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Sammanfattning 

Förslag 
Samordning och samverkan mellan räddningstjänstansvariga myndigheter och 
andra inom räddningstjänsten samverkande organ är viktigt, dels för att 
utveckla verksamheten men också för att utnyttja resurserna inom samhällets 
räddningstjänst på ett effektivt sätt. Det finns idag inget centralt mötesforum 
för räddningstjänstfrågor där det kan ske på ett naturligt och effektivt sätt.  

Inom ramen för MSB’s instruktion föreslår att ett centralt 
räddningstjänstforum etableras för att aktivt utveckla samordning och 
samverkan mellan räddningstjänstansvariga myndigheter och andra inom 
räddningstjänsten samverkande organ för att uppnå effektivare och mera 
samordnade insatser. Forumet ska inte ha någon operativ roll utan ska 
fokusera på utvecklingsfrågor och ge inriktning för det gemensamma arbetet. 
Möjligheten att samordna det föreslagna räddningstjänstforumet med 
befintliga mötesforum ska beaktas. 

Myndigheter och organisationer ska företrädas av ledande tjänstemän med 
beslutsmandat. Forumet bör träffas när det finns anledning, dock minst två 
gånger per år. Beredning av frågor ska ske genom att inhämta underlag från 
andra grupper och forum eller genom att tillsätta tidsbegränsade 
arbetsgrupper. Aktuella aktörer är förutom MSB, främst Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket, Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Försvarsmakten, Socialstyrelsen samt andra inom 
räddningstjänsten samverkande organ, t.ex. Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI) eller Statens geotekniska institut (SGI).  

Remissmyndigheterna tillstyrker alternativt kan acceptera förslaget. 

 

Bakgrund 

Utvecklingen sedan mitten av 1990-talet har haft fokus på krisberedskap och 
inom detta område är nätverksbyggande och olika forum för samverkan 
väsentlig och nödvändig. Detta har varit en naturlig utveckling men samverkan 
inom räddningstjänsten behöver också fortsatt utvecklas. Utvecklingen, med 
fokus på krisberedskap, kan dock ha bidragit till att samordningsfrågorna inom 
räddningstjänstområdet har trängts undan. 

Inventeringen visar att det finns ett tydligt i behov av ett forum för att 
kanalisera frågor inom samhällets olika grenar av räddningstjänst. Dels 
handlar det om att förbättra samordning och samverkan och dels att utveckla 
förmågan att hantera olika händelser. Ett forum ska inte bara ersätta den 
tidigare delegationen för räddningstjänst eller rådet för räddningstjänst utan 
ska anpassas för att tillgodose nuvarande behov på ett lämpligt sätt utan att 
dubblera med andra mötesforum. Räddningstjänstlagen, som trädde ikraft 
1987, var en viktig reform för en sammanhållen samhällets räddningstjänst. 
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Rådet för räddningstjänst och delegationen för samordning av räddningstjänst 
bildades i samband med reformen. Om det inte finns forum för samordnings- 
och samverkansfrågor finns det en risk att den reform som den samlade 
räddningstjänstlagstiftningen syftade till urholkas.  
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1. Inledning 

1.1 Uppdraget 

I beslut den 14 april 2010 (Fö2009/1961/SSK) har regeringen gett 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett antal uppdrag för att 
utveckla arbetet med reformen skydd mot olyckor. Uppdrag 6 har följande 
lydelse.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med 

Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna  

och Sveriges Kommuner och Landsting samt efter samråd med Försvars-

makten, Socialstyrelsen och andra inom räddningstjänsten samverkande 

organ föreslå hur samordning och samverkan mellan samhällets olika 

grenar av räddningstjänst fortsatt kan utvecklas. Utgångspunkten ska  

vara att det är av betydelse att samverkan och samordning inom rädd-

ningstjänsten utvecklas. Inte minst är en fungerande samordning och 

samverkan nödvändig vid kriser i samhället. Det är därför angeläget att 

det finns fora där samordning och samverkan mellan de räddningstjänst-

ansvariga myndigheterna och i räddningstjänsten samverkande organ 

kan utvecklas. 

Eventuella kostnader ska finansieras inom berörda myndigheters ekonomiska 
ramar. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast 
den 1 februari 2011. För att möjliggöra samordning med uppdrag 7, översynen 
av tillsynen för den statliga räddningstjänsten, förlängdes redovisningen till 
den 1 juni 2011.  

 

1.2 Samordning med uppdrag 7 

Uppdraget ska enligt tilläggsdirektiven samordnas med uppdrag 7, vilket har 
följande lydelse, med redovisning den 1 juni 2011. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med 

Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen lämna för-

slag till hur tillsynen över den statliga räddningstjänstens olika grenar 

kan utvecklas och hur Myndigheten för samhällskydd och beredskap  

kan stödja de ansvariga myndigheterna i deras tillsynsverksamhet. 

Utgångspunkterna ska vara att tillsynen effektiviseras, förstärks och 

präglas av tydlighet och enhetlighet samt att den ska bidra till en samsyn 

och samordning mellan olika räddningstjänstansvariga myndigheter. 
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1.3 Tolkning av uppdraget 

Genom skrivningen i uppdraget, informella kontakter på 
Försvarsdepartementet och diskussioner och inriktning inom MSB, har 
uppdraget tolkats enligt följande.  

