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Regionstyrelsen

Remiss för besvarande av betänkandet
Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7).
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
Bakgrund
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern
tid. På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsterna effektivt begränsa
och släcka - ofta i samverkan med andra. Även om insatserna i stort sett gick
bra framkom många brister. Sverige är inte tillräckligt väl rustade för
framtidens stora och komplicerade skogsbränder. Syftet med denna
utredning av de operativa insatserna är att ta tillvara erfarenheter och få ny
kunskap inför liknande händelser i framtiden och på så sätt ge förutsättningar
för ett ännu bättre arbete. Analyser och slutsatser har lett till en mängd
förslag på åtgärder, i form av lagändringar och andra åtgärder som bör
genomföras.
Yttrande
Region Kalmar län ser det som viktigt att föreslagna handlingsprogram leder
till samverkan mellan olika aktörer för att resurser ska användas på ett
effektivt sätt.
De förbättringsförslag som gäller räddningstjänstens styrdokument, avtal och
ledning av räddningsverksamheten har Region Kalmar län inte några
synpunkter på. Däremot ser regionen det som viktigt att tydliggöra de
handlingsprogram som ska visa räddningstjänstens förmåga att, själva eller
tillsammans med andra aktörer som exempelvis ambulanssjukvården, klara
alla typer av olyckor.
Ur regionens synvinkel är det viktigt att ta höjd för ett stort antal
brännskadad räddningstjänstpersonal och medborgare eller för utrymning av
vårdinrättningar i brandområdet. Regionen anser också att samverkan mellan
olika aktörer är viktigt för att resurser ska kunna användas på ett effektivt
sätt. Till exempel är det av betydelse med bra samverkan då ambulans eller
kollektivtrafik kan få svårigheter att ta sig fram på vägarna i de drabbade
områdena

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

Region Kalmar län

Johanna Schelin
Hållbarhetschef

Datum

Sida

2019-03-19

2 (2)

Helena Berglund
beredskapsplanerare

Bilaga
Sammanfattning Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning, SOU
2019:7

