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Samråd Handlingsprogram från 2022 för Räddnings-
tjänsten Mälardalens – synpunkter från Arboga 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns yttrande på förslag till Handlingsprogram 

från 2022 för Räddningstjänsten Mälardalen. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har för samråd sänt ut för-

slag till Handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor 3 kap. 3§ och 3 

kap. 8 §, till medlemskommunerna och andra berörda myndigheter 

och organisationer.  

Svarstiden är förlängd till den 15 februari 2022. 

Förslag till samrådssvar är framtaget i samverkan med kommunens 

säkerhetssamordnare, Arboga Vatten och Avlopp AB och Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund. 

Synpunkter från Arboga kommun 

Generellt anser Arboga kommun att handlingsprogrammet väl be-

skriver risker för olyckor samt hur verksamheten är anordnad och rädd-

ningstjänstens förmåga, enligt punkt 2 och punkt 3 i Lagen om skydd 

mot olyckor, LSO, 3 kap 3§ (Förebyggande verksamhet) och 3 kap 8§ 

(Räddningstjänst). 

Mål för verksamheten, punkt 1 enligt LSO i både förebyggande verk-

samhet (3 kap 3§) och i räddningstjänst (3 kap 8§) är däremot knapp-

händiga. De nationella målen har endast brutits ner till: 

o Mål, förebyggande verksamhet: - Antalet olyckor ska årligen minska. 
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o Mål, räddningstjänst: - Konsekvenserna av en olycka ska minska. 

 

Arboga kommun anser att dessa mål fortfarande är på en för över-

gripande nivå, och önskar mer nerbrutna och konkreta mål i pro-

grammet. Det hänvisas visserligen till andra dokument, t ex verk-

samhetsplaner, men av förslaget till Handlingsprogram framgår inga 

konkreta målsättningar på kort eller lång sikt. 

Handlingsprogrammets relation till andra planer/program bör också 

beskrivas. 

1 Inledning samt 1.1 Uppdrag och vision, sidan 3 

Det blir motsägelsefullt när det i inledningen av programmet står att; 

”Dokumentet är ett gemensamt handlingsprogram för förebyg-

gande verksamhet enligt LSO 3 kap 3§ och räddningstjänst enligt 3 

kap 8§”, då det under rubrik 1.1 framgår att ”framtagande och 

antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 

enligt LSO 3 kap 3§”, är undantaget. 

2.1 Arboga kommun, sidan 6                                                                  
Ön Valen ligger i Hjälmaren (inte i Mälaren). 
 

Invånarantal: ”I slutet av 2020 hade Arboga 14 039 invånare och tren-

den de senaste fem åren är att befolkningen ökar.” Det blir lite mot-

sägelsefullt att i nästa mening skriva: ” Enligt befolkningsprognosen 

kommer Arboga ha 13 978 invånare 2026 …”. 

2.1 Arboga kommun, sidan 7 
Det finns en verksamhet inom Arboga kommun som klassas som 
farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4§. Det bör förtydligas att det är 
en verksamhet i den lägre kravnivån då dessa typer av verksamheter 
kan klassas i en högre respektive lägre nivå, och där verksamheten 
har olika krav och skyldigheter på sig enligt SEVESO-lagstiftningen. 
Det är även mer omfattande krav på kommunen i den högre nivån. 
 
3.1 Ansvars- och uppgiftsfördelning, sidan 13-14 
I samrådsremissen står att läsa i tabell 9 att Arboga Vatten och 
Avlopp AB, AVAAB, är ansvarig för brandvattenförsörjningen. Detta 
är missvisande då ansvaret inte är överfört till VA huvudmannen.  
AVAABs verksamhet innehåller inte drift och skötsel av brand-
dammar. Dessa frågor ska ställas till Arboga kommun. 
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Sista stycket; ”Som komplement till handlingsprogrammet har res-
pektive kommun dokument för deras arbete med skydd mot olyckor, 
se Bilaga A”, behöver ändras eller formuleras om då detta ännu inte 
är framtaget.  
 

Detta arbete är påbörjat för att hitta en gemensam dokumentation 
och att medlemskommunerna arbetar likriktat. 
 
6.1 Mål för den förebyggande verksamheten och 6.2 Mål för rädd-
ningstjänsten, sidan 29 
Målet för den förebyggande verksamheten bör formuleras om då den 
delvis beskriver en aktivitet för att uppnå målsättningen, ”genom 
stöd och information till den enskilde”. 
Förslag är att i stället ta bort den sista delen i målet och enbart ha 
kvar ”Antalet olyckor skall årligen minska” som målsättning. 
 

