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Beslut
.

Räddningsnämnden antar räddningstjänstens förslag till remissvar som
sitt eget yttrande till Justitiedepartementet.

Sammanfattning
Skogsbränderna i Sverige under 2018 blev de mest omfattande i modern
tid. På de flesta håll lyckades räddningstjänsterna runt om i landetbra, men
det framkom brister. Räddningstjänsten Kristianstad har fått förmånen att

få yttra sig gällande"Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning".Det
har i utredningen listats ett antal förslag samt rekommendationer som är
av särskild betydelse för att klara av omfattande skogsbränder. Räddningstjänsten Kristianstad har valt att kommentera förlagen punkt för punkt. Se
nedan underbeslutsunderlag.
Sammanfattningsvis är Räddningstjänsten Kristianstad positiva till utred
ningen och är i stort sett enig med utredaren.

Räddning$qänstens förslag till Räddningsnåmnden
e

Utdragsbestyrkande

Räddningsnämnden antar räddningstjänstens förslag till remissvar som
sitt eget yttrande till Justitiedepartementet.
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Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2019-04-01.
Kristianstads kommuns yttrande angående betänkandet: Skogsbränderna
sommaren 2018 (SOU 2019:7), dnr Ju2019/00404/L4, 2019-05-15.
Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning SOU 2019:7.

Utdragsbestyrkande

:natur
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Räddningstjänsten
Andreas Bengtsson
044-135005

andreas.bengtsson@kristianstad.se
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2019-05-15

Räddningsnämnden

Skogsbränderna sommaren 2018
Änr RN 2019/23 5.1.1

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden
•

Räddningstjänsten föreslår räddningsnämnden att anta räddningstjänstens förslag till remissvar.

Sammanfattning

Kristianstads kommun har fått förmånen att få yttra sig gällande ”Betänkande
av 2018 års skogsbrandsutredning”. Det har i utredningen listats ett antal förslag samt rekommendationer som är av särskild betydelse för att klara av omfattande skogsbränder. Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till yttrande och valt att kommentera förslagen punkt för punkt. Se nedan under beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning SOU 2019:7.
Räddningstjänstens förslag till remissvar 2019-05-15.

Ärendet
Skogsbränderna i Sverige under 2018 blev de mest omfattande i modern tid.
På de flesta håll lyckades räddningstjänsterna runt om i landet bra, men det
framkom brister. Betänkandet (SOU 2019:7) innehåller förslag som i många
delar kan anses medföra förbättringar om de genomförs. I vissa stycken delar
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vi inte betänkandets förslag fullt ut, det gäller t.ex. överföring av delar av det
statliga ansvaret från länsstyrelserna till MSB.

Andreas Bengtsson
Räddningschef

Beslut expedieras till
Räddningstjänsten Kristianstad
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Räddningstjänsten

2019-05-15 Änr RN 2019/23 5.1.1
Justitiedepartementet

Andreas Bengtsson

Ju.remissvar@regeringskansliet.se

044-135005

andreas.bengtsson@kristianstad.se

Ju.L4@regeringskansliet.se

Kristianstads kommuns yttrande angående betänkandet: Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7),
dnr Ju2019/00404/L4
Härmed lämnas Kristianstads kommuns yttrande angående ovanstående betänkande.

Sammanfattning
Kristianstads kommun anser att i stora delar är betänkandet väl genomtänkt
och välskrivet samt innehåller delar som, om de genomförs, medför bättre förutsättningar att hantera större olyckor, typ skogsbränder. Vissa delar i förslaget anser kommunen behöver förtydligas och vissa förslagsdelar, som t.ex.
överföring av del av det statliga uppdraget från länsstyrelserna till MSB kräver
enligt kommunens mening mer utredning.
Kristianstads kommun (här nedan: kommunen) har valt att kommentera förslagen i punktform.
•

•

Handlingsprogrammets struktur ska likriktas.

Kommunen samtycker med utredningen och välkomnar ett förtydligande beträffande förmågan att själv eller tillsammans med andra
räddningstjänster klara alla typer av olyckor. Om likriktning görs blir
det enklare att göra jämförelser och tolkningar för den enskilda kommunen. Det bör förtydligas när denna ändring skulle kunna bli aktuell.
Ge kommunerna möjlighet att träffa avtal med andra om att göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats.
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•

Kommunen är positiv till denna punkt, det är dock önskvärt att utveckla tankarna hos utredarna och bli mer specifik.

•

Förslaget att via MSB:s föreskriftsrätt reglera ledningssystem, märkning av personalens kläder, fordon, utrustning och benämningar på
befattningar likriktas kan vara ett bra sätt att tydliggöra för samverkande resurser inom och utom räddningstjänsten hur ledningsstrukturen är uppbyggd. Kommunen är positiv till detta. Om förslaget blir
verklighet krävs det dock förmodligen en övergångsperiod för att
likrikta inom landet.

•

Även denna punkt anses positiv. Dock är det viktigt att det möjliggörs,
så som det är nämnt i tidigare utredning ”En effektivare kommunal
räddningstjänst”, SOU 2018:54, att även andra kommunala larm- och
beredskapsfunktioner kan hanteras från samma plats. Detta ger enligt
kommunen fördelar för kommunmedborgaren i det breda perspektivet även under en större räddningstjänsthändelse.

Likriktning av ledningssystem, nomenklatur m.m.

Övergripande ledning med tillhörighet till en ledningscentral där
systemledning ingår.

Överföring av uppgifter från länsstyrelser till staten, bl.a. att MSB ska
vara tillsynsmyndighet.

Kommunen ser en fara i förslaget, att den lokala knytningen och stödet
till kommunerna kan försvinna. I t.ex. Skåne län finns idag väl utarbetade relationer, arbetsrutiner och kontinuerliga, veckovisa mötesformer mellan flera berörda myndigheter, där Skånes kommuner, Skånes
räddningstjänster, länsstyrelsen och andra samverkande organ deltar
för att befästa den lokala/regionala förmågan. För att vidmakthålla och
ytterligare förbättra ovanstående utan att överföra uppgifter till MSB
kunde istället länsstyrelsens samordningsuppdrag ytterligare tydliggöras.
Rekommendationer utöver författningsförslag
•

•

Tillgång till geografisk information.

Denna punkt välkomnas. Att få en gemensam lägesbild visualiserat på
ett enkelt sätt anser kommunen vara en av de viktigaste punkterna för
att kunna ha förutsättningar för att göra en lyckad insats.
Ta fram ett särskilt avtal för stora insatser.
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•

Kommunen välkomnar denna rekommendation. Ersättningen beträffande lön för den som deltar i större insatser bör framgå tydligt.
Rutiner för räddningstjänstens administrativa efterarbete.

Detta skulle med fördel kunna fungera likt rutiner för oljeskydd.

Andreas Bengtsson
Räddningschef

