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Remissdialog om handlingsprogram 

Nedan följer enklare anteckningar utifrån mötet som var idag. Frågor och förtydliganden 

kan ställas till sandra.danielsson@msb.se. Nedanstående ska inte ses som MSB:s formella 

uttalanden eller ställningstaganden, utan som minnesanteckningar. 

Inledning 

MSB inleder med en presentation (se presentation på denna sida, en bit ner) av: 

 Inledning  

 Syfte med regleringen och ramar för bemyndigandet 

 Tillhörande stöd som planeras 

 Tidplan 

 Föreskrifternas innehåll 

 

Frågor 

1. Kan förbundet ta ett gemensamt handlingsprogram för alla ingående kommuner? Kan man då under 

beskrivning av kommunen beskriva alla kommuner?  

Det går bra. 

 

2. Höjd beredskap, bombhot, terrorism, m.m. Hur hantera sekretess kring detta i handlingsprogram? 

Beskrivningarna i handlingsprogrammen ska vara så övergripande att det går att ha ett 

öppet dokument. Annars kan man också hänvisa till andra dokument som är hemliga och 

som innehåller mer detaljer.  

Kommentar från deltagare: Vi har vardagsrisker kopplade till Försvarsmaktens 

verksamhet. Hur göra med sådana risker? Klurar på det. 

Kommentar från annan deltagare: Vi har lagt sekretessmaterial i bilaga.  

Kommentar i efterhand från MSB: En bedömning av uppgifterna måste till och hanteras 

utefter dess känslighet; allt omfattas ju inte av sekretess även om det rör FM. I 

handlingsprogrammen vill vi att skrivningarna ska vara övergripande, se ovan. 

3. Vi har tagit statistik från IDA för 6 kommuner och hela förbundet. Tar väldig tid. Standardstatistik 

bör enkelt kunna indelas på kommunnivå efter förbund. 
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Finns möjligheter att få fram det relativt snabbt i IDA idag. Vi återkopplar till de som 

ansvarar för IDA om möjlighet till ett förenklat sätt. 

 

4. När är deadline för beslut av handlingsprogram? Måste vi vara klara 1 januari?  

Det korrekta svaret är enligt lagkravet 1 januari 2022. Vi har förståelse för den korta 

tidshorisonten men formellt sett har vi inte mandat att ge godkännande för avsteg från 

lagen. Om vi skulle göra tillsyn på detta efter årsskiftet skulle det ju vara en brist enligt lag 

och vi skulle behöva påpeka det. Men vi förstår situationen och har väl inte heller 

ambitionen att tillsyna precis det precis efter årsskiftet.  

 

5. Är underrubriker tillåtet i den föreskrivna strukturen?  

Huvudrubriker eller tillägg på ”samma nivå” som de föreskrivna är inte tänkta. Då avviker 

man ju från föreskriven struktur. Däremot ska vi säkerställa hur vi ställer oss till att ni gör 

underrubriker ”inom” de föreskrivna (t.ex. delar upp kap 4.1 i underkapitel 4.1.1, 4.1.2 

osv), vilket bör vara okej. 

Kommentar i efterhand från MSB: Underrubriker inom föreskrivna rubriker går bra.  

 

6. Hur ska vi förhålla oss till andra lagstiftningar, ex. brandfarlig vara, Seveso? 

Uppgifter enligt andra lagar ska inte inkluderas i den givna strukturen. Läggs före eller 

efter. Det är styrt i LSO vad som ska vara med och hp ska göras enligt LSO och innehålla 

olyckor som kan leda till räddningsinsats. Går inte att ta in annat. Ramarna finns och 

behöver hållas. 

Kommentar från deltagare: Uppdelningen i olika lagstiftningar, LSO, LBE, m.fl., är en 

förbättring som gör det tydligare. Nu inkluderas bara det som beskrivs i LSO, vilket är en 

förbättring. 

 

7. Olyckstyp och framförallt nyckeluppgifter är otydligt. Alla organisationer kommer uppfinna egna 

tolkningar. Kommer vägledning? 

