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91997-05-23,

Behov författningsförändringar, 1997-10-27,av-
Uppdelning anslaget till Statens räddningsverk, 1997-12-23.av-

Samråd har fortlöpande under arbetets gång skett med Statens räddningsverk,
Överstyrelsen för civil beredskap, Svenska kommunförbundet,
Utredningen kemikalieolyckor och de lokalaom personalorganisationema.m.m.
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Sammanfattning

Utredningens uppgifter

Räddningsverksutredningen har enligt sina direktiv följande
huvuduppgifter:

omfattningen och inriktningen det offentliga åtagandet inompröva0 av
verksamhetsområdet
analysera fördelningen uppgifter mellan och kommunerstaten samt0 av
mellan statliga myndigheter. Vidare ska utredningen föreslå eventuella
förändringar formerna för för styrning ochöversamt statensse ansvar
uppföljning
utreda vilka Räddningsverkets verksamheter bör ingå i den0 av som
ekonomiska planeringsramen för det civila försvaret
analysera och Räddningsverkets mål förslåoch medelöverväga samt0
eventuella förändringar
särskilt beakta möjligheter till effektiviseringar och rationaliseringar0

eventuella behov törfattningsändringar.samt ange av

Betänkandet börjar med del ofentliga1 Det åtagandet Skyddinom
olyckor. definieras och beskrivs verksamhetsområdet.Härmot

våra principer för fördelning ochDessutom presenteras av ansvar
uppgifter enskildamellan och det offentliga, mellan och kommunstat

mellan statliga myndigheter. Med utgångspunkt i principervårasamt
vihar den nuvarande ordningen och givit förslag tillövervägt

förändringar.
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åtagandetochBedömningar förslag det offentliga inomom
verksamhetsområdet

verksamhetsområdetVi definierar olyckorSkydd mot statens,som
kommunens eller enskildas:

åtgärder för förhindra olyckor,atto
skadebegränsande åtgärder i förväg skyddsåtgärder,
åtgärder för förbereda räddninginsatser,att
åtgärder för genomföra räddningsinsatser,att
åtgärder efter räddningsinsats.en

åtgärderDe här sammanhänger med skydd olyckormotsom avses
kräver räddningsinsats.som en

Alla ovanstående åtgärder kan sammanfattas det offentligassom
statens eller kommunens eller enskildas åtgärder för skydda dvs.att
minska sannolikheten för olycka ska inträffa för räddaatt samt atten
liv, egendom och miljö vid olyckor, dvs. minska konsekvenserna när

olycka inträffat.en

förslagenDe viktigaste och bedömningama i delen det offentligaom
åtagandet redovisas här.

hela Skyddområdet olyckor och för olikaFör de skedena börmot
statsmakterna formulera efektmål, ska grund förutgöra statenssom
inriktning verksamheten. effektmål statsmakternaDe skaav som anger
sedan kunna brytas ned till Verksamhetsmål, olika myndighetersom
och andra levaaktörer ska till. Uppföljning/utvärdering ska görasupp
utifrån de uppställda målen och resultat/effekter.bör fokusera I
betänkandet förslag till mål.presenteras

Utgångspunkten det gäller fördelning mellan enskilda och detnär
ofentliga enskilda och företag har för skyddaär att attpersoner ansvar
sitt liv och sin egendom för inte orsaka olyckor, medan detsamt att
offentliga för skydd miljön och andra samhälleligaansvarar av
intressen. den enskilda skyddaFörst inte själv klarar sitt livnär attav
eller sin egendom det offentligt ingripa.är ett attansvar

för utförandetoch efiersökning försvunnaAnsvaret av personerav
räddningsinsats, bör flyttas till den kommunalaoperativsom

räddningstjänsten. Med operativ räddningsinsats vi fysisktattmenar
söka efter och rädda har försvunnit under sådanapersoner, som
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omständigheter det kan befaras det föreliggeratt fara för derasatt liv
eller allvarlig risk för deras hälsa de försvunnit i elleroavsett om
utanför fjällområden. försvinnandetOm kan ha samband medantas
brottslig verksamhet det dock frågaär för polisen. inreDen spaningen

sker i samband med försvinner böratt inte hänföras tillsom personer
räddningsinsatser och räddningstjänstförfattningar. Vi detatt äranser
ordinarie polisarbete och bör regleras i de författningar rörsom
polisens arbete.

