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vid Rä d dning stjänsten Östra Göta land
Beslut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avslutar tillsynsärende avseende de
särskilda beslut om bemanning som fattades i samband med att Räddningstjänsten Östra
Götaland (RTÖG) var hårt ansträngd av Covid-19 i december 2020 och januari 2021. Inga
krav på ytterligare åtgärder från RTÖG ställs.

Ärend et
Hantering sord ning

Efter att privatperson och media kontaktat MSB avseende att RTÖG haft avvikande
bemanning i samband med en räddningsinsats i Linghem 2021-01-04 påbörjades ett
tillsynsärende.
Räddningschef Ulf Lago intervjuades 2021-01-26 och MSB ställde en begäran att få ta del
av resultatet från de utredningar som RTÖG avsåg göra i ärendet. Fokus för MSB:s tillsyn
var besluten avseende att frångå ordinarie bemanningsrutin snarare än den enskilda
händelsen där eventuella brister snarare får ses som en konsekvens av bakomliggande
beslut om bemanning.
2021-03-30 inkom RTÖG med en sammanfattande redovisning från de utredningar som
genomförts. MSB har också erbjudits att ta del av bakomliggande utredningar i sin helhet.
Faktaredogörelse

RTÖG har sitt handlingsprogram daterat 2020-03-11 angivit förutsättningar för förmåga
till räddningsinsats vid tre driftfall (normal, påverkad och ansträngd). Kortfattat anges att
under påverkad förmåga kan längre insatstider accepteras än under normal förmåga, och
under ansträngd förmåga kan ytterligare längre insatstider accepteras. Orsaker till
förändring i förmåga kan enligt handlingsprogrammet vara flera pågående insatser,
resursbrist eller icke planerade driftstörningar. Vidare beskrivs att bemanningen lägst ska
vara 23 personer i jour, varav minst 18 brandmän och 5 befäl, jämnt fördelade mellan
heltidsstationerna. Planerad bemanningsnivå i jour är 26 personer.
RTÖG bedömer själva att, givet att nära en tredjedel av arbetsstyrkan placerad i Linköping
efter jul var frånvarande samtidigt, att förmågan var påverkad och nära att uppfylla
kriterierna för ansträngd, men att man i huvudsak lyckats bibehålla bemanningen på
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ordinarie planerad nivå. Dock har inte ansatsen att jämnt fördela tillgängliga resurser
mellan de fyra heltidsstationerna följts.
Med syftet att begränsa smittspridning valde RTÖG att införa gruppkarantän, d v s att
utöver att inte blanda personal från olika stationer skulle inte heller personal från olika
tjänstgöringsgrupper blandas. Detta beslut innebar att möjligheten till kompenserande
åtgärder avseende bemanning på respektive brandstation blev begränsad.

Skäl för beslutet
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap 3§ anger följande. Räddningstjänsten skall
planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt. Några ytterligare detaljkrav avseende förmåga förekommer inte i lagstiftningen
utan kommunen ska utifrån de lokala riskerna dimensionerna förmågan till såväl
förebyggande arbete som räddningstjänst. Övergripande målsättning och förmåga ska
anges i kommunens handlingsprogram.
Generellt anser MSB att det finns långtgående skyldighet för en kommun att upprätthålla
sin planerade bemanning, även vid yttre påverkan. Detta ställer krav på såväl planering
som kreativitet i den aktuella stunden.
I det aktuella fallet bedömer MSB att de avsteg som uppstått kan anses vara rimliga. Den
samlade förmågan i förbundet har bibehållits i allt väsentligt, och inom orten Linköping
som drabbades hårdast har bemanningen aldrig understigit totalt åtta personer på de två
stationerna. Avstegen har vidare grund i beslut som syftar till att säkerställa
organisationens långsiktiga förmåga (d v s att inte få fler frånvarande vid en redan kritisk
nivå). Det som försvårar beslutsfattande är osäkerheten kring hur länge en kritisk situation
kan tänkas kvarstå och där långsiktig förmåga måste vägas mot kortsiktig.
Att förmågan till räddningsinsats varit lägre i Linköping under den aktuella tiden än under
normala förhållanden är uppenbart, men givet de särskilda skäl som redovisats ovan
bedömer MSB att fortsatta åtgärder i detta tillsynsärende inte är relevanta och att ärendet
därför ska avslutas.

I detta ärende har enhetschef Patrik Perbeck beslutat. Anders Edstam har varit
föredragande.

Patrik Perbeck
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