En central del i uppdraget är att skapa ett forum för räddningstjänstfrågor där 
samordning och samverkan mellan de räddningstjänstansvariga 
myndigheterna och i räddningstjänsten samverkande organ kan utvecklas, så 
att den reform som den samlade räddningstjänstlagstiftningen syftade till inte 
urholkas. Ett forum bör organiseras med ett tydligt mandat för 
utvecklingsfrågar snarare än direkt operativ samverkan, på en nivå där 
representanterna har mandat att fatta beslut om fortsatt utveckling och 
samverkan, men utan att inskränka på ansvarsprincipen.  

Uppdraget bör kopplas mot det uppdrag MSB har i sin instruktion, och i 
enlighet med de föreskrifter som gäller för området skydd mot olyckor, 
samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten och när det 
gäller olycks- och skadeförebyggande åtgärder. 

Vidare ska samordning och samverkan ske med uppdrag 7, översyn av tillsynen 
för den statliga räddningstjänsten.  

 

1.4 Genomförande av uppdraget 

Uppdraget bedrevs inledningsvis i en extern arbetsgrupp med representanter 
från Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Rikspolisstyrelsen, länsstyrelsen 
Värmland, Sveriges Kommuner och Landsting, Försvarsmakten och 
Socialstyrelsen. Arbetsgruppen har genomfört dialoger och arbetsmöten med 
berörda myndigheter kring behov och utformning av forum för utveckling och 
samordning inom samhällets räddningstjänst.  

Intervjuer har genomförts med deltagare i tidigare delegationer och råd inom 
räddningstjänstområdet som fanns före MSB’s bildade. Vidare har intervjuer 
gjorts med personer i nuvarande samverkansområdena inom krisberedskapen, 
t.ex. Samverkansområde Geografiskt områdesansvar (SOGO) och 
Samverkansområde Skydd, undsättning och vård (SOSUV).  

Samordning och samverkan har också skett med uppdrag 7, utveckling av 
tillsyn för statlig räddningstjänst, dels internt inom MSB men också vid ett 
samordningsmöte med Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och 
Transportstyrelsen. 

Efter att samverkan skett mot uppdrag 7, genomfördes ett seminarium med 
arbetsgruppen inför skrivningen av de slutgiltiga förslagen, där förslag och 
olika lösningar diskuterades. Slutligen remitterades rapporten till parterna. 
Hänsyn har så långt som möjligt tagits till remissynpunkter i den slutliga 
rapporten.  
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2. Samhällets räddningstjänster 

En sammanhållen lagstiftning som omfattar både kommunal och statlig 
räddningstjänst var en viktig reform för samhällets räddningstjänst när 
Räddningstjänstlagen (1986:1102) trädde ikraft 1987 och sammanförde de 
olika författningarna till en gemensam lagstiftning. Samordning och samverkan 
mellan räddningsansvariga är en förutsättning för att på bästa sätt utnyttja 
samhällets resurser och därmed kunna genomföra effektiva räddningsinsatser.  

Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunen 
ska ansvara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att förhindra 
skador på människor, egendom och miljö (LSO 2003:778). 

Samhällets räddningstjänster har följande skyldigheter. 

o Att med hänsyn till de lokala förhållandena bereda ett tillfredsställande 
och likvärdigt skydd för människor, egendom och miljö 

o Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 
på ett effektivt sätt 

o Samarbeta och samordna verksamheten med andra 
räddningstjänstorgan samt andra som berörs av verksamheten 

o Informera allmänheten om vilken förmåga att göra räddningsinsatser 
som finns  

En insats från samhällets räddningstjänster, kommunal eller statlig, ska 
genomföras endast om det är motiverat av behov av ett snabbt ingripande, det 
hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. 

 

2.1 Statlig räddningstjänst 

Grunderna för den statliga räddningstjänsten är att staten ansvarar för rädd-
ningsinsatser som i allmänhet inte kan hänföras till en bestämd kommuns om-
råde eller där det fordras personal och utrustning som det inte är rimligt att en 
enskild kommun håller sig med. Ansvaret för den statliga räddningstjänstens 
olika grenar är främst fördelad enligt principen om sektorkompetens.  

Statlig räddningstjänst består av fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjö-
räddningstjänst, efterforskning av försvunna personer i andra fall, miljörädd-
ningstjänst till sjöss samt räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 
Respektive länspolismyndighet har ansvar för efterforskning av försvunna per-
soner i andra fall inom sitt geografiska område. Länspolismyndigheterna i 
Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ansvarar även för 
fjällräddningstjänst. För sjö- och flygräddning ansvarar Sjöfartsverket och 
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss.  
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Respektive länsstyrelse ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen och sanering.  