Räddningsverket bör utvecklingsarbete, utbildning, övning,genom
rådgivning, tillsyn och stödverksamhet tillse ledningen för olikaatt

räddningsinsatser allsidigttyper är utbildad, övad ochav sammansatt,
utrustad.

Nuvarande former för denregeringen, myndighetatt regeringen
eller länsstyrelsenutser för kommunaltar över ansvaret en

räddningsinsats måste förändras. Staten bör kunna gå in med olika
åtgärder och för vissa uppgifter samtidigt insatsenansvara som
fortfarande leds räddningsledaren, också har kvar Detav ansvaret.som
finns behoväven inrätta nationella/regionalaattav
förstärkningsresurser i form personal och materiel.av

Vi det finnsäven behov inrättaatt nationella ochanser attav
regionala förstärkningsresurser i form personal och materiel.av

Den kommunala eller statliga räddningstjänsten bör ansvarigvara
för utreda olycksorsak och olycksförloppatt analysera hursamt
insatserna har fungerat vid räddningsinsats. Detta kallar vi fören
olycksförloppsutredning. Då brottsmisstanke föreligger lämnas
undersökningen till polisen.över På detta kansätt storen
kunskapsbank åtgärder, förhindrar olyckor, skyddsåtgärder,om som
åtgärder under insatsen och i återställandeskedet, byggas upp.

åtgärderDe ska vidtas verksamhetsutövare förskedena börisom av
Ävenfinansieras dem själva. den tillsyn kommunala ellerav som

statliga myndigheter för åtgärdernagör vidtagitsatt bl.a.att §43-se
tillsyn bör finansieras Verksamhetsutövama. Verksamhetsutövamaav
bör också bära kostnadema för sanering efter olycka. Vad gälleren
insatsskedet bör det fortsättningeniäven ofentligt ochettvara ansvar
finansieras med ojfentliga medel. Däremot bör kommuner kunna ålägga
så kallade §43-anläggningar eller andra anläggningar betala den delatt

den kommunala räddningstjänstens fasta kostnader direktav ärsom
relaterade till anläggningen och dess verksamhet.
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Under utredningens har viarbete kommit fram till det finnsatt nu
behov total räddningstjänstlagen 1986:1102,översynav en av
räddningstjänstförordningen 1986:1 vissa författningar107 och ärsom

till dem. i skrivelsekopplade Vi har därför till regeringen,en
föreslagit1997-10-27 FO97/2363/RS, regeringen tillsättaatt en

kommitté för de aktuella författningama.översynen av

del har vi och givit förslag till gränsdragningarl l även övervägt
mellan Räddningsverket och vissa myndigheter.andra

del Räddningsverket beskriver RäddningsverketsI 2 vi ochansvar
uppgifter i dag vår på Räddningsverkets framtidasamt presenterar syn

uppgifter. behandlaroch Vi också några särskilda frågor såsomansvar
uppdelning Räddningsverkets anslag i fredsdel och del förav en en
höjd beredskap, befolkningsskydd, utbildning och övning, tillsyn,
riskhantering, forskning utvecklingoch IT.samt

Räddningsverkets framtida uppgifterochansvar

Räddningsverkets framtida ansvarsområde bör vara:

Sammanhållande verksamhetsområdetföransvar
Skydd olyckor, inklusive tillsynmot
Särskilda myndighetsuppgifter avseende

farligt godstransport av
beredskap kämenergiolyckormot
kemikalieolyckor
naturolyckor
miljöfrågor verksamhetsområdetinom