Det gjordes ett försök att sätta nyckeluppgifterna men vi nådde inte i mål med det och 

skulle tycka den styrningen inte var lämplig. Vill att kommunerna kan ha viss frihet i 

ambitionen kring detta. Vad ger effekt vid en insats? MSB kommer fortsätta arbetet kring 

nyckeluppgifter och följa hur praxis blir. Vi vill man ska tänka på vilka uppgifter som ger 

effekt och vad som egentligen är viktigt – t.ex. ”Vad är det för något vi borde göra vid tex 

brand i byggnad? Vilka uppgifter ger effekt? Vad ska vi göra för att nå effekt på brand i 

byggnad?” – att man lägger sig på den nivån.  

8. Finns risk att handlingsprogrammet blir väldigt styrt och ett långt dokument. 
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Håll analysen i kopplade dokument, men sammanfatta på övergripande nivå in i hp. 

Referera till de andra dokumenten i HP:n. MSB kollar upp med juristerna hur det går att 

använda bilagor. Det vore ju rimligt att man kan jobba med bilagor istället för att få för 

långa / många tabeller eller t.ex. kartbilder inne i hp. 

 

9. Nya lagstiftningen har en ambition att göra saker enklare och tydligare. Kommer bli tydligare nu när 

någon trampar över. Finns det någon öppning i att beskrivningen gäller hur förmågan ser ut ”i normala 

fall”, ex. undanta om höjdfordon är på service, om en RiB-station är utslagen pga. Covid eller material 

inte fungerar pga. reservdelsbrist? 

Vi vill möjliggöra det. Vi skriver t.ex. om räddningsenheternas ”huvudsakliga” placering 

och att man ska beskriva variation över tid. Men tar gärna emot förslag på sådana 

skrivningar. 

Replik: Vi har använt beskrivningar av vilken förmåga vi ”planerar” att ha. Förmågan kan 

variera utifrån omständigheter som inte går att rå över. Förslag att utgå ifrån planerad, 

påverkad och ansträngd förmåga. Beskriver förmåga vid dessa tre scenarier. 

MSB: Det kan ju nästan likna lite ”Force majeur”, att det kan finnas behov att justera 

förmågan om det händer något särskilt. Här finns det likheter med hur förmågan ser ut vid 

parallella händelser. Vad händer med ”resterande” förmåga, när insatser redan är igång?  

Kommentar från deltagare: Sett det här som en möjlighet att nyansera räddningstjänstens 

förmåga. Vi bryter ganska ofta mot den beskrivna förmågan, men kommunicerar det inte 

så tydligt.  

 

10. Fråga i chatten: Hej, jag har en fråga som egentligen fortsätter på tidigare spår. Tidigare har vårt 

förbund också sett HP som någon form av gränsdragning. För några av dessa delar (så som 

brandvattenförsörjning och eldningsförbud) finns det kopplingar till LSO – bör vi exempelvis lägga in det i 

”Styrning av skydd mot olyckor” eller bör det hellre placerad före/efter föreskriven struktur? 

Fråga ställd i chatt. Lite oklart om frågan och ingen ljudkontakt.  

Kollega förtydligar: Brandvattenförsörjning. I nuvarande handlingsprogram är ansvaret kring 

brandvattenförsörjning tydligt. Ska det med i detta handlingsprogram också? Hur gör andra? 

Finns inget rätt eller fel. Inga hinder att beskriva det i handlingsprogrammet under 

ansvarsfördelning om olika inom kommunen har olika ansvar. Det kan ju kopplas till att 

vara en resurs som behövs och då kan det beskrivas (i övergripande ordalag) under 

resursbeskrivningen under förmåga – övergripande beskrivning (13 §). Avgörs av vad som 

är politiskt intressant. Håll det på en övergripande nivå. Men vi återkopplar till juristerna 

på MSB.  

Kommentar från deltagare: Man behöver slå fast i kommunen hur ansvaret ska fördelas. 

