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Förslag till föreskrifter/allmänna råd 

 

 

 

Remissinstans 

Brandskyddsföreningen 

Adress 

Brandskyddsföreningen  Box 472 44   100 74 Stockholm  

Epostadress 

Lars.brodin@brandskyddsforeningen.se 
 

 
Övergripande synpunkter 
Brandskyddsföreningen tycker att det är bra att struktur och innehåll för de kommunala handlingsprogrammen regleras tydligare med hjälp av 

föreskrifter. 

Brandskyddsföreningen vill se ett större fokus på och mer detaljerade krav på redovisning av kommunens förebyggande arbete. Vidare bör det 

finnas en mekanism i handlingsprogrammet för systematiskt lärande och utveckling. 

 
 
Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

§ 7 Formulera om första meningen i andra 

stycket i allmänna rådet för ökad tydlighet.  

Beskrivningen bör innefatta allt från olyckor som är vanligt 

förekommande till olyckor som inträffar sällan. 

§ 12 I föreskriften bör finnas ett krav på att 

kommunen redovisar sitt arbete för att 

skydda särskilt riskutsatta individer som har 

begränsad förmåga att agera vid en brand. 

 Lägg till en ytterligare punkt enligt nedan: 

 Hur kommuner arbetar med ett stärkt brandskydd för särskilt 

riskutsatta individer 

 

Tillägg i allmänna råd: 

Beskrivningen av arbetet med stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta 

individer bör redovisa samarbeten mellan kommunens förvaltningar och 

andra eventuella aktörer. 
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§ 12 Kommunen bör kunna redovisa hur man 

systematiskt arbetar med 

omvärldsbevakning och lärande från 

inträffade händelser i det 

olycksförebyggande arbetet. 

Lägg till en ytterligare punkt enligt nedan: 

 Hur omvärldsbevakning och erfarenheter från inträffade 

händelser på ett systematiskt sätt används i det 

olycksförebyggande arbetet. 

 

§ 12 Det bör finnas en tydligare koppling mellan 

värderingen av risker i § 9 och kommunens 

förebyggande arbete i § 12. 

Riskreducerande åtgärder bör beskrivas i § 

12 och inte i § 9. 

Lägg till ytterligare en punkt enligt nedan: 

 De specifika förebyggande åtgärder som genomförs för att 

minska de risker som vid värdering av kommunens riskanalys 

har bedömts vara högre än acceptabel nivå. 

 

Räddningstjänst - 

förmåga och 

verksamhet 

Under denna rubrik bör det finnas ett krav 

på att kommunen redovisar hur de använder 

sig av omvärldsbevakning och erfarenheter 

från inträffade händelser för att systematiskt 

utveckla sin förmåga i takt med 

förändringar i samhället. Lägg därför till en 

ny underrubrik, lärande och utveckling, med 

tillhörande text enligt förslag. 

Lärande och utveckling 
§ NN  Förmågan att bedriva räddningstjänst behöver ständigt anpassas i 

takt med att samhällets förändras. Av handlingsprogrammet ska därför 

framgå hur kommunen använder sig av omvärldsbevakning och 

erfarenheter från inträffade händelser för att systematiskt utveckla sin 

förmåga. 

 

 

 

Synpunkter på konsekvensutredningen 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 
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Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  
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