åt3. Stöd och utveckling statlig och kommunal
räddningstjänst avseende

materielmetoder och
utbildning och övning

4. Internationella hjälpinsatser

Räddningsverket för funktionen Räddningstjänst.bör ansvara

Enligt direktiven till Räddningsverksutredningen dir. 1996:11
skulle vi redovisa vilken del Räddningsverkets nuvarandeav

förverksamhet bör ingå i den ekonomiska planeringsramen detsom
civila försvaret civila ramen.
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Vi överlämnade FO97/2820/CIV skrivelse1997-12-23 tillen
regeringen, med förslag till uppdelning Räddningsverkets anslagett av
till del inom den civila och del den fredstidaen ramen en som avser
verksamheten. Regeringen har sedan beslutat Räddningsverket ochatt
ÖCB ska lämna budgetunderlag inför 1998 års budgetproposition enligt
förslaget i skrivelse.vår

Verksamhet under höjd beredskap

nuvarande funktionen BefolkningsskyddDen och räddningstjänst bör
förändras innehållsmässigt och ansvarsmässigt delas i tvåsamt upp
funktioner.

Räddningsverket fortsättningsvisbör för funktionenäven ansvara
Räddningstjänst.

Befolkningsskydd, verksamhet enbart bedrivs underärsom en som
ÖCBhöjd beredskap, bör i huvudsak för.ansvara

Inriktning och det fysiska skyddet skyddsrum ochprioritering av
ÖCBskyddade dvs. ska bygga, för.utrymmen börvar man ansvara

Byggnadsteknisk reglering, dvs. hur ska bör Boverketbygga,man
for.ansvara

samband med den säkerhetspolitiska kontrollstationenI år 1999 bör
beslut fattas inriktningen det Åøsiska skyddet. Underlag till ettom av

beslut börsådant utredning behovet fysisktFOAvara en av om av
skydd bakgrund bl.a. den hotbild och den vapentekniskamot av
utveckling aktuell överväganden och förslag från dennaär samtsom nu
utredning.

Vi behandlar räddningscentraler och kommunalaäven
ledningsplatser. uppnå tydlig fördelning mellan vadFör att en som

fredsnytta och kommunerna ska betala och vadavser som avsersom
for höjd beredskap som Räddningsverket ska betala med medelnyttan

avsedda för höjd beredskap bör tydligare fördelningskriterier fram.tas
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Utbildningen

behovKommunernas bör tydligare ligga till den grund för kraven på
den kommunala räddningstjänstspersonalens kompetens samt
antagnings- och examinationskraven.

Samverkan mellan Räddningsverket och andra
utbildningsanordnare bör utvecklas bl.a. på följande sätt.

,Räddningsverket bör köpa kompetens från andra0
utbildningsanordnare det gäller ammunitionsröjning,när t.ex.
sprängning, utbildning i ledarskap, ekonomi och
förvaltningskunskap.
Räddningsverkets skolor bör0 ses som en gemensam
utbildningsplattform det gäller räddningstjänstutbildning.när
Andra myndigheter bedriver räddningstjänstutbildning t.ex.som
Kustbevakningen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket bör

med bibehållet hos dessa myndigheter, låtaöverväga att ansvar
denna utbildning genomföras Räddningsverkets skolor.av
Försvarsmaktens räddningstjänstutbildning bör genomföras0 av
Räddningsverket.

Räddningsverket bör administrera och samordna all hantering av
civilpliktiga. Utredningen Räddningsverkets skolor böräven attanser
bedriva totalförsvarsutbildning civilpliktiga.gemensam av
Luftfartsverket utbildning civilpliktiga utförasbörav av
Räddningsverkets skolor, med Luftfartsverket ansvarig.men som

Utbildningsverksamheten bör inriktnings-, kompetens- och
ansvarsmässigt organisatoriskt förändras.samt

medför bl.a.Detta för innehållet ämnesområdeni liggeratt ansvaret
sakverksamheten, medan för utbildningen ligger påansvaret

utbildningsverksamheten, utbildningsverksamheten ansvarsmässigtatt
hålls inom Räddningsverket.samman

Frågor antagning, utbildningens omfattning, finansiering ochom
ändrat huvudmannaskap bli föremålbör för samlade överväganden och
förhandlingar mellan och kommun därefter börochstat
konsekvenserna utredas närmare.

