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Förkortningslista 
 
 
 
 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

IVPA I väntan på ambulans 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Räddsam VG Räddningssamverkan Västra Götaland 

LV Länsväg 

VRR Västra Räddningsregionen 

KF Kommunfullmäktige 
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Inledning 
 

Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor enligt 3 kap. 3§ och 8§. Handlingsprogrammet antas i kommunfullmäktige. 

Handlingsprogrammet beskriver Herrljunga kommuns arbete inom området skydd mot olyckor. 
Herrljunga kommun har sin Räddningstjänst i egen regi och tillhör Bygg- och Miljönämnden. 

 

Beskrivning av kommunen 
Herrljunga kommun ligger centralt i Västra Götalands Län med en befolkningsstorlek på cirka 9 
500 invånare. Arealen är cirka 510 000 kvm. Det finns tre tätortsbildningar i kommunen, 
Herrljunga, Ljung och Annelund. Hälften av befolkningen bor i någon av tätorterna, den störta 
delen i Herrljunga som även är kommunens centralort. Marken består till stor del av skog och 
åkermiljö, det finns även en del sjöar framförallt i de södra och östra delarna av kommunen. 

Herrljunga kommun gränsar till följande kommuner: Vårgårda, Essunga, Vara, Falköping, 
Ulricehamn samt Borås stad. Kommunen har ambitionen att växa. Nya bostadsområden är under 
utveckling. 

Kommunens vision är att vara en kommun som präglas av en tydlig och välkomnande Vi- 
känsla, och en kommun där det är gott att leva. En röd tråd är engagemanget och 
handlingskraften som också finns i det aktiva föreningslivet. Detta tillsammans med den 
intressanta natur- och kulturbygd som Herrljunga är, gör att det hyser en stark framtidstro. Med 
ledning av vår vision och utvecklingsplan ”Växtkraft 10 000” skall vi nå vårt övergripande mål, 
att bli 10 000 invånare. 

 

Styrning av skydd mot olyckor 
LSO innehåller bestämmelser om hur skyddet mot olyckor ska hanteras. I LSO:s första kapitel 
beskrivs att människors liv och hälsa, egendom och miljö ska skyddas på ett tillfredsställande 
och likvärdigt sätt. Ansvaret för skydd mot olyckor delas mellan den enskilde, kommunen och 
stat. Handlingsprogrammet är framtaget av kommunens Räddningstjänst och beslutat i 
kommunfullmäktige. 

Den enskildes ansvar enligt LSO 
En utgångspunkt för LSO är den enskilde (allmänheten) har det huvudsakliga ansvaret att 
skydda sig mot olyckor och begränsa skador när olyckor sker. Den enskildes ansvar regleras i 
kapitel 2, LSO. Där står det bland annat att den som äger en byggnad eller annan anläggning, 
eller den som är ansvarig för en verksamhet, ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. De befintliga förutsättningarna 
hos den enskilde kan påverka möjligheterna att genomföra effektiva räddningsinsatser. 
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Kommunens ansvar enligt LSO 
Kommunen har skyldigheter i form av förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt 
efterföljande åtgärder. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska 
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och förhindra eller begränsa 
skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma 
skydd mot andra olyckor än bränder. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
Verksamheten ska anpassas efter den riskbild som finns inom det geografiska området. 
Kommunens Bygg- och Miljönämnd har delegerat ansvaret till Räddningstjänsten att fullfölja de 
skyldigheter som beskrivs i LSO och LB. Detta innebär bland annat att: 

-ansvara för kommunal räddningstjänst inom geografiska området 
 

-planera och organisera förebyggande verksamhet så att den effektivt bidrar till att förebygga 
bränder samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder 

-ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning som åligger kommunen 
 

-tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll av fasta förbrännings-anordningar 
uppfylls 

-tillse att olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaker tillolyckor, 
olycksförloppen och hur insatserna har genomförts 

-ge råd och information inom räddningstjänstens kompetensområden 
 

-ansvara för tillkommande uppgifter under höjd beredskap 
 

Vidare ingår det att fullfölja de skyldigheter som kommunen har enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor, LBE. 

