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Remiss av Ett enhetligt ledningssystem för kommunal 

räddningstjänst – ELS 

Remiss 

MSB remitterar nu förslag till Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS. 

Med anledning av att arbetet har bedrivits i ett forcerat tempo, och att det är angeläget att 

en första version av dokumentet kan beslutas så snart som möjligt, vill vi be om er hjälp 

med en effektiv hantering. Det är ett omfattande och komplext material som tagits fram 

under de restriktioner som Covid-19 medfört. Vi önskar att de synpunkter som lämnas i 

möjligaste mån även inkluderar förslag till alternativa eller kompletterande skrivningar eller 

strykningar. Särskilt ber vi er beakta följande:  

 Dokumentet riktar sig primärt till dem som ska arbeta med design och utveckling 

av ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Samverkansaspekter är beaktade 

men inte ett prioriterat område. Dokumentet är främst till för kommunal 

räddningstjänst men bedöms också stödja samverkan med andra aktörer samt kan 

även vara av intresse för länsstyrelser och vissa myndigheter.  

 En rad komponenter har behandlats översiktligt. Det är dels en konsekvens av den 

kortade leveranstiden, dels en avgränsning av komponenter som behandlas 

extensivt i annan litteratur. Vidare finns det områden som inte varit möjliga att 

inkludera i denna första version, bland annat två fokusområden inom lednings-

processen samt metoder för ledning. Arbete med dessa områden fortsätter i 

projektet men omhändertas i separata dokument under hösten och längre fram i 

kommande revideringar av ELS.  

 En utförlig sammanfattning av ELS kommer att tas fram under remisstiden och 

vara färdigställd innan beslut. 

 Det kvarstår arbete med att gå igenom samtliga fotnoter, bildtexter och kors-

referenser. Detta behöver inte påpekas i remissvaren.  

 Dokumentet kommer att layoutas efter remiss och beslut.  

 De mindre skillnader som finns i benämningar mellan ELS och förslaget till före-

skrifter beror på olika tidsaxlar före respektive arbete. Skillnaderna är uppmärk-

sammade och kommer att hanteras efter remisstiden löpt ut för att säkerställa att 

föreskriften och ELS inte skiljer i terminologi.  
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Remissdialog 

En utförlig presentation av ELS med efterföljande dialog kommer att äga rum torsdagen 

den 15 april, kl. 09.00-15.00. Primär målgrupp för dialogen är de som ska omhänderta 

remissen inom respektive myndighet. Övriga intresserade är också välkomna att anmäla 

sig, men det planeras också flera informationsträffar kring ELS efter sommaren då 

dokumentet redigerats efter remiss och beslutats.  

Anmälan till remissdialogen görs via länken nedan: 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17455&CL

EAR=yes&REGLINEID=95478&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1&MENU

ITEMID= 

Svara på remissen 

Vi välkomnar synpunkter på ELS så snart som möjligt, men senast den 21 maj 2021. Vi 

önskar synpunkter ur såväl de kommunala räddningstjänstorganisationernas perspektiv 

samt utifrån samverkande aktörers perspektiv. 

För att på bästa sätt omhänderta era och andras synpunkter ber vi att dessa, så långt det är 

praktiskt möjligt, följer och hänvisar till kapitel och avsnitt i förslaget.  

Vänligen ange ärendenumret 2018-05603 i ert svar. Svar skickas till registrator@msb.se 

eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Per Delhage, per.delhage@msb.se, 010-240 4203 

eller Jan-Anders Holmlund, jan-anders.holmlund@msb.se, 010-240 5285.  

Bakgrund 

Utvärderingarna efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbränderna 2018 visade på ett 

behov av att utveckla kommunal räddningstjänsts ledningsförmåga. Lagen om skydd mot 

olyckor har nyligen ändrats och krav har införts på att alla kommuner ska ha ett lednings-

system för kommunal räddningstjänst. För att stödja samverkan och likvärdighet har MSB 

fått föreskriftsrätt för ledningssystemen. MSB:s förslag till föreskrifter är för närvarande 

ute på remiss. Många och omfattande utvecklingsarbeten inom ledning drivs också i 

kommunerna.  

För att ledningsförmågan inom kommunal räddningstjänst ska kunna gynna samverkan 

och stärka förmågan i Sverige krävs förutom föreskrifter och lokala utvecklingsinitiativ 

också att arbetet utgår från en gemensam grund. MSB driver sedan 2019, tillsammans med 

kommunal räddningstjänst, projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst - 

ELS. Projektet är treårigt. Hösten 2019 beslutades att leverans av ELS skulle tidigareläggas 

med ett år och ske 2020. Projektplanen1 reviderades och arbetet planerades om för att 

svara mot det nya leveransdatumet. Effekterna av Covid-19 har dock inneburit att mer tid 

                                                   
1 MSB (2019), Reviderad projektplan – Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. MSB 2018-
05603-19.  
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krävts för arbetet. Arbetet med framtagandet av ELS har bedrivits i ett högt tempo och 

flera prioriteringar har fått göras för att kunna leverera skyndsamt.  