Efter det statsmakterna tagit ställning tillsotningsverksamhetensatt
framtida utformning, bör uppdrag till genomförandekommittéett ges en



SOU 1998:59 Sammanfattning 15

tillsammans med Räddningsverket och Skolverket, utredaatt,
konsekvenserna för skorstensfejarutbildningen lämna förslag tillsamt
framtida huvudmannaskap, organisation, omfattning och finansiering.

Tillsyn

sambandI med räddningstjänstlagstiftningenöversynen börav
sambandet mellan räddningstjänstlagen, plan- och bygglagen och
naturresurslagen över.ses

Räddningstjänstplanerna eller räddningsqänstdokumentationen
bör kommunens dokument for sin planering denses som av
kommunala räddningstjänsten. Ansvaret för följa ochatt upp
utvärdera de efterlevs bör ligga kommunen.påatt

Den statliga tillsynen ska kommunerna i singarantera att
planering uppfyller statligt fastställda krav på verksamheten.

Länsstyrelserna bör företräda på samlatstaten sättett gentemot
kommunerna det gäller tillsyn. frågorI där länsstyrelsensnär
kompetens inte tillräcklig bör Räddningsverketär eller andra
centrala myndigheter lämna stöd sin spetskompetens.genom

Räddningsverket bör med utgångspunkt i de föreslagna effektmålen
för området Skydd olyckor ha för för regeringenmot attansvar

nationell bild räddningstjänsten i Sverige,presentera såväl denen av
kommunala den statliga.som

Verket bör ha för uppföljning/utvärderingäven ansvar av
länsstyrelserna och för stöd länsstyrelserna i deras
tillsynsverksamhet.

Riskhantering

Räddningsverket ska samlande och pådrivande inomvara
verksamhetsområdet, särskilt i förskedena. I samband med denna
uppgift kommer arbetet med riskhantering viktigt.att vara
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Miljöarbetet

Räddningsverket bör ha särskilt förett miüáfrågor inomansvar
sektorn.

Internationell verksamhet

Regeringen bör bemyndigaöverväga Räddningsverketatt inomatt
för i regleringsbrevet angivna områden ochramen till visstettupp

belopp, kunna genomföra internationella hjälpinsatser.

FoU

Räddningsverket bör utveckla sin uppföljning/utvärdering samt
implementering FoU-projekt.av

Kopplingen mellan Räddningsverkets mål och FoU behöver göras
tydligare.
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Ordlista

Begrepp

ADR
Europeiska överenskommelsen internationell farligttransportom av
gods på väg

Befolkningsskydd
Begreppet befolkningsskydd definieras i lagen 1994: 1720 civiltom
försvar. omfattarDet åtgärder syftar till skydda befolkningen ochattsom
civil egendom från krigets verkningar. Följande åtgärder räknas enligt
lagen befolkningsskyddet:till

Utrymning och inkvartering
Tillhandahållande och iordningställande skyddsrum och skyddadeav
utrymmen
Tillhandahållande andningsskyddav
Mörkläggning
Information älvskyddom
Kompletterande åtgärder nödvändiga föra övriga åtgärder skaär attsom
kunna genomföras.