Varje ansvarig myndighet ska upprätta program för respektive räddningstjänst. 
Programmen ska innehålla uppgifter om vilken förmåga till räddningsinsatser 
man har och avser att skaffa sig och uppgifter om samverkan med kommuner, 
statliga myndigheter och andra berörda organisationer  

 

2.2 Kommunal räddningstjänst 

En kommun ansvarar för räddningstjänsten inom kommunen, förutom det 
som enligt definitionen är statlig räddningstjänst. Kommunerna ska ta till vara 
möjligheterna att utnyttja varandras resurser. En kommun ska ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska anges målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges vilken 
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. 
Som en del av förmågan ska anges vilka resurser kommunen har och avser att 
skaffa sig. Kommunen ska också ha ett handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet, där ska också målen för verksamheten anges samt hur den är 
ordnad och hur den planeras. Handlingsprogrammen ska antas av kommun-
fullmäktige alternativt den beslutande församlingen vid kommunalförbund för 
varje ny mandatperiod.  

 

2.3 Övertagande av ansvaret för 
räddningstjänsten i vissa fall 

Om det bedöms att omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst 
behövs för att klara situationen, får länsstyrelsen ta över ansvaret för 
räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatserna. Om 
räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelsen 
ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. Om flera län berörs av 
räddningsinsatser får länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse 
som får ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna.  

En länsstyrelse ska efter att ha hört kommunerna i länet och berörda 
myndigheter upprätta de planer som länsstyrelsen behöver för att kunna utöva 
sitt ansvar. Länsstyrelsen ska informera allmänheten om innehållet i planerna. 
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3. Tidigare forum för 
samordning och utveckling 

3.1 Delegationen för samordning av 
räddningstjänst 

För att bistå dåvarande Statens räddningsverk med de upplysningar och 
synpunkter som kunde vara av betydelse för planering och beredning av viktiga 
ärenden inrättades fyra delegationer. Varje delegation bestod av 
generaldirektören som ordförande, samt ett varierat antal ledamöter.  

Syftet med delegationen för samordning av räddningstjänst var att stödja 
Räddningsverket i dess samordningsuppdrag genom att utgöra ett forum där 
centrala myndigheter, SKL samt lokala och regionala aktörer kunde mötas och 
utbyta information, erfarenheter och planerade aktiviteter för att utveckla 
verksamheten. Delegationen träffades cirka två gånger per år.  

I delegationen ingick förutom Räddningsverket, representanter från 
Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, 
Socialstyrelsen, Sveriges Radio, SMHI, länsstyrelserna, 
Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Sveriges kommuner och 
landsting samt SOS Alarm AB.  

Delegationens roll och funktion började ifrågasättas när samverkansområdena 
inom krisberedskapsområdet startade sin verksamhet. Delegationerna 
upphörde i och med bildandet av MSB, 2009.  

 

3.2 Rådet för räddningstjänst 

I regeringens strävan att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
olyckor och förbättra samverkan mellan räddningstjänstansvariga myndigheter 
och övriga aktörer, inrättade regeringen (Försvarsdepartementet, 1987) Rådet 
för räddningstjänst. Syftet var att aktivt utveckla samordning mellan ansvariga 
myndigheter, uppnå effektivare och mer samordnade insatser och tjäna som ett 
centralt samarbetsforum för beslutsfattare inom räddningstjänstansvariga 
myndigheter.  

I rådet ingick förutom Försvarsdepartementet, representanter från 
Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Räddningsverket, 
Krisberedskapsmyndigheten, FOI, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Skåne län, 
Statens strålskyddsinstitut, SMHI, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsverket, 
Luftfartsstyrelsen, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Södra 
Roslagens brandförsvarsförbund, Sveriges Radio och SOS Alarm AB. Rådet för 
räddningstjänst avvecklades i samband med MSB’s bildande.  
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4. Nuvarande forum för 
samordning och utveckling 

4.1 Regeringens krishanteringsråd 

Krishanteringsrådet skapades av regeringen i december 2008 som ett forum 
för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter. Under 
normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år för allmän 
orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet, men kan också 
sammankallas för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och 
myndigheter under allvarliga händelser och kriser. Så skedde exempelvis under 
hanteringen av askmolnet efter vulkanutbrottet på Island 2010. Rådet är i 
första hand skapat för att tillgodose behovet av samordning mellan regeringen 
och myndigheterna, och inte behovet av samordning myndigheterna emellan. 
Rådet kan vid behov bilda arbetsgrupper med företrädare från olika 
myndigheter för att förbereda särskilda frågor 

I rådet ingår normalt rikspolischefen, överbefälhavaren samt 
generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. I rådet ingår även 
en landshövding som företräder länsstyrelserna. Dessutom ska företrädare för 
de berörda, myndighetsansvariga departementen medverka. Statsministerns 
statssekreterare som också ledet rådets arbete har vid behov rätt att adjungera 
andra ledamöter. 

 

4.2 Samverkansområden, SO 

För att förebygga och hantera kriser måste aktörer med ansvar för 
samhällsviktiga verksamheter samverka. I syfte att möjliggöra samverkan och 
en effektiv planering har myndigheter med särskilt ansvar delats in i 
samverkansområden. Av förordningen om krisberedskap och höjd beredskap 
framgår vilka myndigheter som ska ingå i samverkansområdena och vilka 
uppgifter de har. Förutom de myndigheter som är utpekade i förordningen kan 
MSB besluta att även andra myndigheter ska ingå eller stödja arbetet. 
Myndigheterna inom varje samverkansområde ska också se till att näringsliv 
liksom kommuner och länsstyrelser kommer med i arbetet för ett säkrare 
samhälle. 

