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Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU
2019:7)
Statskontoret kommenterar i detta remissvar följande förslag i Skogsbrandsutredningens betänkande:
•

När det gäller de förslag som ursprungligen lades fram av Räddningstjänstutredningen hänvisar vi till vårt tidigare remissvar. I detta remissvar tillstyrker
vi dock också Räddtjänstutredningens förslag om att kommunerna ska få
möjlighet att träffa avtal med andra.

•

När det gäller förslagen som rör MSB:s roll och ökade befogenheter, så
konstaterar vi att det behövs en analys av för- och nackdelar innan ett
eventuellt beslut.

Övriga förslag i betänkandet lämnar vi inga synpunkter på eftersom vi saknar
kunskap i de frågor som berörs.

Genomförande av Räddningstjänstutredningens förslag
Flera av de förslag som Skogsbrandsutredningen lämnar är desamma som lades
fram av Räddningstjänstutredningen. Statskontoret står fast vi de ställningstaganden som vi redogjorde för i vårt remissvar (dnr 2018/155–4) till den
utredningen. I detta remissvar tillstyrker vi dock också förslaget som innebär att
kommunerna ska ha möjlighet att träffa avtal med andra om att genomföra
inledande åtgärder vid en räddningsinsats.
Utredningens utvärdering av skogsbränderna sommaren 2018 visar att samhällets
samlade resurser hade kunnat utnyttjas på ett bättre sätt. Om kommunen får möjlighet att låta någon annan genomföra vissa inledande åtgärder vid en räddningsinsats
så kan det effektivisera räddningsarbetet. Så vitt Statskontoret kan bedöma så
förändrar detta inte kommunernas juridiska ansvar vad gäller räddningstjänsten.
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MSB:s roll och befogenheter behöver analyseras närmare
När det gäller vilken roll och vilka befogenheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ha gentemot kommunernas räddningstjänster har
Skogsbrandsutredningens förslag en delvis annan inriktning än vad som anfördes
av Räddningstjänstutredningen. Det gäller framför allt MSB:s möjlighet att överta
kommunernas räddningstjänst i särskilda fall och vilka befogenheter myndigheten
ska ha vid allvarliga olyckor. Statskontoret vill i detta sammanhang återigen påpeka att innan regeringen fattar beslut i frågan så behövs en samlad analys av vilka
för- och nackdelar det finns med att lägga ett stort antal uppgifter på en och samma
myndighet. I en sådan analys bör man framför allt undersöka om det finns risk för
att vissa uppgifter kan komma i konflikt med varandra.

Enhetschef Erik Nyberg har beslutat i detta ärende. Utredare Natalie Verständig,
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Erik Nyberg

Natalie Verständig
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