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Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 

Sammanfattning av uppdraget 

En särskild utredare ska pröva möjligheten att låta annan 
huvudman bedriva verksamhet vid räddningsskolorna i Skövde 
och Rosersberg. Denne ska också lämna förslag till hur en 
sådan överföring kan genomföras.  

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande 
beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen 
Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (prop. 2007/08:92). 

Bakgrund 

I propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (prop. 
2007/08:92) redovisar regeringen att en ny myndighet ska 
inrättas, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt  
föreslår riksdagen att Statens räddningsverk, Krisberedskaps-
myndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ska läggas 
ned. I kommittédirektivet En ny myndighet med ansvar för 
frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet (dir 2008:27) 
framgår att utbildningsverksamheten bör vara kvar på 
räddningsskolorna i Revinge och på Sandö.  

I propositionen redogjorde regeringen för avsikten att låta en 
särskild utredare få i uppdrag att pröva möjligheten att låta 
annan huvudman bedriva verksamhet vid Rosersberg och 
Skövde. En beställar–utförarmodell ska utvecklas för att täcka 
in det framtida utbildningsbehovet. Utgångspunkten för 
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modellen ska vara att tillgängligheten ska förbättras och 
samtidigt ge ett behovsanpassat utbildningssystem med hög 
flexibilitet. Detta medför att den nya myndigheten kan komma 
att beställa utbildning från andra aktörer.  

Förutsättningar för uppdraget 

Den verksamhet som inte kan överföras till en ny huvudman 
ska avvecklas av Räddningsverket den 31 december 2008. 
Arbetsgivaransvaret för berörd personal ska då överföras till 
kommittén med uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, 
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt 
försvar  (dir. 2008:58). 

Uppdraget 

En särskild utredare ska, med förbehåll för riksdagens 
kommande beslut med anledning av regeringens förslag i 
propositionen 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets 
skull, pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva 
verksamhet vid räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg. 
Denne ska också lämna förslag till hur en sådan överföring kan 
genomföras. 

Utredaren har att förhålla sig till de rättsliga regelverk som 
berörs av förslaget och redovisa de ställningstaganden som 
gjorts. Exempelvis kan lagen  (1996:1059) om statsbudgeten, 
förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta 
egendom, m.m. och lagen (1992:1528) om offentlig 
upphandling komma att aktualiseras. 

Utredaren ska hålla den särskilde utredare för uppdraget att 
genomföra avvecklingen av Statens räddningsverk, Krisbered-
skapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar 
(dir. 2008:58) och den särskilde utredare som ska förbereda 
inrättandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(dir. 2008:27) informerad om arbetets bedrivande.  
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Utredaren ska senast den 16 juni 2008 till Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) lämna en plan över hur arbetet 
kommer att bedrivas. 

Utredaren ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdeparte-
mentet) löpande informerat om utvecklingen. Utredaren ska 
avrapportera senast den 1 oktober 2008.   

 
 

(Försvarsdepartementet) 