För att kommunen, utifrån de gemensamma övergripande målen på 
ett bättre sätt skall kunna bryta ner dessa lokalt inom varje olycks-
område i respektive kommun, ser vi det som en fördel att även mål-
sättningen som rör räddningstjänst ska gälla för kommunen och den 
förebyggande verksamheten. Likaså att målet för den förebyggande 
verksamheten också skall gälla för räddningstjänsten = två gemen-
samma mål för medlemskommunerna och räddningstjänsten.  
 

Dessa ändringar behövs för att det skall bli en röd tråd och en 
fungerande struktur ut i det praktiska arbetet i respektive medlems-
kommun.  
 
7 Förebyggande – förmåga och verksamhet, sidan 30 
Hänvisning till att kommunernas förebyggande arbete beskrivs i 
respektive kommuns dokument som återfinns i Bilaga B - detta finns 
inte framtaget ännu i vare sig Arboga eller Kungsör. Detta bör tas 
bort eller formuleras om och att det i dagsläget inte hänvisas till en 
bilaga.  
Förslag på text, Respektive medlemskommun har en egen upprättad 
organisation samt funktion för att arbeta med det olycksförebyggande 
arbetet enligt LSO. 
 
7.4 Övriga förebyggande åtgärder, sidan 33 
I samband med explosiva varor bör Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, nämnas som tillståndsmyndighet för saluföring 
av explosiva varor enligt Lagen och förordningen om sprängämnes-
prekursorer. 
 
8.1.4 Brandvattenförsörjning, sidan 38 
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Information: 
Arboga vatten och avlopp AB, AVAAB, är VA-huvudman i Arboga 
kommun. VA-huvudmannen är enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) ansvarig för att tillhandahålla vatten för normal 
hushållsanvändning inom kommunen fastställt verksamhetsom-
råden. I  Lagen om allmänna vattentjänster 10§ står det ”En allmän 
VA-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav 
som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med 
naturresurser.  
När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör 
den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har 
behov av anläggningen kan tillgodoses.”  
Där det är förenligt med den allmänna anläggningens huvudsakliga 
ändamål kan därför brandvatten tillgodoses men ansvaret för brand-
vatten ligger fortfarande på kommunen  
 
Synpunkter: 
I dokumentet ”Bebyggelse och brandvattenförsörjning” (hänvisning, 
sid 38) ställs bland annat skall-krav på flöde och avstånd mellan 
brandposter. 
AVAAB ser att det blir svårt att utlova den kapaciteten som efter-
frågas i dokumentet. Huvudmannen kan inte garantera att ett visst 
vattentryck eller en viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan 
leverans. 
 
Utöver detta behöver RTMD samråda med Arboga kommun och 
Arboga vatten och avlopp AB om: 
 

• Hur brandvattenfrågan kan lösas utan att påverka dricks-
vattenproduktionen och dricksvattenleveransen negativt. 

• Hur brandvattenförsörjningen ska lösas där dricksvatten-
ledningsnätet inte har tillräcklig kapacitet? 

• Hur ska kostnaderna för brandvattenförsörjningen finan-
sieras? 

• Utökade kostnader för VA kollektivet i samband med stora 
uttag av brandvatten kan ge störningar i dricksvatten-
leveransen. Detta kan visa sig i form av tex utebliven leverans, 
estetiska avvikelser, andra vattenläckor då tryck och flöde 
ändrar riktning i systemet. 

• Hur ska brandvattenförsörjningen ske när det saknas en 
allmän anläggning? 
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Kostnader för brandvattenförsörjning ska inte bekostas via VA-
taxan. 
 
Arboga kommuns utveckling av bebyggelse och tätorten kan be-
gränsas och fördyras med Räddningstjänstens krav på dimen-
sionering av ledningsnätet. 
 
9.1 Uppföljning av verksamheten, sidan 50 
Angående mål har vi under punkten 6.1 och 6.2 angett våra synpun-
kter. Dessa bör hänga ihop med beskrivningen under punkten 9.1 
uppföljning av verksamheten.  
 
 
 
Tomas Karlsson 
Kommundirektör 

 
Kajsa Landström 
Kommunsekreterare 

 
 
Skickas till: 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Kommunstyrelsen 
Akten 


