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Yttrande anga ende Remiss av fö rslag till handbök söm stö d till nya 
fö reskrifter öm kömmunala handlingsprögram enligt lagen öm 
skydd möt ölyckör 
Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande yttrande efter remiss från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap med diarienummer 2020-11116. 

Underlag för yttrande: 

1. Följebrev, Missiv, daterat 2021-02-26 
2. Förslag till föreskrifter, remissutgåva, daterat 2021-01-15. 
3. Förslag till konsekvensutredning, daterat 2021-01-15. 
4. Muntlig information delgiven på MSB:s remissdialog 2021-02-04. 
5. Presentation från MSB:s remissdialog, daterat 2021-02-04. 
6. MSB:s anteckningar från MSB:s remissdialog, daterat 2021-02-04. 
7. MSB:s förslag till handbok som stöd till nya föreskrifter om kommunala 

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (remissutgåva 26 februari – 15 
april). 

Övergripande synpunkter 

Aktuellt yttrande hanterar MSB:s remiss med förslag till handbok som stöd till nya 
föreskrifter och allmänna råd om kommunala handlingsprogram. Synpunkter avseende 
föreskrifterna, de allmänna råden och konsekvensbeskrivningen har skrivits i tidigare 
remissvar med Sbff:s diarienummer 2021-000382. Det förutsätts att eventuella förändringar 
i föreskrifter och/eller allmänna råd som beror av Sbff:s synpunkter på föreskrifterna och 
som kan ha bäring på innehållet i handboken kommer att hanteras utifrån erforderlig 
process. Med erforderlig process avser Sbff justering i de olika stegen föreskrift, allmänt råd 
och till sist handbok för att det ska vara samstämmigt. Därför kommer inte Sbff:s synpunkter 
i det tidigare yttrandet avseende föreskrifterna att behandlas i detta yttrande. 

Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) är mycket positiva till att MSB har tillskapat en 
handbok som förklarar intentionerna avseende de nya föreskrifterna om kommunala 
handlingsprogram. Sbff bedömer att handboken kommer att utgöra ett bra stöd och fungera 
som en god vägledning vid framtagandet av kommunala handlingsprogram enligt lag om 
skydd mot olyckor. Exempelbeskrivningarna i handboken ser Sbff som ett viktigt inslag i 
handboken utifrån att dessa verkligen påvisar vilken nivå av detaljeringsgrad som erfordras i 
handlingsprogrammen. Just detaljnivån på beskrivningar i handlingsprogrammet ser Sbff 
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som en stor och viktig fråga och beskrivningarna måste hållas på en allmän och övergripande 
nivå vilket Sbff påtalat även i tidigare synpunkter avseende föreskrifterna. 

Sbff bedömer att den föreskrivna kapitelstrukturen till viss del är ologisk utifrån att värdering 
av risker och framtagande av mål ska göras innan beskrivning av räddningstjänstens 
förmågor. Detta trots att räddningstjänstens förmågor kommer att användas och beskrivas 
när värderingen av riskerna genomförs och beaktas när målen tas fram. Förmågorna är 
riskreducerande i form av att de minskar frekvenser i vissa fall och minskar konsekvenser i 
andra fall och behöver diskuteras i värderingen av risker. Det kommer troligtvis medföra att 
värderingen av risker kommer att behöva innehålla relativt omfattande beskrivningar av 
förmågorna som också kommer att beskrivas i kapitel 7 och 8, det finns med andra ord en 
risk för upprepning. Denna synpunkt borde givetvis ha funnits med i Sbff:s remissvar 
avseende föreskriftstexten men på grund av att Sbff identifierade detta först i arbetet med 
det nya handlingsprogrammet medförde det att synpunkten inte fanns framme i tid för att 
införlivas i remissvaret för föreskrifterna. Därför lämnar vi denna synpunkt i detta remissvar 
istället. 

Sbff väljer att svara på remissen genom detta yttrande men med MSB:s remissvarsmall som 
bilaga där två av Sbff:s synpunkter mer i detalj beskrivs. 
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