Samverkansområdena omfattar Geografiskt områdesansvar (SOGO), Skydd, 
undsättning och vård (SOSUV), Teknisk infrastruktur (SOTI), Farliga ämnen 
(SOFÄ), Transporter (SOTP) och Ekonomisk säkerhet(SOES). 
Representationen från myndigheterna är inte alltid på en nivå med 
beslutsmandat, vilket ibland upplevs som hämmande för utvecklingen. 
Fortsättningsvis beskrivs bara de samverkansområden som har direkt koppling 
till uppdraget. 
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4.2.1 SO Geografiskt områdesansvar, SOGO 

SOGO syftar till att stödja länsstyrelserna i sitt regionala geografiska om-
rådesansvar och stärka deras stödjande och samordnande roll på krisbered-
skapsområdet. En del i detta är att utveckla den samverkan som behöver ske 
med t.ex. centrala myndigheter på den nationella nivån och kommuner, lands-
ting och andra aktörer på den lokala nivån. Ett utvecklingsarbete har nyligen 
påbörjats för att utveckla ett gemensamt synsätt mellan den nationella, regio-
nala och lokala nivån på vad det geografiska områdesansvaret innebär.  

I samverkansområdet ingår förutom MSB, de 21 länsstyrelserna, Lantmäteriet, 
Region Skåne, Linköpings och Sandvikens kommuner. Samverkansområdet 
sammanträder cirka fyra gånger per år. 

 

4.2.2 SO Skydd, undsättning och vård, SOSUV 

Arbetet i samverkansområde Skydd, undsättning och vård syftar till att identi-
fiera brister inom samhällets krisberedskap och föreslå åtgärder så att samhäl-
let vid behov har funktioner för skydd, undsättning och vård samt att 
medborgarna också har tilltro till denna förmåga.  

Även om det är ett formaliserat fora så finns många oklarheter dels angående 
vilket mandat de ingående myndigheternas representanter har, dels vilken 
status arbetet i samverkansområdet har. Enligt uppgift diskuteras även rädd-
ningstjänstfrågor till viss del inom samverkansområdet.  

I samverkansområdet ingår förutom MSB, Kustbevakningen, Transportstyrel-
sen, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, SMHI, Socialstyrelsen och Tullverket, 
dessutom deltar representanter från länsstyrelserna, landstingen och 
kommunerna. Samverkansområdet träffas cirka sju gånger per år. 

 

4.2.3 SO Farliga ämnen, SOFÄ 

Arbetet i samverkansområdet Farliga ämnen syftar till att samhället ska kunna 
förebygga risker och hot samt hantera inträffade händelser med farliga ämnen. 
Samverkansområdet har satt upp följande mål för arbetet; identifiering av 
brister i krishanteringssystemet avseende CBRN, utveckla metoder för att följa 
upp hanteringen av bristerna, förtydliga rollfördelningen, stämma av 
krishanteringsplanerna, öka insikten i varandras verksamheter och etablera 
nätverk mellan myndigheterna. 

I samverkansområdet ingår förutom MSB, Kustbevakningen, Livsmedelsver-
ket, Rikspolisstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens jord-
bruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Tullverket, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och repre-
sentanter från länsstyrelserna, landstingen och kommunerna. Samverkansom-
rådet träffas cirka en gång per månad. Halvårsvis genomförs arbetsinternat då 
ledamöterna planerar verksamheten eller tar fram särskilt underlag. Vid årets 
slut brukar en studieresa genomföras för att få kunskap om andra länders 
erfarenheter inom CBRN-området. 
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4.3 RAKEL-rådet 

Rakelrådet är MSB’s strategiska forum för Rakelfrågor. Det bidades 2010 för 
att bland annat stödja MSB inför viktiga beslut om RAKEL 
(Radiokommunikation för effektiv ledning). Rakelsystemet är Sveriges 
nationella kommunikationssystem för ledning och samverkan. Systemet bidrar 
till att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga 
kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa. Rakel effektiviserar samverkan på flera olika nivåer både, 
såväl under kriser som till vardagsbruk. Kommunikationssystemet används för 
samverkan lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt. Kunder i 
Rakelsystemet är statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och 
kommersiella aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. 

I rådet ingår förutom MSB, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, Svenska 
Kraftnät, SOS-Alarm och Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

 

4.4 Nationellt forum för inriktning och 
samordning av övningar, NAFS 

Det nationella forumet NAFS etablerades 2010 för att inrikta och samordna 
tvärsektoriella övningar på främst nationell och på regional nivå, men också 
med kopplingar till EU- och internationell övningsverksamhet.  

Forumet leds av MSB och består av representanter för myndigheter som 
omfattas av krisberedskapsförordningen. Forumet träffas två gånger per år, en 
gång under våren och en gång under hösten 

 

4.5 Samverkanskonferenser 

I MSB’s samordningsroll ingår att verka för ett koordinerat beslutsfattande 
mellan berörda aktörer vid en händelse. Detta görs genom att regelbundet 
under allvarliga händelser bjuda in till samverkanskonferenser där aktörerna 
erbjuds tillfälle att dela lägesbilder och redogöra för gjorda och kommande 
åtgärder. Vidare ska MSB i samband med allvarliga olyckor och kriser dels 
kunna bistå med de förstärkningsresurser som myndigheten förfogar över men 
även kunna samordna de resurser som andra aktörer har så att samhällets 
samlade resurser används optimalt.  

