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Förslag till handbok om innehåll och struktur i handlingsprogram 

 

 

 

Remissinstans 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Adress 

Albrektsvägen 150 

Epostadress 

info@rtog.se 
 

 
Övergripande synpunkter 
 
 
 
 
 
Synpunkter på förslaget till handbok  

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

s 20, näst sista stycket Variation av olyckor är svårt att beskriva på 

det sätt som handboken anger, särskilt för 

stora organisationer som spänner över stora 

områden.  

Förslagsvis stryks detta stycke ur handboken. 

s 37 Anspänningstiden bör tas bort, då vi anser 

att den är tämligen ointressant. 

Om den även tas bort i föreskrift och det allmänna rådet, ska delarna 

med anspänningstid tas bort. Detta gäller även i exempelskrivningen.  

s 38 Tabellen exemplifierar hur tillgång till egna 

resurser ska redovisas. Vi anser att detta är 

en allt för detaljerad beskrivning. En sådan 

beskrivning leder till att 

handlingsprogrammen lätt blir inaktuella, 

Tabellen bör begränsas till att beskriva var resurserna finns och hur 

snabbt de kan nå fram till olika geografiska områden, alternativt att 

genomsnittlig responstid ska anges. 
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och måste genomgå revideringar och 

samråd och beslut ofta. 

s 42 - 43 Den beskrivning per olyckstyp som 

handboken exemplifierar är för detaljerad 

och för omfångsrik. På s 43 anges att 

beskrivningar ska ske på ett 

övergripandeplan, men exemplen bedömer 

vi ändå kommer innebära detaljerade 

beskrivningar. 

Beskrivningen per olyckstyp bör istället begränsas till vilka effekter 

man vill uppnå vid olika olyckstyperna. Detta kräver dock att 

föreskriften också ändras i detta avseende. 

 

Även exemplet i handboken blir alltför detaljerat. 

 

Vi saknar i handboken att förmågan också ska beskrivas vid 

resursbrister och vid flera samtidiga insatser.  

s 44 Resurser och förmågor flyttas och förändras 

relativt ofta. Det innebär att den tabell som 

finns på s 44  därför kommer behöva 

uppdateras ganska ofta.  

MSB borde överväga om tabellen på s 44 behöver ska med, särskilt med 

tanke på att handboken också skriver att handlingsprogrammet ska 

beskrivas på övergripande nivå. Det blir motsägelsefullt att då ha denna 

tabell med, i alla fall på denna detaljerade nivå. 

s 45-46 I kapitlet om Samtidiga och omfattande 

räddningsinsatser skrivs bland annat om att 

förmågan till räddningsinsats kan påverkas 

om räddningsresurser redan är upptagna 

med pågående insats. Men förmågan kan 

också påverkas av andra omständigheter 

såsom driftstörningar i IT-system, 

fordonsbrist, pandemi mm. 

Handboken kunde också exemplifiera att och hur den lägsta förmågan 

ska beskrivas vid resursbrist av andra omständigheter än pågående 

räddningsinsatser. Exempelvis kan tre nivåer beskrivars 

 

- planerad 

- påverkad 

- ansträngd 

 

  

 

 

 

 

Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  

mailto:sandra.danielsson@msb.se

