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Gästrike Räddningstjänsts remittering av betänkandet –
Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)
Inledning
Gästrike Räddningstjänst (GR) har som utsedd remissinstans granskat handlingar
tillhörande betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7).

Gästrike Räddningstjänst framför följande svar på förslagen:
21.1 tillstyrker utredningens förslag om övertagande och delvis övertagande av
räddningstjänst
Vid ett övertagande av räddningstjänst är det en hel krishanteringsorganisation som
ska bedrivas. Att vid det tillfällen när det ställs väldigt stora krav på samordning av
samhällets resurser frångå det väl upparbetade systemet med geografiskt
områdesansvar för Länsstyrelsen vore olyckligt. På regional nivå bedriver
Länsstyrelsen en rad nätverk som vid en samhällsstörning blir väldigt viktiga
strukturer och det är från dessa det kan finnas nyckelpersoner att besätta i
ledningsfunktioner. Återigen är den lokala förankringen viktigt och en
personkännedom i vardagen gör att krisen hanteras på ett bättre sätt. Länsstyrelserna
bevisade under sommaren 2018 att det är en myndighet som klarar av att vara
krisledande i samhället. Den samlade förmågan som finns på Länsstyrelsen i Sverige
spänner över en rad av specialistkompetenser så som personal, IT, jurister och
experter på miljö eller samhällsplanering.
En annan del som behöver klargöras är den ekonomiska delen vid ett övertagande
av räddningstjänst. Här kommer stora delar av de resurser som tas i anspråk att vara
lokala alternativ regionala vilket gör att Länsstyrelsen har goda förutsättningar
utifrån sitt geografiska områdesansvar att resurssätta på ett adekvat sätt.
Fortsättningsvis behövs det klargöras hur resursfördelning mellan statligt övertagen
räddningsinsats parallellt med fortsatt kommunal räddningstjänst lokalt ska fördelas,
för att bereda dels den kommunala räddningstjänsten som den statligt övertagna
räddningsinsatser med adekvata resurser utifrån respektives gällande uppdrag.
GR tycker sammantaget att det är en mycket komplex fråga och har inte ett entydigt
svar. Därför anser GR att frågan behöver utredas mer innan vi vill göra ett
ställningstagande.
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21.2 tillstyrker utredningens förslag om att stärka MSB:s roll vad det gäller att vid
allvarliga olyckor begära stöd samt att inrikta och prioritera tillgängliga resurser vid
olyckor.
21.3 tillstyrker utredningens förslag om att kommunernas självrisk ska sänkas när
särskilda skäl råder. I det fortsatta arbetet behöver det klargöras vilka förutsättningar,
inte bara extrema brandrisker, som benämningen särskilda skäl ska innefatta.
Det behöver också förtydligas hur självrisken vid samtidiga räddningsinsatser inom
räddningstjänstens geografiska område och som sammantaget medför betydande
kostnader ska utformas. Samtidiga räddningsinsatser som medför betydande
kostnader för räddningstjänsten kan komma påverka val av resurser och därigenom
minskad effektivitet av insatsen, vilket utredningens ambition är den motsatta.
21.4 tillstyrker utredningens förslag om ikraftträdande. Ikraftträdande bör ske
samtidigt som ikraftträdandet för förslagen i En effektivare kommunal
räddningstjänst (SOU 2018:54) verkställs.
Gästrike Räddningstjänst önskar dessutom kommentera Länsstyrelsen
Uppsala läns del i utredningen, sid 141.
Vad det gäller representationen i stabens olika funktioner i Ljusdal framgår det i
Länsstyrelsen Uppsala läns yttrande att personalens kompetens på vissa funktioner
ifrågasätts. Då det under hela insatsen ständigt fanns representanter från
Länsstyrelsen ser vi inte att det skulle kunna bidragit till att utfallet på insatsen
skulle blivit av sämre kvalitet med anledning av att det fanns andra yrkeskategorier
som ledde funktionerna.
Rekryteringen till funktionerna gjordes löpande och stor hänsyn togs till kompetens
och erfarenheter från ex skogsbranden i Västmanland 2014. De erfarenheterna
anser vi vara till stor fördel för insatsen i Ljusdals kommun.

Vänliga hälsningar
Robert Strid
Räddningschef
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