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Förslag till handbok om innehåll och struktur i handlingsprogram 

 

 

 

Remissinstans 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Adress 

Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby 

Epostadress 

brandforsvaret@sbff.se 
 

 
Övergripande synpunkter 
Se yttrande. 

 
 
Synpunkter på förslaget till handbok  

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

Bakgrund till 

handboken 

Sida 6 

Det anges i handboken att delar av den tidigare vägledningen (MSB. 2011. Vägledning 

kommunala handlingsprogram. MSB246 - april 2011) kan utgöra inspiration för 

kommunens arbete i övrigt. Sbff bedömer att MSB behöver förtydliga vilka delar av den 

tidigare vägledningen som kan användas i arbetet då det finns delar av den tidigare 

vägledningen som är motstridiga de nya föreskrifterna och den nya handboken. Det är 

kanske det som kan urskiljas i gul markering i samma stycke? 

Sbff anser att MSB 

antingen borde uppdatera 

den gamla vägledningen så 

att relevanta delar lyfts fram 

och icke relevanta delar tas 

bort. Alternativt dra tillbaka 

den gamla vägledningen för 

att tillskapa en ny 

vägledning alternativt 

ytterligare en 

fördjupningsrapport med 

relevanta delar från den 

gamla vägledningen. 
 

 Remissvar 1 (2) 

 
 
 
 

Datum 

2021-04-16 

Diarienr 

2020-11116 
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Räddningstjänst – 

förmåga och 

verksamhet 

Övergripande 

beskrivning 

Tid från att larmet 

inkommer till att 

första kommunala 

räddningsresurs når 

kommunens samtliga 

delar 
Sida 39 

Sbff bedömer att det finns en viss otydlighet i vilka tider som kan beskrivas i 

handlingsprogrammen kopplat till förmågan för räddningstjänst och mer specifikt 

responstider och insatstider kopplat till bestämmelser i Boverkets byggregler. 

I föreskriften anges att det är tiden från att larmet inkommer till 112 till att första 

kommunala räddningsresurs når samtliga delar av kommunen, inklusive 

larmhanteringen, som ska beskrivas. Det i sig är tydligt men det medför dock att 

föreskrifterna och handboken inte är samstämmiga med den insatstid som ska beskrivas 

utifrån Boverkets byggregler där BBR pekar på kommunernas handlingsprogram. 

Historiskt har räddningstjänsterna enbart inkluderat anspänningstid och körtid i 

insatstiden. Sbff:s bedömning är att räddningstjänsternas tolkning av insatstiden numera, 

i viss utsträckning även längre tillbaka i tiden, är att den inkluderar anspänningstid, 

framkörningstid och angreppstid. Utifrån perspektivet bebyggelse och utrymning med 

hjälp av räddningstjänst kopplat till de 10 och 20 minuter som ska beaktas i BBR så är 

en vanlig fördelning av insatstiden (för 10 min):  

• anspänningstid - 1,5 min 

• körtid - 7,5 min  

• angreppstid - 1min  

 

Även denna synpunkt är en sådan som borde ha funnits med i Sbff:s tidigare remissvar 

avseende föreskrifterna men lämnas istället här. 

 

Det bör ges möjlighet till att 

även kunna beskriva 

insatstid utifrån att den 

också kan innehålla 

angreppstid. 

   

 
 

 

 

Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  

mailto:sandra.danielsson@msb.se