Brandvattenförsörjning 
Herrljunga Vatten AB äger och sköter vatten- och avloppsnät samt tillhörande anläggningar som 
finns inom kommunens gränser. Brandvattenförsörjningen sker via brandpostnätet eller via 
alternativa system. 
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Risker 

Övergripande beskrivning 
Tätorten Herrljunga är en koncentrerad centrumbebyggelse av äldre typ med låg brandteknisk 
standard. En brand kan medföra risk för människoliv. Flerbostadshus upp till 6 våningsplan 
ovan mark finns i Herrljunga. Särskilda boenden och större samlingslokaler finn i kommunens 
tätorter. Det finns ett flertal skolor och förskolor belägna utanför tätorterna med längre insatstid. 

Företagandet i området domineras av industrier och jordbruk. Många av företagen har endast 
produktionsenhet och en brand eller annan olycka kan vara förödande för företagens överlevnad. 

Kommunen är stor till ytan och har stora sammanhängande skogspartier där skogs-/markbrand 
kan vara förödande. I kommunens nordvästra del ligger Remmene Skjutfält där Försvaret har 
verksamhet. 

Det flesta industrier är belägna i områden där säkerheten bedöms som acceptabel. Vid vissa 
industriområden finns det emellertid risker som t ex tryckkärl innehållande brännbar gas samt 
andra brandfarliga, miljöfarliga eller giftiga ämnen som kan förorsaka olyckor. Förekomsten är 
dock begränsad till den omfattning som är rimlig i ett modernt servicesamhälle. Säkerheten 
inom kommunens industriområden bedöms således som acceptabel. 

De största vägarna som korsar kommunen är LV181, 182 och 183. Här går tung trafik där det 
transporteras farligt gods. 

I Herrljunga tätort korsas Västra Stambanan och Uddevalla-/Älvsborgsbanan. Västra Stambanan 
är en av Sveriges mest trafikerade. 

Det finns flera naturkänsliga områden som naturskyddsområden, flertalet vattentäkter, sjöar och 
vattendrag. 

Brand i byggnad 
Brand i byggnad innefattar soteldar, fristående byggnader, radhus, lägenheter i flerfamiljshus, 
brand i industri mm. Bränderna är jämnt fördelade mellan tätort och landsbygd. Antalet brand i 
byggnad har de senaste åren i genomsnitt varit 10-15 stycken, 2017-2020. 

Brand utomhus 
Brand utomhus har varit gräs- eller skogsbrand, fordonsbrand, brand i sopkärl, återvinning och 
övrigt. Antalet bränder utomhus har de senaste åren i genomsnitt varit 15-20 st, 2017-2020. 

Trafikolycka 
Trafikolyckor är en av de vanligaste insatserna för Räddningstjänsten. Olyckorna inträffar till 
största del på någon av de större länsvägarna. Det inträffar även emellanåt olyckor på järnvägen. 
Vanliga olyckor är kollision med vilda djur. Antalet trafikolyckor har de senaste åren i 
genomsnitt varit 25-30 stycken, 2017-2020. 
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Olycka med farligt ämne 
Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av brandfarliga och explosiva ämnen som 
kan ske i anslutning till byggnader, verksamheter och/eller transporter. De vanligaste är 
begränsat läckage av drivmedel eller olja. De senaste åren har antalet händelser varierat mellan 
1-10 stycken, 2017-2020. 

Naturolycka 
Naturolycka avser natur- och klimatrelaterade händelser som exempelvis översvämningar, 
storm, ras, skred samt stora nederbördsmängder. Inga eller ett fåtal händelser har skett de 
senaste åren, 2017-2020. 

Drunkning 
Risk för drunkning finns i samband med aktiviteter vid sjöar och vattendrag. Inga eller ett fåtal 
händelser har skett de senaste åren, 2017-2020. 

Övrigt 
Övriga larm kan vara hisslarm, bärhjälp till ambulans, nödställd person, djurlivräddning, IVPA 
mm. 10-15 larm sker årligen under denna kategori, 2017-2020. 