Projektinformation 

Projektgruppen utgörs av representanter från MSB, representanter från räddningstjänst-

organisationer med geografisk spridning och varierande organisationsform och -storlek2 

samt representanter från Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, FOI, Polismyndig-

heten och SOS Alarm Sverige AB. Projektet har arbetat med referensgrupper från 

kommunal räddningstjänst, statlig räddningstjänst och sjukvård samt länsstyrelserna. De 

senare referensgrupperna har påtalat vikten av ELS för deras egna verksamheter.  

Parallellt med ELS arbetar projektet vidare och flera delprojekt är planerade. Delprojektet 

Regionala ledningsutvecklare är redan startat och kommer att vara en viktig del i implemen-

teringen av ELS.  

Beslut om fastställande av Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS 

planeras att fattas av MSB i juni. Efter sommaren kommer det också att genomföras flera 

informationsinsatser beträffande ELS.  

Mer information om projektet och underlag finns på MSB:s externa informationssida 

www.msb.se/els där remissen också finns att ladda ner.  

 

Vänliga hälsningar 

Per Delhage 

Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor 

 

 

Sändlista 

Brandkåren Attunda mail@brandkaren-attunda.se 

Brandskyddsföreningen  sbf@brandskyddsforeningen.se 

Eskilstuna kommun, räddningstjänsten info@eskilstuna.se 

Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer pwikba@gmail.com; 
knilssonsakeri@hotmail.com; 
eric.rungh@gmail.com 

Föreningen Sveriges Brandbefäl SBB info@brandbefal.se 

Gällivare kommun, räddningstjänsten raddningstjansten@gallivare.se 

Halmstads kommun, räddningstjänsten direkt@halmstad.se 

Hässleholms kommun, räddningstjänsten kommunen@hassleholm.se 

Jönköpings kommun, räddningstjänsten kommunstyrelse@jonkoping.se 

                                                   
2 Höglandets räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Arvika Eda Säffle, Räddningstjänsten Kiruna, 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Syd, Storstockholms brandförsvar och Uppsala 
brandförsvar.  

https://www.msb.se/
http://www.msb.se/els
mailto:mail@brandkaren-attunda.se
mailto:sbf@brandskyddsforeningen.se
mailto:pwikba@gmail.com
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Kiruna kommun, räddningstjänsten kommun@kiruna.se 

Kristianstads kommun, räddningstjänsten kommun@kristianstad.se 

Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se 

Landskrona kommun, räddningstjänsten kommun@landskrona.se 

Ljusdals kommun, räddningstjänsten raddningstjansten@ljusdal.se 

Luleå kommun, räddningstjänsten Lulea.kommun@lulea.se 

Länsstyrelsen Gävleborg gavleborg@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Jönköping jonkoping@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Skåne skane@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Uppsala uppsala@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Västerbotten vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Nerikes Brandkår info@nerikesbrandkar.se 

Oskarshamn kommun, räddningstjänsten raddningstjansten@oskarshamn.se 

Piteå kommun, räddningstjänsten kommun@piteå.se 

Polisen registrator.kansli@polisen.se 

Region Uppsala Region.uppsala@regionuppsala.se 

Räddningstjänsten Jämtland info@rtjamtland.se 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen raddningstjansten@karlstad.se 

Räddningstjänsten Medelpad mrf@sundsvall.se 

Räddningstjänsten Mälardalen mbr@mbrf.se 

Räddningstjänsten Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se 

Räddningstjänsten Syd info@rsyd.se 

Räddningstjänsten Väst rvast@rvast.se 

Räddningstjänsten Östra Blekinge raddning.ostrablekinge@karlskrona.se 

Räddningstjänsten Östra Götaland info@rtog.se 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg raddningstjansten@rtos.se 

Räddningstjänstens riksorganisation för 
beredskapsfrågor 

marcus.wallen@rrfb.se 

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås raddning@rfet.se 

Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Sjöräddningssällskapet info@ssrs.se 

Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

Storstockholms brandförsvar registrator@ssbf.brand.se 

Storumans kommun, räddningstjänsten ks@storuman.se 

Sveriges Kommuner och Regioner registrator@skr.se 

Södertörns brandförsvarsförbund brandforsvaret@sbff.se 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund sdr@avesta.se 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund serf@serf.se 

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se 

Umeåregionens brandförsvar umeabrandforsvar@umea.se 

Uppsala brandförsvar brandforsvaret@uppsala.se 

Åre kommun, räddningstjänsten kundtjanst@are.se 

Ölands räddningstjänst raddning@oland.se 
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