Kan beskrivas i handlingsprogrammet eller annanstans. Svenskt Vatten kommer svara på 

remissen och berör sannolikt detta. 
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Kommentar i efterhand från MSB: Vi kommenterar detta i rättsfallssamlingen ”I skälig 

omfattning” [länk här] och där utgår man ifrån att räddningstjänsten ska planeras och 

organiseras så att insatser kan påbörjas i tid. Det innebär att räddningstjänsten måste ha en 

tryggad vattenförsörjning. Resonemanget avslutas med ” Det är därför rimligt att en 

kommun i sitt handlingsprogram redovisar brandvattenförsörjningen och hur den säkras 

för att kunna påbörja och fullfölja en räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett 

effektivt sätt.” Detta bedöms alltjämt vara giltigt.  

11. Lagen öppnar upp för annan aktör att inleda begränsade åtgärder. Hur ska det beskrivas? Förmåga? 

Vi har inte gått in på att föreskriva detaljer i hur det ska beskrivas. Bara att det ska 

beskrivas. Här finns en frihet för kommunerna. Däremot nämner vi syftet med dem i 

handboken och att sådana åtgärder inte är tänkta att ersätta kommunens förmåga. Men 

föreskrifterna är ju egentligen VAD som ska beskrivas och lite HUR. Men sen vad 

beskrivningarna innebär, hur ”bra” kommunen är och vad som är tillräckligt, det 

föreskriver vi inte om här. Det ingår inte i bemyndigandet. 

 

12. Det bör förtydligas att beskrivningarna bör vara övergripande med fokus på effekt. Ibland kan det 

tolkas som att det ska vara detaljerade beskrivningar. 

Vi ser över detta – vi har försökt vara tydliga med att vi också ser det så. Men vi kollar 

igen. Hjälp oss gärna om ni ser hur vi kan tydliggöra. 

 

13. Vill MSB ta del av remisserna på de kommunala handlingsprogrammen? 

Frågan är aktuell i gruppen som arbetar med att organisera tillsynen på MSB. Om det finns 

nationella perspektiv så kan det vara intressant. Skicka dem så länge, så kommer tydligare 

instruktioner när arbetsgruppen kommit längre. Viktigt att påpeka att MSB inte är en del i 

framtagandet, utan i tillsynen. I propen står att vi kan anses som berörd myndighet utifrån 

vår samordnande och nationella roll. 

 

14. Tidigare syften med handlingsprogrammet var styrande, redovisande och underlag för tillsyn. Vad är 

syftet nu? 

Vi har försökt se om det finns någon prioritering av syftena men ser inte det. Men vi själva 

internt menar att det viktigaste syftet är att det ska vara ett styrdokument för 

kommunerna. Sedan till viss del underlag för tillsyn, men inte primärt. Dokumentet är 

troligen inte det bästa informationssättet för kommunikation med allmänheten men vi vet 

att det också är tanken i propositionen. 

Kommentar i efterhand från MSB: Det finns inget som hindrar att kommunen ger ut en 

populärversion av sina handlingsprogram. 

 

15. Hur ska övervägande göras angående det säkerhetspolitiska läget? 

https://www.msb.se/sv/publikationer/i-skalig-omfattning--ett-urval-av-overklagade-tillsynsarenden-om-brandskydd/
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Vi vill att det ska beskrivas på en övergripande nivå. Använd annars underliggande 

dokument som behöver finnas för att kunna uppfylla LSO när det handlar om sekretess. 

 

16. Hur kommer Länsstyrelserna in? Vilket perspektiv ska Länsstyrelserna ha på 

handlingsprogrammen? Vilken roll kommer Länsstyrelserna att ha i framtiden? Viktigt att veta vilka 

delar Länsstyrelserna ska titta på (och inte titta på). 

Arbetsgruppen för att organisera tillsynen är igång och arbetar med detta via 

länsstyrelsernas kontaktperson. Men vi håller med om att rollerna behöver diskuteras i det 

forumet. Vi tar det med våra kollegor, som jobbar med tillsynsuppgiften, att frågan kom 

upp här. 

Kommentar från deltagare: Länsstyrelserna har kvar vissa uppgifter och de delarna bör 

Länsstyrelserna titta på i handlingsprogrammen som remissinstans. 


