 Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter
 Delplan Kommunikation
 Delplan Länsstyrelsens fältplats
 Delplan Sanering
 Delplan Larm
Remissen har beretts av VA- och renhållningsenheten och bygg- och miljöenheten på
samhällsbyggnadskontoret. Kontoret har inga synpunkter på förslaget som uppfattas som gediget och
genomarbetat.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
De ekonomiska konsekvenserna av beslutet är svåra att överblicka i nuläget. Frågan har behandlats i
tidigare remissomgångar och SKR har framfört kritik då man menar att implementering av förändrade
beredskapszoner och beredskapsplaner för kärnteknisk olycka innebär mycket arbete för de kommuner
som påverkas. Kostnaderna för kommunerna har inte redovisats. SKR konstaterar att kommunerna
behöver finansiering för att beredskapsplaneringen för kärnteknisk olycka ska kunna bedrivas i
önskvärd omfattning. Kostnader som kan uppstå efter en olycka är omöjliga att förutse. För
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samhällsbyggnadsnämndens del kan det handla om att ställa personal inom vatten och avlopp samt
miljö till förfogande för provtagning bl.a.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse den 28 februari 2022
Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner
Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 23 februari 2022, § 4

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef
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