
 1 

Förslag till föreskrifter/allmänna råd 

 

 

 

Remissinstans 

Föreningen Sveriges brandbefäl 

Adress 

Box 47 244, 100 74 Stockholm 

Epostadress 

info@brandbefal.se 
 

 
Föreningen Sveriges Brandbefäl, SBB är en förening där medlemmarna främst är brandbefäl från hela Sverige och i alla 
befattningar. 
 
Övergripande synpunkter 
Föreningen har tagit del av remissen gällande ”Förslag till föreskrifter/allmänna råd gällande handlingsprogram”. Föreningen har 
följande kommentarer till remissen: 
 
Föreningen Sveriges brandbefäl tycker överlag att föreskriften/allmänna råden är bra och det är positivt att verksamheten styrs upp 
tydligare och att detta synliggörs i hur handlingsprogrammet ska utformas.  
 
Vi ser positivt på att det blir tydligare styrning med fokus på händelser som kan föranleda räddningsinsats och att 
räddningstjänstens förmåga ska beskrivas. I samband med detta vill vi poängtera att det är viktigt att brandbefälens kompetens 
säkerställs och utvecklas under hela yrkeslivet.  
 
Vi vill även trycka på att det är viktigt att det finns statligt stöd för att säkerställa brandbefälens kompetens och vidareutveckling.   
 
Vad gäller RUHB anser vi att varken personal eller befäl har tillräcklig kompetens inom området och den kommunala 
räddningstjänsten har i nuläget inte tillräckliga resurser att utföra uppgiften.  
 
SBB ser fördelar med att styrningen av hur ofta ett program ska antas och av vem inte är så hårt reglerat. Detta kommer 
förhoppningsvis att leda till en bättre anpassning och integrering med övriga styrdokument som räddningstjänsten arbetar med och 
ska förhålla sig till.  
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Föreningen ser att det kommer ställas högre krav på en underliggande riskanalys så att kommunen kan motivera sin förmåga eller 
behov av förmåga utifrån de aktuella riskerna. Detta kommer att vara en utmaning för kommunerna och räddningstjänsterna men 
en arbetsuppgift som våra medlemmar kan vara en resurs och tillgång i. Det kan dock finnas behov av mer samlad hjälp från MSB 
som SBB hoppas kommer att realiseras.  
 
 
 
Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

§12 En huvudprincip är att vi ska se till att 

olyckor inte händer och det bör framgå 

väldigt tydligt. När man läser texten i §12 

känns det som vi bara ska få dem att hända 

mer sällan än nu men målet måste vara att 

förhindra.  

12 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan en olycka 

äger rum åstadkomma effekter genom att förhindra att olyckan 

inträffar eller att konsekvensen vid densamma minskas. 

 

§18 Värdeord som omfattande är ganska svårt 

att förhålla sig till, menas omfattande till 

yta, resursbehov, skadeutfall? 

 

 

 

 

Synpunkter på konsekvensutredningen 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

Beskrivning av 

problemet och vad 

som önskas uppnås 

Vi anser att det finns ett flertal 

styrdokument för räddningstjänst och 

olycksförebyggande och då 

”Handlingsprogrammen är ett av kommunernas styrdokument för 

räddningstjänst och olycksförebyggande” 
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handlingsprogrammet endast ska relateras 

till LSO är det ännu viktigare att kunna 

styra med flera dokument. Texten 

”Handlingsprogrammen är kommunernas 

styrdokument för räddningstjänst och 

olycksförebyggande” bör skrivas om till:  

 

Beskrivning per 

olyckstyp 

Kan inte alla de olyckor som räknas upp i 

de tre punkterna inträffa i stort sett i alla 

kommuner, dvs har man en väg kan man få 

farligt gods olycka, drunkning kan ske i alla 

typer av vatten och vattendrag? SBB förstår 

att de ger olika konsekvenser men det kan 

beskrivas utan att säga att de är vanligt 

förekommande i kommunerna, kan inträffa i 

flertalet eller i de flesta kommunerna. 

Förmåga att hantera dem måste finnas ändå.  

 

 

   

 

 

 

Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  
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