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§ 155
Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018
SOU 2019:7
Ärendenr 2019/348-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta räddningstjänstens yttrande enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Luleå, Gällivare och Jokkmokks kommuner har mottagit Regeringens förfrågan om att lämna remissyttrande avseende betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) med diarienummer Ju2019/00404/L4. Detta yttrande
representerar ett gemensamt remissvar för dessa tre norrbottniska kommuners synpunkter. Nedan kallas ovan nämnda kommuner för remissinstansen.
Remissinstansen anser att betänkandet väl beskriver de utmaningar som
svensk kommunal räddningstjänst har avseende hanteringen av omfattande
skogsbränder. Betänkandets slutsatser och förslag på åtgärder stämmer också
med remissinstansens synpunkter i stort. Många av förslagen bör leda till en
ökad förmåga för kommunal räddningstjänst och samhället i stort att hantera
omfattande bränder i skog och mark.
Remissinstansen är således överlag mycket positivt inställd till betänkandet.
Dock bör nämnas att remissinstansens synpunkter avseende vissa områden
och detaljer inte helt sammanfaller med betänkandets förslag. Dessa synpunkter är till stor del likartade och berör samma områden, främst avseende statens
roll vid övertagande av räddningstjänst, som togs upp i det svar som remissinstansen lämnade avseende betänkande om en effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54).
Räddningstjänsten har föreslagit kommunstyrelsen besluta anta yttrande enligt räddningstjänstens förslag enligt bilaga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-04-23 § 123 föreslagit kommunstyrelsen besluta anta yttrande enligt räddningstjänstens förslag i bilaga.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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