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Remiss av förslag till nya föreskrifter om behörighet att vara 

räddningsledare eller räddningschef 

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av kommunal 

räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan räddningstjänstverksamheter samt 

ökad förmåga till samverkan med andra aktörer.  

MSB remitterar nu förslag på nya föreskrifter om behörighet att vara räddningsledare eller 

räddningschef. Förslaget till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning finns 

också på MSB:s webbplats https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-

allmanna-rad/.  

Ytterligare revidering kommer att behöva göras i samband med att räddningslednings-

utbildningarna förändras.  

 

Svara på remissen 

Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, men senast 

den 30 april 2021. Vänligen ange ärendenumret 20201-01195 i ert svar.  

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Per-Olof Wikström, per-olof.wikstrom@msb.se, 

010-240 5293.  

 

Vänliga hälsningar 

Anders Ahlström 

Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor 

 

  

 Datum 

2021-03-17 

Ärendenr 

MSB 2021-01195  

 

Ert datum 

Ange ert datum 

Er referens 

Ange er referens 

 

Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor 

Anders Ahlström 
+4610-240 4156 

anders.ahlstrom@msb.se 

Enligt sändlista 

https://www.msb.se/
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Sändlista 

Brandkåren Attunda mail@brandkaren-attunda.se 

Brandmännens riksförbund kansli@brandfacket.se 

Brandskyddsföreningen sbf@brandskyddsforeningen.se 

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

Föreningen Sveriges Brandbefäl SBB info@brandbefal.se 

Kommunal forbundet@kommunal.se 

Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se 

Ledarna ledarna@ledarna.se 

Länsstyrelsen Gotland gotland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Gävleborg gavleborg@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Jönköping jonkoping@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Skåne skane@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Uppsala uppsala@lansstyrelsen.se 

Medelpads Räddningstjänstförbund  mrf@sundsvall.se 

Polisen registrator.kansli@polisen.se 

Räddningstjänsten Jämtland info@rtjamtland.se 

Räddningstjänsten Mälardalen mbr@mbrf.se 

Räddningstjänsten Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se 

Räddningstjänsten Syd info@rsyd.se 

Räddningstjänsten Östra Götaland info@rtog.se 

Räddningstjänstens riksorganisation för 
beredskapsfrågor 

marcus.wallen@rrfb.se 

Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Storstockholms brandförsvar registrator@ssbf.brand.se 

Sveriges Ingenjörer info@sverigesingenjorer.se 

Sveriges Kommuner och Regioner registrator@skr.se 

Södertörns brandförsvarsförbund brandforsvaret@sbff.se 

Umeåregionens brandförsvar umeabrandforsvar@umea.se 

Vision visiondirekt@vision.se 

Åre kommun, räddningstjänsten kundtjanst@are.se  
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