MSB ska också kunna stödja aktörerna att samordna sin information till 
allmänheten. Den samordnade informationen förmedlas till allmänheten via 
olika kanaler, exempelvis den myndighetsgemensamma portalen 
krisinformation.se och en genom en telefontjänst. 

Händelser där myndighetens samordningsroll har provats är t.ex. den nya 
influensan, snöoväder, takras, höga flöden och konsekvenserna av 
vulkanaskan. 
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4.6 Samverkanskurser, CSK 

Kurserna syftar till att tillföra deltagarna som representerar olika myndigheter 
och organisationer, kunskap om samordning och samverkan inom olycks- och 
krishanteringsområdet. Genomförandet sker i olika delar av landet för att 
främja bildandet av nätverk för det regionala samarbetet. CSK består av fyra 
olika kurser och ett seminarium, där kursdeltagarna i hög utsträckning ska vara 
delaktiga och interaktiva i genomförandet. CSK är en ersättning för den 
tidigare Högre räddningstjänstkursen (HRK).  

o Grundkurs Samverkan 

o Fördjupningskurs Stora olyckor 

o Fördjupningskurs Stora olyckor och extra ordinära händelser 

o Fördjupningskurs Internationell samverkan 

o Samverkansseminarium 

 

4.7 Samverkansforum på regional nivå 

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och ska avseende 
krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, 
under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de 
åtgärder som behöver vidtas. Som en särskilt uppgift enligt 
länsstyrelseinstruktion (2007:825) ska länsstyrelsen bl.a. inrätta ett regionalt 
råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för 
länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att 
skapa nödvändig samordning. 

Länsstyrelserna har valt att ge råden olika namn, t.ex. i Stockholms län heter 
det Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap medan det i Skåne län 
kallas Regionala Rådet för Räddningstjänst och Krishantering. Syftet är 
densamma att skapa förutsättningar för samsyn och vara rådgivande till 
länsstyrelsen i förhållande till områdesansvaret, arbeta förebyggande genom 
att en samordnad planering och föreslå en inriktning för samarbetet inom 
krisberedskapsområdet i länet m.m. 

Rådet är normalt sammansatt med representanter från näringsliv, kommuner, 
polis, landsting och andra myndigheter. 
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5. MSB’s uppdrag 

MSB har i sin instruktion ett antal uppgifter som har direkt koppling till detta 
utredningsuppdrag. Till exempel finns ett tydligt uppdrag att samordna och 
utveckla verksamheten inom räddningstjänsten såväl som olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder. Enligt Förordningen (2003:779) om skydd mot 
olyckor har MSB också möjlighet att meddela föreskrifter om samordning av 
räddningstjänsten. MSB har vidare också ett uppdrag att stärka samhällets 
förmåga att hantera olyckor och kriser genom samverkan med organisationer 
med uppgifter inom krisberedskapsområdet, vilket organiseras genom 
samverkansområdena.  

Operativt har MSB en samordnande och stödjande roll vid olyckor och kriser 
att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser samt 
stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris, samordna 
information till allmänhet och media samt samordna stödet till centrala, 
regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.  

Vidare ska MSB se till att erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor och 
kriser som tillgodoser nationella, regionala och lokala behov. 

Inom tillsynsområdet har MSB en uppgift när det gäller frågor som rör 
planläggningen av räddningstjänsten och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen samt frågor som rör samordningen mellan den statliga 
räddningstjänstens olika grenar. 
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6. Problembild 

6.1 Regeringens synpunkter 

I uppföljningen av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Ds 2009:47, som 
presenterades i september 2009, konstateras att samordningen mellan den 
statliga räddningstjänstens olika grenar samt mellan statlig och kommunal 
räddningstjänst har förutsättningar och behov att stärkas. Vidare föreslås att 
MSB bör ges i uppdrag att skyndsamt föreslå hur samordningen inom samhäl-
lets räddningstjänst ska stärkas, detta uppdrag. Uppföljningen lämnade också 
förslag att utveckla tillsynen över de statliga räddningstjänsterna. Remissin-
stanserna till uppföljningen var i stort sett överens om att samordningen mel-
lan den statliga räddningstjänstens olika grenar samt mellan statlig och kom-
munal räddningstjänst bör stärkas. Ingen var av motsatt åsikt. 

Detta följdes upp i regeringes skrivelse, 2009/10:124 Samhällets krisberedskap 
– stärkt samverkan för ökad säkerhet som kom i april 2010. Regeringen kon-
staterade där att samordning och samverkan inom räddningstjänsten, såväl 
mellan kommunal och statlig räddningstjänst som mellan den statliga rädd-
ningstjänstens olika grenar, bör fortsatt utvecklas. Det är angeläget att det finns 
forum där samordning och samarbete mellan räddningstjänstens olika grenar 
ges möjlighet att utvecklas.  