 

Värderingar 
Räddningstjänsten genomför drygt 200 uppdrag per år vilket innebär i snitt 22 uppdrag per 1000 
invånare. Det nationella medelvärdet ligger på 12–13 uppdrag per 1000 invånare. En stor andel 
av totala antalet uppdrag uppfyller inte kraven för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Det handlar om IVPA, hjälp till ambulans och polis samt automatiska brandlarm utan 
brandtillbud. Drygt 40% av uppdragen utgörs av olyckor och tillbud som bränder trafikolyckor. 
Detta innebär ungefär 60–70 tillbud per år och ca 7,4 per 1000 invånare vilket är högre än det 
nationella snittet som är 5,8 per 1000 invånare. Jämförbara kommuner i samma kategori som 
Herrljunga ligger på 7,5 per 1000 invånare. 

De brandrelaterade händelserna är ungefär lika många i snitt de senaste åren. Flera av bränderna 
utomhus har startat av okänd anledning (troligen anlagda eller oaktsamhet). Under 2018 var det 
några fler bränder utomhus. Detta till följd av den torra sommaren. 

Antalet larm om bilbränder har ökat de senaste åren. 
 

Trafikolyckor är mestadels singelolyckor. Vid de flesta trafikolyckorna har de inblandade själva 
tagit sig ur bilen och behöver ingen vård. Räddningstjänsten uppgift blir i många fall att stänga 
av vägen för att olycksplatsen skall vara en säker arbetsmiljö. 

Flera av singelolyckorna är djurkollisioner. 
 

Vid ett fåtal händelser har inblandade personer behövt hjälp med losstagning för att komma ur 
fordonet. 
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Mål 
Kommunens räddningstjänst skall ansvara för räddningsinsatser enligt LSO. Räddningschefen 
ansvarar för att denna är ändamålsenligt ordnad. 

Räddningsinsatserna ska genomföras säkert, snabbt, effektivt och systematiskt med modern 
utrustning, kompetent personal och genom samverkan. 

Utmaningen är att upprätthålla nuvarande nivå på verksamheten samtidigt som kommunen hela 
tiden måste vara vaksamma på att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar och risker. 
Kommunen ska fortsätta satsa på fortbildning av personalen och ha en bra övningsverksamhet 
som utgår från de behov som finns. 

Kommunens förebyggande arbete skall ge alla som vistas i kommunen ett bra skydd mot 
olyckor. Industri och näringsliv ska ges möjlighet att expandera. 

Kommunens räddningstjänst skall ha en årlig verksamhetsplan som även skall utvärderas och 
följas upp årligen. 

Mål för räddningstjänst: 
 

- arbeta tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag för att förebygga bränder och 
andra olyckor 

- utveckla arbetet med effektiva räddningsinsatser 
 

- arbeta med rådgivning och information till den enskilde så den enskilde kan uppfylla sitt 
ansvar och sin förmåga att förebygga och hantera en olyckssituation. 

- stödja andra myndigheter, näringsliv och organisationer till att utveckla skyddet mot olyckor 
 

- förebygga, förhindra och begränsa olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion 
orsakad av brandfarliga eller explosiva varor genom myndighetsutövning 

- verka för ett skäligt skydd mot olyckor genom myndighetsutövning 
 

- arbeta med miljö- och olycksutredningar i samband med händelser 
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Förebyggande förmåga och verksamhet 
Enligt LSO är kommunen skyldig att ha ett handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten. 

Tillsyn 
Kommunens Räddningstjänst skall genomföra tillsyn enligt gällande lagstiftning. Tillsyn skall 
genomföras på ett rättssäkert, likvärdigt och effektivt sätt. En tillsynsplan skall finnas och följa 
de tillsynsfrister som finns på företag, organisationer och fastigheter i kommunen. Tillsyn skall 
även genomföras i anslutning till räddningsinsatser då brister i brandskyddet upptäcks i samband 
med insatsen. Tillsyn där det är möjligt skall genomföras i samverkan med andra myndigheter. 

Räddningstjänsten skall utföra tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor, LBE. 

Det skall finnas kompetens inom organisationen för att kunna genomföra planerade såväl som 
akuta tillsyner. 

