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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunstyrelsens protokoll är justerat, §§ 157, 158, 168
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Samm.anträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

13 maj 2019
14maj2019
5 juni 2019
Nacka stadshus
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Nämndsekreterare
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur
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§ 168

KFKS 2019/204

SOU 2019:7; Skogsbränderna sommaren 2018
Yttrande iiver betänkande från justitiedepartementet

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över SOU 2019:7; Skogsbränderna sommaren
2018.

Ärendet
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. Av den
utredning som regeringen tillsatt med anledning av skogsbränderna konstateras att
räddningstjänsten på de flesta håll i landet lyckades med att effektivt begränsa spridningen
och släcka bränderna, men att flera aktörer agerade för långsamt i ett första skede.
Utredningen lämnar flera rekommendationer och förslag till regeringen och andra berörda
aktörer. Särskilt pekar utredningen på att Räddningstjänstutredningens förslag från 2018 till
lagändringar och andra åtgärder bör genomföras. Dessutom föreslås i utredningen att
Räddningstjänstutredningen kompletteras med författningsförslag om att ett statligt
övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst ska kunna begränsas till en viss
räddningsinsats i stället för att som i dag gälla hela räddningstjänstverksamheten i den
berörda kommunen eller kommunerna. Utredningen föreslår även att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ska få i uppgift att vid allvarliga olyckor självständigt kunna
inrikta och prioritera tillgängliga förstärkningsresurser för räddningstjänst, både nationella
och internationella.
I yttrandet konstateras att det är positivt med en övergripande genomlysning av
hanteringen av en allvarlig händelse, så som skogsbränderna sommaren 2018, i syfte att ta
lärdom och skapa möjlighet att utveckla beredskapen på nationell nivå. Det är tydligt att
räddningstjänsten behöver stå redo för större och mer komplexa situationer. Det är även
positivt med en ökad och utvecklad samverkan mellan kommuner och att dessa är anslutna
till en samordning och ett ledningssystem med en förmåga som avspeglar riskerna.
För att kunna utveckla förmågan till enhetlig ledning och samverkan krävs en tydlig
kravställning och en samordning och övervakning av överlämningspunkter i hela
ledningskedjan.

Handlingar i ärendet
Juridik- och kanslienhetens tjänsteskrivelse den 29 april 2019
1. Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning; SOU 2019/7
2. Södertörns räddningstjänstförbunds yttrande den 25 mars 2019
3. Förslag till yttrande, rev den 10 maj 2019
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdrags bestyr
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med juridik- och kanslienhetens förslag.
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Justerandes signatur