Ett syfte med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är att räddningsinsat-
serna ska vara effektiva. Det ska bl.a. möjliggöras genom att underlätta sam-
ordningen mellan olika räddningsorgan och ge möjligheter för räddningsorga-
nen att vid en räddningsinsats kunna disponera andra resurser än de egna. En 
sådan samverkan kräver att det finns forum där en kontinuerlig utveckling och 
där samordningsfrågor och ytterst medborgarnyttan är i fokus.  

 

6.2 Exempel från tillsyn 

I uppföljningen av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Ds 2009:47, 
konstateras att tillsynen av den statliga räddningstjänsten i flera fall har varit 
otillräcklig. Tillsynen behöver effektiviseras och förstärkas samt präglas av 
tydlighet och enhetlighet. Ansvarsfördelning för tillsyn leder inte fram till den 
samsyn och samordning mellan olika räddningstjänst ansvariga myndigheter 
som avsågs. 

Uppföljningen har visat att en stor andel av polismyndigheterna saknar 
program för uppgifterna enligt LSO att svara för efterforskning av försvunna 
personer och att någon polismyndighet också saknar program för 
fjällräddningstjänsten. De program som redovisats innehåller heller inte till 
alla delar det som anges i 11 § förordningen om skydd mot olyckor. Om lagens 
intentioner ska fullföljas, och samverkan och samordning säkerställas och 
utvecklas, bör åtgärder vidtas.  
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6.3 Haverikommissionens utredningar 

Haverikommissionen har till uppgift att utreda olyckors orsaker, inte att 
bedöma räddningsinsatser. I vissa fall lämnas ändå rekommendationer. Under 
åren 2005-2010 har rekommendationer till förbättringar av statliga 
räddningsinsatser lämnats i fem rapporter. Gemensamt för 
rekommendationerna är behovet av bättre samordning 

 

Rapport RO 2005:01, Dykolycka på statligt vatten 

Sjöfartsverket rekommenderades att i samråd med Räddningsverket fastställa 
hur sjöräddningstjänsten ska utformas för att uppnå tydlig samverkan och 
rollfördelning när den kommunala räddningstjänsten medverkar. Dessutom 
ska man i samverkan med SOS-alarm säkerställa tydliga och effektiva 
larmrutiner i samband med sjöräddningstjänst. 

Rapport RO 2006:02, Linbaneolycka i fjällen 

Haverikommissionen gav Rikspolisstyrelsen i rekommendation att tillse att 
programmen för fjällräddningstjänst tydliggör ledningsförhållanden mellan 
samverkande organ vid denna typ av insats. Dessutom bör berörda 
polismyndigheter ges direktiv om nödvändig planering och övning vid 
linbaneanläggningar där statlig fjällräddningstjänst kan bli aktuell.  

Dåvarande Räddningsverket rekommenderades att i samverkan med berörda 
organ verka för en effektivare hantering av larm i samband med olyckor i 
geografiska gränsområden mellan statlig och kommunal räddningstjänst samt 
sjuktransporter vid sådana tillfällen. 

Rapport RL 2008:04, Skridskoolycka på Mälaren 

Sjöfartsverket rekommenderades att i samråd med Räddningsverket fastställa 
hur samordning vid statlig sjöräddningstjänst ska utformas för att uppnå en 
tydlig samverkan och rollfördelning när den kommunala räddningstjänsten 
medverkar. Sjöfartsverket och Luftfartsverket rekommenderades att initiera att 
SAR-helikoptrarna utvecklar metodik och utrustning anpassade för vinschning 
av person från is och isvakar. För SAR-verksamheten bör det också formuleras 
detaljerade ska och bör krav. Dessutom rekommenderades att förbättra rutiner 
och instruktioner för tillsättande av ledningspersoner på plats i samband med 
sjö- och flygräddningsinsatser.  

Rapport RS 2010:02, Färjekollision utanför Nynäshamn 

Sjöfartsverket rekommenderades med anledning av händelsen att se över 
rutinerna för rapportering mellan Vessel Traffic Service (VTS) och 
Sjöräddningscentralen (MRCC). MSB rekommenderades att verka för en 
förbättrad samordning mellan statlig och kommunal räddningstjänst samt 
mellan andra samhällsorgan som har uppgifter att utföra på en olycksplats. 
Dessutom rekommenderades MSB att verka för att genomföra övningar och 
utbildning med inriktning på samordning och ansvarfördelning mellan de 
inblandade parterna. 
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Rapport RS 2010:02, Lägenhetsbrand i Rinkeby 

MSB, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen rekommenderades att gemensamt 
verkar för att samverkan mellan organisationerna på en olycksplats 
vidareutvecklas och övas så att en insats kan genomföras på ett för den 
drabbade optimalt sätt. 

 

6.4 Andra områden med behov av samverkan 

 

6.4.1 Förstärkningsresurser 

I december 2009 redovisade MSB rapporten, En strategi för 
förstärkningsresurser. Regeringen anser mot bakgrund av MSB’s förslag att en 
strategi för nyttjande av förstärkningsresurser bör ta sin utgångspunkt i 
ansvarsprincipen. Grundläggande i systemet för förstärkningsresurser är också 
samverkan med andra aktörer.  