Stöd till den enskilde 
Räddningstjänsten skall vara tillgängliga för att kunna ge enskilda råd och information enligt 3 
kap 2§ LSO. Detta för att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO. 

Räddningstjänsten försöker aktivt förmedla kunskap, budskap och öka förståelsen hos den 
enskilde så att denne kan ta sitt ansvar i strävan att minska sannolikheten för uppkomst av brand 
och möjligheten att minimera konsekvenserna i händelse av brand. 

Räddningstjänsten kan när tillfälle ges medverka vid arrangemang och andra tillfällen där 
möjligheten ges att informera den enskilde. Även enklare utbildning kan genomföras vid dessa 
tillfällen. 

Vid händelser ska den drabbade kunna erbjudas råd och stöd. 
 
Rengöring och brandskyddskontroller 
Brandskyddskontroller och rengöringsverksamheten skall genomföras enligt fastställda 
kontrollfrister. Brandskyddskontrollerna och rengöring utförs på entreprenad. 

Kommunens räddningstjänst skall ha god samverkan och erfarenhetsutbyte med den/de som 
arbetar med kontroller och rengöring. 

Kompetenskrav på de som arbetar med kontroller och rengöring skall omfattas av kraven enligt 
LSO. 

En fastighetsägare kan även ansöka om att genomföra rengöringen själv. Räddningstjänsten 
hanterar inkomna ansökningar och tar beslut i samråd med brandskyddskontrollanten. 

Övriga förebyggande åtgärder 
I samverkan med skolor i kommunen erbjuds elever utbildning i brandkunskap. 
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Kommunens personal erbjuds brandskyddsutbildning. 
 

Brandskyddsansvariga och kontrollanter erbjuds utbildning för att upprätthålla rätt kompetens 
för dessa uppgifter. 

Kommunens personal som arbetar med äldre i hemmet utbildas i Brandskydd i hemmet. Detta är 
särskilt viktigt då fler äldre bor kvar hemma. 

Kommunens räddningstjänst skall vara delaktiga i plan- och byggprocessen för att tidigt kunna 
påverka brandskyddet i ny- och ombyggnationer. 

Kommunens räddningstjänst bistår i ärende gällande serveringstillstånd. Att lokalerna är 
anpassade för det som anges i ansökan. 

Kommunens räddningstjänst skall samverka med andra myndigheter i kommunens brott- och 
säkerhetsarbete. 

Genom sociala medier informera om brand- och säkerhetsåtgärder. 
 

Räddningstjänst förmåga och verksamhet 
Operativa organisationen utgörs av ledningsenhet och räddningsenhet. Räddningsenheterna 
finns vid kommunens brandstationer i Herrljunga och Annelund. Beredskapsorganisationen 
skall klara av en medelstor eller två mindre räddningsinsatser samtidigt. 

Övergripande beskrivning 
Med egna resurser skall Räddningstjänsten kunna hantera nedanstående typer av händelser: 

 
- trafikolycka med skadade och fastklämda 

 
- brand i bostad med behov av livräddning och släckning 

 
- brand i skola, vårdinrättning, hotell, publik lokal, industri eller lantgård med behov av 
begränsad livräddning och släckning 

- brand utomhus 
 

- järnvägsolycka (inklusive arbetsordning) eller flygolycka med begränsat antal skadade och 
fastklämda, med samtidigt vårdbehov 

- ytlivräddning i vatten 
 

- undsättning i svårtillgänglig terräng 
 

- livräddande och begränsande insatser i samband med brand i eller utsläpp av kemikalier 
(farliga ämnen) i mindre omfattning 

- sjukvårdsuppgifter IVPA efter avtal med sjukvården 
 

- djurlivräddning 
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Genom avtal med Västra räddningsregionen larmas räddningsstyrkorna av det gemensamma 
ledningssystemet. Alarmering av personal sker via personsökarsystem. 

Brandvattenförsörjning sker genom kommunens brandpostnät eller med räddningstjänstens 
lastväxlare och tankar. Även öppna vattendrag och sjöar kan användas där det är möjligt. 

