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Förslag till föreskrifter/allmänna råd 

 

 

 

Remissinstans 

Miljö- och räddningstjänstnämnden, Eskilstuna kommun 

Adress 

631 86 Eskilstuna 

Epostadress 

mrnsekreterare@eskilstuna.se 
 

 
Övergripande synpunkter 
Vi anser att de nya föreskrifterna är en välkommen hjälp och styrning för att kommunen ska kunna ta ett övergripande ansvar för 

handlingsprogrammet.  

Det är bra att man har öppnat upp för vilken instans i kommunen som får besluta om handlingsprogrammet. 
 
 
Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

13§ punkt 3 Ange tid från att larmet kommer in till 112. Det blir svårt 

eftersom det varierar så mycket beroende på hur lång 

larmhanteringstid SOS har. Då det varierar så mycket hur 

man arbetar mellan olika räddningscentraler behövs ett 

median- eller medelvärde på larmbehandlingstiden. (Detta 

beskrivs i konsekvensutredningen.) 

Behövs dubbelskrivning i handlingsprogrammet? I BBR 

(5:13) står det nämligen att vi ska börja räkna tiden från att 

den enskilda räddningstjänsten får larmet. 

MSB behöver närmare beskriva vilket värde som ska 

ligga till grund för larmbehandlingstiden, till exempel 

medelvärde eller medianvärde för larm under ett år.   

 

17§  Hur många tillkommande räddningsinsatser ska vi kunna 

klara av? Vad avser man med pluralisformen? Vilken 

Förtydliganden skulle kunna ges i t ex en handbok. 
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omfattning på räddningsinsats avses? Tolkningsutrymmet är 

för stort och jämförelser blir svårgenomförda.  

10§  Målen som avses är väldigt övergripande.  Behövs ett 

förtydligande/en hänvisning till mer konkreta mål, till 

exempel som i MSBs nationella strategi (”Ingen ska 

omkomma…”)  

Ett allmänt råd skulle kunna vara att följa MSBs 

nationella strategi. 

 

 

 

Synpunkter på konsekvensutredningen 

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

 Denna konsekvensutredning är ett bra stöd till hur vi ska tolka 

föreskrifterna och hur MSB har tänkt när man har tagit fram 

dem. 

 

   

   

 

 

 

Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  

mailto:sandra.danielsson@msb.se