I normalfallet ska kommunerna dimensionera sina resurser och organisera sin 
verksamhet för att kunna hantera olyckor och kriser. Det kan dock uppstå 
situationer där det inte är rimligt att varje enskild kommun eller flera 
kommuner i samverkan har alla de resurser som behövs, utan staten måste 
utveckla och tillhandahålla speciella förstärkningsresurser. 

Behovet av samhällets förstärkningsresurser ska vara behovsanpassat och ha 
sin utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalyser. På nationell nivå saknas fora i 
det förberedande skedet för samordning av förstärkningsresurser inom 
räddningstjänstområdet. I det operativa skedet kan samverkanskonferenserna 
som MSB arrangerar, samordna förstärkningsresurser. Genom att utnyttja 
andras resurser på ett enkelt sätt finns möjligheter till effektivisering. Även vid 
nyanskaffning av förstärkningsmateriel finns behov av samordning mellan de 
räddningstjänstansvariga myndigheterna för att få ut ett mervärde.  

 

6.4.2 Begära och ta emot internationellt stöd 

När de nationella resurserna inte räcker till för att hantera en uppkommen 
katastrof kan Sverige begära internationellt stöd. Det kan exempelvis ske 
genom det nordiska räddningstjänstavtalet (NORDRED) eller via EU’s 
Monitoring and information Centre (MIC). MSB är kontaktpunkt mot MIC. 
Möjligheter och rutiner för att begära och ta emot internationellt bör utvecklas 
så att den blir en integrerad del i samhällets förmåga att hantera allvarliga 
olyckor och krissituationer. 
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7. Analys 

Utvecklingen sedan mitten av 1990-talet har haft fokus på krisberedskap och 
inom detta område är nätverksbyggande och olika forum för samverkan 
väsentlig och nödvändig. Detta har varit en naturlig utveckling men samverkan 
inom räddningstjänsten behöver också fortsatt utvecklas. Utvecklingen, med 
fokus på krisberedskap, kan dock ha bidragit till att samordningsfrågorna inom 
räddningstjänstområdet har trängts undan. 

Inventeringen visar att det finns ett tydligt i behov av ett forum för att 
kanalisera frågor inom samhällets olika grenar av räddningstjänst. Dels 
handlar det om att förbättra samordning och samverkan och dels att utveckla 
förmågan att hantera olika händelser. Ett forum ska inte bara ersätta den 
tidigare delegationen för räddningstjänst eller rådet för räddningstjänst utan 
ska anpassas för att tillgodose nuvarande behov på ett lämpligt sätt utan att 
dubblera med andra mötesforum. Räddningstjänstlagen, som trädde ikraft 
1987, var en viktig reform för en sammanhållen samhällets räddningstjänst. 
Rådet för räddningstjänst och delegationen för samordning av räddningstjänst 
bildades i samband med reformen. Om det inte skapas ett 
räddningstjänstforum för samordnings- och samverkansfrågor finns det en risk 
att den reform som den samlade räddningstjänstlagstiftningen syftade till 
urholkas. 

Idag finns inget befintligt forum inom räddningstjänstområdet som är lämpligt 
att även härbärgera dessa frågor. Inom samverkansområdena är det minst tre 
områden som är berörda av frågorna; Geografiskt områdesansvar (SOGO), 
Skydd, undsättning och vård (SOSUV), och Farliga ämnen (SOFÄ).  

Det kan också övervägas om några befintliga grupper exempelvis Rakelrådet 
eller Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS) kan 
slås samman eller förändras till ett nytt utvecklingsforum och på så vis 
effektivisera verksamheten samtidigt som antalet mötesforum (möten) inte 
ökas. NAFS har en koppling mot samverkansområdena då samma myndigheter 
enligt krisberedskapsförordningen är representerade. Rakelrådet hanterar 
frågor som bör kunna inrymmas i ett utvecklingsforum för 
räddningstjänstfrågor. 

Ytterligare en möjlighet kan vara att samordna ett forum inom ramen för 
regeringens krishanteringsråd, för att därigenom underlätta inriktning och 
samordning mellan myndigheter som sorterar under olika departement i likhet 
med det tidigare rådet för räddningstjänst. Krishanteringsrådet syftar dock i 
första hand till att tillgodose behovet av samordning mellan regeringen och 
myndigheterna, och inte behovet av samordning myndigheterna emellan. 
Andra former för detta bör utvecklas på myndighetsnivå enligt tankarna som 
redovisades i rapporten Krishantering i Regeringskansliet i oktober 2007. Det 
överensstämmer också med nuvarande inriktning.  
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Ett nytt forum ska inte ha en operativ roll utan vara inriktad på att utveckla 
förmågan. Underlag för utveckling ska tillföras från tillsynsverksamheten,där 
utredningen om utveckling av tillsyn över statlig räddningstjänst (uppdrag 7) 
kommer att föreslå att ett fristående forum för tillsynsmyndigheterna bildas för 
samordning. Vidare är erfarenheter från övningar och inträffade händelser, 
t.ex. Haverikommissions rapporter eller andra olycksutredningar, viktiga 
ingångsvärden för utveckling. Huvudinriktningen bör vara räddningstjänst, 
men detta får inte utesluta att alla ingångsvärden som utvecklar samhällets 
förmåga bör tas tillvara. Med rätt nivå på representation i ett nytt 
utvecklingsforum kan även viktiga frågor som kommer upp i 
samverkansområdena vara ingångsvärden för arbetet och vice versa. 

