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Remiss av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)
Ert dnr Ju2019/00404/L4
Storstockholms brandförsvar (SSBF) tillstyrker utredningens förslag och delar i det
mesta utredningens slutsatser. Vi anser att utredningens förslag ligger väl i linje med
betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). SSBF vill
poängtera att om de förslag som utredaren föreslår i betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst hade genomförts och implementerats innan sommaren 2018,
så hade Sverige hanterat sommarens skogbränder på ett bättre sätt.

Svante Borg
Förbundsdirektör

SSBF:s synpunkter och kommentarer avseende utrednings
slutsatser och förslag till ändringar i räddningstjänstutredningens förslag
Storstockholms brandförsvar delar i allt väsentligt utredarnas slutsatser och förslag till
förändringar. Utredningen pekar tydligt på att de förslag som läggs fram i En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) väsentligt skulle förbättra den kommunala räddningstjänstens förmåga att hantera liknande händelser.
SSBF vill här särskilt framhålla behovet av gemensam övergripande operativ ledning
för de kommunala räddningstjänsterna. Detta för att få en bättre överblick, bättre
kunna leda räddningsinsatser, skapa möjlighet för omvärldsbevakning, skapa förutsättningar för proaktiva beredskapsförändringar samt möjligheten till att bättre begära och
ta emot nationell och internationell hjälp.
SSBF vill dock anföra följande avseende betänkandet Skogsbränderna sommaren
2018:


Vi delar utredningens förslag att MSB helt eller delvis ska få möjlighet att överta
ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner utifall MSB tilldelas ett
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större nationellt operativt ansvar i linje med förslaget i En effektivare kommunal
räddningstjänst. Övertagandet måste dock ske i samråd med ledningen för berörd
räddningstjänst, berörd länsstyrelse och övrig regional ledning då räddningstjänst
endast utgör en delmängd i det kommunala och regionala ansvaret.


Kommunernas självrisk bör kunna sänkas även vid andra typer av naturrelaterade
händelser och inte bara vid förhöjda skogsbrandvärden. Exempelvis finns det vid
höga flöden ofta tidiga varningssignaler som bör kunna utgöra en grund för en
sänkt självrisk.



Vi delar uppfattningen att gällande arbetstidsavtal behöver ses över av de centrala
parterna och ser mycket positivt på de samtal som pågår parterna emellan.



SSBF delar uppfattningen att MSB omgående bör ha ett uttalat nationellt ansvar
för inriktning och prioritering vid omfattande olyckor och kriser. Detta utan att
invänta lagförändringar kopplade till En effektivare kommunal räddningstjänst.
Vi ser MSB:s aktiva agerande under sommaren 2018 som positivt och framåtriktat.
Vi ser även att MSB fortsättningsvis bör nyttja lokala, regionala och nationella
myndigheter och organisationer med berörd sakkompetens i sin särskilda organisation vid dessa typer av händelser.



Samhällets förmåga att nyttja frivilligorganisationer och spontanfrivilliga behöver
förbättras och samordnas särskilt sett i ljuset av det civila försvarets kommande
upprustning.
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