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Enligt sändlista

Remiss av förslag till nya föreskrifter om
undersökningsrapport efter kommunal
räddningsinsats
Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor. Ändringarna innebär bland annat att det sedan den 1 januari 2021 är
obligatoriskt för kommuner att dokumentera sina undersökningar efter
avslutad räddningsinsats i undersökningsrapporter och skicka dessa rapporter
till MSB. Genom en ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
har MSB också fått ett uppdrag att sammanställa dessa rapporter, och ett
bemyndigande att föreskriva om deras innehåll och hur de ska skickas till MSB.
I praktiken finns redan rutiner hos de kommunala räddningstjänstorganisationerna för att dokumentera grundläggande uppgifter i händelserapporten och automatiskt skicka de flesta av dessa uppgifter till MSB. I de fall
någon person omkommit till följd av brand skickas dessutom ytterligare
grundläggande uppgifter i en särskild dödsbrandsrapport. MSB har också en
webbtjänst för mottagande av de rapporter som upprättas vid ytterligare
undersökning (som kan kallas olycksutredning, insatsutvärdering m.m.).
Dessa insamlingar har fram till senaste årsskiftet skett på frivillig väg.
Föreskrifterna syftar till att befästa denna befintliga ordning och garantera att
uppgifterna kommer in till MSB på ett enhetligt sätt så att förutsättningarna för
produktion av nationell statistik och tematiska analyser säkerställs.
Förslaget till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning, och ett
särskilt dokument med bakgrund till och argumentation för vissa
överväganden som MSB gjort, finns på MSB:s webbplats
https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/.
Dokumenten Uppgiftsförteckning för undersökningsrapport enligt lagen om
skydd mot olyckor och Teknisk specifikation av undersökningsrapport enligt
lagen om skydd mot olyckor, som föreskriftsförslaget hänvisar till, finns på
samma webbsida. Avsikten med denna remiss är inte att samla in synpunkter
på det detaljerade rapportinnehållet; om ni ändå har sådana synpunkter tar
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MSB alltid emot dem inför kommande revideringar men de kan av tekniska
skäl inte tillgodoses till årsskiftet.
Svara på remissen
Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna senast tisdagen den
7 september. Vänligen ange ärendenumret 2020-11645 i ert svar.
Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad.
Ytterligare upplysningar lämnas av Joakim Ekberg, joakim.ekberg@msb.se,
010 - 240 5319.

Med vänlig hälsning

Marianne Stålheim
Enhetschef
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Sändlista
Organisation

E-post

Bergslagens räddningstjänst

bergslagens.rtj@brt.se

Bohus
räddningstjänstförbund

raddning@borf.se

Boverket

registraturen@boverket.se

Boxholms kommun

kommun@boxholm.se

Brandskyddsföreningen
Sverige

sbf@brandskyddsforeningen.se

Elsäkerhetsverket

registrator@elsakerhetsverket.se

Föreningen Sveriges
Brandbefäl

info@brandbefal.se

Gästrike räddningstjänst

gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

Habo kommun

info@habokommun.se

Herrljunga kommun

herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

Hylte kommun

raddningstjansten@hylte.se

Jokkmokks kommun

kommun@jokkmokk.se

Linköpings universitet

infocenter@liu.se

Luleå tekniska universitet

registrator@ltu.se

Lunds universitet

lu@lu.se

Länsstyrelsen i Norrbottens
län

norrbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i
Södermanlands län

sodermanland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i
Västernorrlands län

vasternorrland@lansstyrelsen.se

Norra Älvsborgs
räddningstjänstförbund

info@brand112.se

Polismyndigheten

registrator.kansli@polisen.se

Region Gotland

registrator-tn@gotland.se

Räddningstjänsten Dala Mitt

info@dalamitt.se

Räddningstjänsten Söderåsen raddning@astorp.se
Räddningstjänsten Västra
Blekinge

vastra.blekinge@raddning.com
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Räddningstjänsten Västra
Skaraborg

raddningstjansten@lidkoping.se

Räddningstjänsten Östra
Kronoberg

raddningstjanst@rok.lessebo.se

Räddningstjänstens
riksorganisation för
beredskapsfrågor

marcus.wallen@rrfb.se

Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg

raddningstjansten@rsgbg.se

Rättsmedicinalverket

rmv@rmv.se

Sala kommun

raddningstjansten@sala.se

SOS Alarm AB

webb@sosalarm.se

Statens haverikommission

info@havkom.se

Storstockholms brandförsvar

registrator@ssbf.brand.se

Sveriges Kommuner och
Regioner

info@skr.se

Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se

Transportstyrelsen

registrator@transportstyrelsen.se

Trelleborgs kommun

raddningstjansten@trelleborg.se

Vimmerby kommun

raddningstjansten@vimmerby.se

Vännäs kommun

vannas.kommun@vannas.se

Västerås stad

kontaktcenter@vasteras.se

Västra Sörmlands
räddningstjänst

vsr@vsr.katrineholm.se
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