Anspänningstiden för räddningspersonalen är 5 minuter. Körtiden variera beroende var i 
kommunen en händelse inträffar. Insats i samtliga kommunens delar kan påbörjas inom rimlig 
tid. Vid 40% av händelserna är första resurs på plats inom 10 minuter. Vid 89% av händelserna 
är första resurs på plats inom 20 minuter. 

Samverkansavtal finns med sjukvården gällande IVPA samt terrängtransport av sjuka och 
skadade. 

Avtal med Försäkringsbranschens restvärdesräddning gällande restvärdesräddning, uppdrag på 
statlig väg och statlig järnväg. 

Avtal finns med angränsande räddningstjänster för att minska insatstider i kommunens 
ytterområden. 

Genom att ingå i det gemensamma räddningsledningssystem VRR ges bättre förutsättningar för 
att leda och hantera komplexa räddningsinsatser eller flera samtidiga räddningsinsatser. 

Kommunens räddningstjänst ska kunna med hjälp av Västra räddningsregionen och kommunens 
kommunikatörer kunna informera och varna allmänheten via de kanaler som ska användas vid 
händelser. 

Beskrivning per olyckstyp 
Brand i byggnad 

 
Räddningstjänsten har förmåga att utföra såväl utvändig som invändig brandsläckning i alla 
typer av byggnader. Brand i byggnad där rökdykning krävs kan påbörjas när rätt sammansatt 
styrka etablerats. Vid komplexa och långvariga bränder kommer hjälp behövas från 
samverkande organisationer. Livräddning via bärbar stege kan utföras upp till maximalt 11 
meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan inte räknas med som den andra utrymningsvägen. 

Brand utomhus 
 

Räddningstjänsten har utrustning både i form av fordon och material för att släcka en begränsad 
brand utomhus. Vid större skogs- och markbränder kommer det finns behov av hjälp från 
samverkande organisationer. 

Trafikolycka 
 

Mindre trafikolyckor med få skadade kan hanteras av den enskilda räddningsstyrkan. Större 
olyckor med flera fordon och skadade kräver att flera räddningsstyrkor hjälps åt. Trafikolyckor 
med buss och lastbil kommer det troligen krävas extra hjälp med resurser från samverkande 
organisationer. 
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Olycka med farligt ämne 
 

Kommunens räddningstjänst har förmågan att utföra mindre och enklare händelser med farligt 
ämne. Vid komplexa händelser kommer det troligen krävas extra hjälp med resurser från 
samverkande organisationer. 

Naturolycka 
 

Vid höga vattenflöden har räddningstjänsten förmåga att hjälpa till med pumpning av källare i 
begränsad omfattning. Räddningstjänsten kan hjälpa till att röja stormfällda träd över vägar. 

Drunkning 
 

Inom kommunen finns flera sjöar och vattendrag. Kommunens räddningstjänst har förmågan att 
utföra ytlivräddning både strandnära och med båt. Räddningstjänsten har inte förmågan att 
livrädda under ytan utan då måste hjälp komma från samverkande organisationer. 

Övrigt 
 

Förmåga till räddningsfrånkoppling och arbetsordning på järnväg finns. Räddningstjänsten har 
terränggående fordon som kan användas vid händelser i terräng. Det finns utrustning för 
djurlivräddning. Med personella resurser finns förmågan att hjälpa till med uppgifter som 
samhället är i behov av. 

Ledning i Räddningstjänsten 
Herrljunga kommuns räddningstjänst ingår i det gemensamma ledningssystemet Västra 
räddningsregionen. I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande 
räddningschef, vakthavande befäl, regional insatsledare samt larm- och ledningsbefäl. 
Funktionerna bemannas dygnet runt i syfte att övergripande ledning ständigt upprätthålls. För 
ledning av lokala räddningsinsatser finns ledningsfunktionerna insatsledare samt styrkeledare i 
beredskap. 

Ledningsarbetet ska medverka till effekter genom: 
 

- resurserna disponeras så optimalt som möjligt i hela området gentemot riskbild och hjälpbehov 
vid olyckor för att så tidigt som möjligt hindra och bryta olycksförlopp, 

- ett likvärdigt och rättssäkert agerande, 
 

-att skapa förutsättningar för allmänhetens agerande genom enhetlig kommunikation, samt 
 

- att identifiera hjälpbehov och stödja drabbade till ett eget agerande för samhällets 
återskapande. 

