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Räddningsnämnden 

Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 
(SOU 2019:7) 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avge yttrande till Justitiedepartementet i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Efter den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014 tillsattes olika utredningar. En av 
dessa var En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) som presenterades i juni 
2018. Samma sommar inträffade flera mycket stora skogsbränder i Sverige och utredaren av 
räddningstjänstutredningen fick i uppdrag att utvärdera de operativa räddningsinsatserna. 
Utredningen antog namnet 2018 års skogsbrandsutredning och betänkandet fick rubriken 
Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7). 
 
Justitiedepartementet har den 14 februari 2019 remitterat betänkandet Skogsbränderna 
sommaren 2018 till kommunstyrelsen för yttrande senast den 13 maj 2019. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret tillsammans med brandförsvaret i Uppsala, 
Tierp och Östhammars kommuner. Barn- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i 
beredningen av ärendet. Räddningsnämnden har vid sitt ordinarie sammanträde den 20 mars 
2019 ställt sig bakom yttrandet i bilaga 1. 
 
Föredragning 
Betänkandet innehåller ett fåtal förslag till justeringar i de författningsförslag som lämnades 
av räddningstjänstutredningen 2018. I övrigt styrker den i allt väsentligt det som förts fram av 
sagda utredning och visar att de där föreslagna åtgärderna bör genomföras för att undvika 
eller minska konsekvenserna av liknande händelser i framtiden.  



Uppsala kommun ställde sig i remissvaret på räddningstjänstutredningen 2018 huvudsakligen 
bakom de förslag som lämnades av denna utredning (KSN-2018-2361). De justeringar i 
författningsförslagen som här föreslås i föreliggande utredning föranleder inte något nytt eller 
ändrat ställningstagande i sak. I vissa delar kan de förslagna åtgärderna komma att kräva 
förtydliganden i allmänna råd eller liknande för att åstadkomma eftersträvad tydlighet i sak. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Justitiedepartementet 
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ju.remissvar@regeringskansliet.se 
 

Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 
(SOU 2019:7) 

Uppsala kommun är i huvudsak positiv till utredningens förslag och ställer sig i allt väsentligt 
bakom utredningens beskrivning av skeendena.  
 
Utredningen föreslår tre paragrafändringar inom två sakområden i de författningsförslag som 
räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) lämnade till regeringen i juni 2018.  
 
Ett ändringsförslag går ut på att länsstyrelsen kan välja att överta ansvaret för endast en 
räddningsinsats och inte ansvaret för hela räddningstjänsten, så kallat delvis övertagande. 
Förslaget bygger på praxis som utvecklats och prövats i samband med skogsbränderna i 
Västmanland 2014 och Gävleborgs län 2018.  
 
Uppsala kommun noterar att ett sådant delvis övertagande kan skapa otydlighet om vilken 
instans som utövar den samlade ledningen av systemet liksom över insatsen i sig. 
Länsstyrelsens utsedda räddningsledare blir formellt underställd räddningschefen, som har att 
avgöra beredskap och insatsers ram. Räddningschefen beslutar därmed också över insatsen i 
sig. Samtidigt har länsstyrelsen enligt förslaget fortfarande kvar möjligheten att vid behov 
överta ansvaret för räddningstjänsten och utse en räddningsansvarig som då fyller 
räddningschefens funktion.  
 
Varken vid bränderna i Västmanland eller Gävleborgs län har det valda pragmatiska 
förhållningssättet till lag (2003:788) om skydd mot olyckor 4 kap 10 § skapat ohanterlig 
friktion eller otydlighet. Trots det bör det i samband med införandet av en sådan möjlighet i 
lagstiftning övervägas att komplettera med allmänna råd eller andra anvisningar för hur 
situationen kan hanteras.  
 
Betänkandet föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges möjlighet att bistå 
med egna resurser samt inrikta och prioritera resurser som gjorts tillgängliga genom 
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internationellt stöd eller från svenska myndigheter. Den gångna sommarens erfarenheter visar 
på behovet av en sådan funktion och det är rimligt att den regleras i lag.  
 
De övriga rekommendationerna som lämnas av utredningen och som inte är direkta 
författningsförslag är i huvudsak rimliga även om det kan konstateras att det är lätt att säga 
vad som ska påbörjas, ökas eller stärkas, men desto svårare att samtidigt peka på vad som ska 
stå tillbaka för att lämna utrymme för de rekommenderade åtgärderna. 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Pelling    Lars Niska 
Ordförande    Sekreterare 
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