Erfarenheter från andra samverkansforum visar på vikten att personerna som 
representerar myndigheter och organisationer har mandat att fatta beslut och 
inrikta verksamheten för att nå resultat. Ett forum bör träffas minst två gånger 
per år. De frågor som tas upp för gemensam inriktning bör vara förankrade i 
respektive myndighet. Underlag för kan inhämtas från andra grupper eller 
genom att inrätta tidsbegränsade arbetsgrupper för specifika frågor.  

Tidigare har konstaterats att utvecklingen, med fokus på krisberedskap, kan ha 
bidragit till att samordningsfrågorna inom räddningstjänstområdet har trängts 
undan och det därmed i ett kortsiktigt perspektiv behövs en fokusering på 
samverkan och utveckling inom räddningstjänsten. I ett längre perspektiv när 
förutsättningarna för arbeta med en integrering av räddningstjänst- och 
krisberedskapsfrågor på central nivå har större förutsättningar och acceptans, 
finns anledning att återigen se över vilka forum för samordning, samverkan och 
utveckling som finns och hur de bäst kan organiseras. En samordning inom 
ramen för detta uppdrag har inte bedömts som möjlig, dels beroende på 
uppdragets formulering och dels beroende på att tiden inte är mogen för detta.  
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8. Förslag 

Inom ramen för MSB’s instruktion etableras ett centralt räddningstjänstsforum 
för att aktivt utveckla samordning och samverkan mellan 
räddningstjänstansvariga myndigheter och andra inom räddningstjänsten 
samverkande organ för att uppnå effektivare och mera samordnade insatser. 
Forumet ska inte ha någon operativ roll utan ska fokusera på utvecklingsfrågor 
och ge inriktning för det gemensamma utvecklingsarbetet. 

Möjligheten att samordna det föreslagna räddningstjänstforumet med 
befintliga mötesforum ska beaktas. 

Myndigheter och organisationer ska företrädas av ledande tjänstemän med 
beslutsmandat. Forumet bör träffas när det finns anledning, dock minst två 
gånger per år. Beredning av frågor ska ske genom att inhämta underlag från 
andra grupper och forum eller genom att tillsätta tidsbegränsade 
arbetsgrupper. 
 

Samordning och samverkan mellan räddningstjänstansvariga myndigheter och 
andra inom räddningstjänsten samverkande organ är viktigt, dels för att 
utveckla verksamheten men också för att utnyttja resurserna inom samhällets 
räddningstjänst på ett effektivt sätt. Det finns idag inget mötesforum för 
räddningstjänstfrågor, där det kan ske på ett naturligt och effektivt sätt. Innan 
forumet etableras bör det övervägas om några befintliga forum eller grupper 
exempelvis Rakelrådet eller Nationellt forum för inriktning och samordning av 
övningar (NAFS) kan slås samman eller förändras och på så vis effektivisera 
verksamheten samtidigt som antalet mötesforum (möten) inte ökas.  

Aktuella aktörer är förutom MSB främst Kustbevakningen, Sjöfartsverket, 
Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Försvarsmakten, Socialstyrelsen samt andra inom räddningstjänsten 
samverkande organ, t.ex. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) eller Statens geotekniska institut (SGI).  

För att nå resultat på ett effektivt sätt bör myndigheter och organisationer 
representeras av tjänstemän i ledande ställning med beslutsmandat. Forumet 
bör träffas minst två möten per år och ges ett tydligt mandat för 
utvecklingsfrågar snarare än direkt operativ samverkan. Gemensam beredning 
av frågor ska ske genom att inhämta underlag från andra grupper och forum, 
t.ex. samverkansområdena eller genom att tillsätta tidsbegränsade 
arbetsgrupper för specifika frågor, utan att inkräkta på ansvarsprincipen.  
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9. Remissynpunkter 

Utredningen har genomförts i samverkan med Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket, Rikspolisstyrelsen, representanter från länsstyrelserna, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Försvarsmakten och Socialstyrelsen. 
Myndigheterna har under utredningen successivt lämnat synpunkter på 
behovet av samordning och samverkan och hur det utifrån uppdragets 
formulering kan förbättras och kanaliseras.  

Sveriges Kommuner och Landsting, representanter från länsstyrelserna och 
Försvarsmakten har valt att inte lämna något särskilt remissyttrande utöver de 
synpunkter som lämnats under utredningens genomförande utan kan ställa sig 
bakom rapporten förslag.  

Sjöfartsverket tillstyrker förslaget med bildande av ett centralt 
räddningstjänstråd med representation av ledande tjänstemän med 
beslutsmandat. Sjöfartsverket framhåller vikten av att ansvarsprincipen 
beaktas vid beredning av verksamhetsfrågor. 

Väntar på svar från Kustbevakningen, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. 
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