Systemledning Västra räddningsregionen, ser till att hjälpbehovet tillgodoses samt väger detta 
mot riskbilden. 

Insatsledning Herrljunga räddningstjänst, tilldelar uppgifter till organisatoriska delar samt ser till 
att hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen. 
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Uppgiftsledning Herrljunga räddningstjänst, genomför tilldelade uppgifter genom att vidta 
åtgärder så att delar av hjälpbehovet tillgodoses. 

Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 
Västra räddningsregionens systemledning ser till att hjälpbehovet tillgodoses. Det finns avtal 
med angränsande räddningstjänster som inte ingår i Västra räddningsregionen vid händelser som 
klassas av SOS alarm som hög omfattning. 

Räddningstjänst under höjd beredskap 
Under höjd beredskap ska Räddningstjänsten, förutom kraven i LSO i sin helhet, ansvara för de 
uppgifter som tillkommer enligt 8 kap. i samma lag. För att säkerställa en höjd insatsförmåga för 
höjd beredskap och krig är personalen vid Räddningstjänsten krigsplacerad. Kommunens 
brandstation kan signalera viktigt meddelande till allmänheten, flyglarm och faran över i 
Herrljunga tätort. Kommunen har en plan för extraordinära händelser som mer detaljerat 
beskriver kommunens arbete under höjd beredskap där Räddningstjänsten är en samhällsviktig 
aktör. Räddningstjänstens personal är med vid övningar och utbildningar som arrangeras av 
Länsstyrelsen. 

 

Uppföljning, utvärdering och lärande 
Kommunens skall enligt Lagen om skydd mot olyckor arbeta med olycksundersökningar. 
Mindre och inte så omfattande utredningar görs av räddningsledaren och dokumenteras i 
händelserapporten som skickas in till MSB. Vid mer komplexa olycksutredningar finns avtal 
med Västra räddningsregionen. 

Utifrån händelser och utredningar skall räddningstjänsten ta fram olycksförebyggande 
åtgärdsförslag som ska utveckla räddningsinsatsernas effektivitet. Det ska även identifiera 
övnings- och utbildningsbehov samt få underlag till insatsplanering och metodutveckling. Detta 
arbete ska leda till att liknande händelser undviks och/eller skadekonsekvenserna minskas. 

Räddningstjänsten ska efter avslutat insats ge de drabbade stöd. Även egen personal skall 
erbjudas det stöd som kan behövas. 
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Bilaga A Dokumentförteckning 

Förteckning över avtal 

Herrljunga räddningstjänst har slutit avtal för att stärka upp sin och andras förmåga att hantera 
händelser med 

- Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB angående akut restvärdesräddning, 
uppdrag på statlig väg och järnväg 

- Södra Älvsborgs sjukhus om IVPA (i väntan på ambulans) 
 

- Södra Älvsborgs sjukhus om hjälp med transport av skadade i terräng 
 

- Räddningstjänstavtal med Samhällsskydd mellersta Skaraborg gällande områdena Källeryd 
och Mjäldrunga i Herrljunga kommun 

- Räddningstjänstavtal med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund gällande tung räddning och 
kemikalieolyckor 

- Räddningstjänstavtal med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund gällande områdena Murum 
och Kärråkra i Ulricehamns kommun 

- Räddningstjänstavtal med Räddningstjänsten Västra Skaraborg gällande områden i Vara 
kommun 

- Räddningssamverkan i Västra Götaland gällande lednings- och stabsstöd vid omfattande 
räddningsinsatser 

- Avtal med Västra räddningsregion gällande larmning och övergripande ledning 
 

- SOS Alarm Sverige AB gällande manöver av utomhusvarning 
 

- Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund gällande olycksutredningar 
 

Bilaga B Beskrivning av samråd 
Handlingsprogrammet gick på remiss till följande 

 
- Trafikverket 

 
- Länsstyrelsen Västra Götaland 

 
- Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 

 
- Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

 
- Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
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