Civila ramen
ekonomiska planeringsramenDen för det civila försvaret



Ordlista18 1998:59SOU

Definition verksamhetsområdet Skydd olyckormotav
Omfattar kommunens eller enskildas:statens,

åtgärder för förhindra olyckor, dvs. åtgärder minskaratt0 som san-
nolikheten för olycka ska inträffa,att en
skadebegränsande åtgärder i förväg skyddsåtgärder,
åtgärder förbereda räddningsinsatser,att
åtgärder för genomföra räddningsinsatser,att
åtgärder efter räddningsinsats.en

åtgärderDe här sammanhänger med skydd olyckormotsom avses som
kräver räddningsinsats.en

Alla ovanstående åtgärder kan sammanfattas det offentligas statenssom
eller kommunens eller enskildas åtgärder för skydda dvs. minskaatt
sannolikheten för olycka ska inträffa för rädda liv,att samt atten egen-
dom och miljö vid olyckor, dvs. minska konsekvenserna olyckanär en
inträffat.

Fysisk planering
Fysisk planering syftar till förutbestämma samhällets framtidaatt
handlande hur mark och skaavgöra användas i tid ochatt vattengenom

Verksamheten leder i regel till olika planer, främst översikts- ochrum.
detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Fysisk planering kan också syfta
till handlingsprogram samordnar tekniska och politiska beslutsom
avseende användning mark och vatten.av

GIS
Geografiskt informationssystem, för hämta in, lagra ochett system att
bearbeta geografiska data.

Grundforskning
Grundforskning innebär systematiskt och metodiskt söka efteratt ny
kunskap.

Infallsport
Område där skyddsrum ska byggas på grund risk för sjöinvasion.av



SOU 1998:59 Ordlista 19

Miljö
Miljö handlar vår omgivning, omvärld. Inom beteende- ochom
samhällsvetenskaperna med miljö eller någon del deavses summan av
fysiska, psykologiska eller sociala fenomen eller påverkarsom omger en
organism. Inom biologin med miljö den omgivning, med alla dessmenas
enskilda faktorer, verkar på viss eller djurart,växt- däriblandsom en
människan.

Mål- och riskanalys
Förteckning de objekt civilaöver och militära kan bli direktantassom- -

för vapenverkan vidutsatta väpnat Det framgårett ocksåangrepp. om
objektet punkt- ellerutgör ytmål, sabotagemål eller mål för kemiska vapen

vilken risknivå åsattssamt det omgivande riskområdet. förteck-Avsom
ningen framgår också områden tidigt kan för omfattandeutsättassom
markstrider.

Mål- och riskanalys sammanställdär för län eller civilområdeettsom ett
benämns mål-regional och riskanalys.

Offentligt åtagande
Ett offentligt åtagande innebär eller kommun förbinderatt stat sig att
utföra något. Det omfattar, vi det, eller flera följandesom ser en av
åtgärder/styrformer:

målformulering
reglering
forskning och utveckling
utbildning, information
verkställighet
tillsyn, uppföljning, utvärdering
finansiering.

Olycka
Olycka plötslig händelseär har skadlig inverkan påen människors livsom
och hälsa, miljö eller egendom. Händelsen kan bero på naturföreteelser
eller människors handlande eller underlåtenhet handla.att
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förorenaren betalar-principenPolluter principle ellerpays
utfört grundläggande utvecklingsarbete angående säkerhetenOECD har ett

farlig industriell verksamhet. har bl.a. resulterat ivid Detta
rekommendationer tillämpningen förorenaren betalar-principen.om av

principen i huvudsak kostnader för kontinuerligabörjan avsågFrån
och miljön behövdeutsläpp med hänsyn till människors hälsasom

tillminskas. Principen har sedan utvecklats inom OECD ävenatt avse
föroreningarför åtgärder avsedda förebygga skyddkostnader att samt mot

till följd olyckor.av

Risk
farhåga för olycka ska ske ellerRisk beteckningen påär att att enen en

särskilt iskada ska uppkomma på Risk betecknarsätt. sammansattaannat -
sannolikheten förbegrepp riskanalys sammanvägningsåsom attav enen-

händelse inträffar och dess konsekvenser.negativ
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Riskhantering

Definiera mål och avgränsningar

Bestäm
risktyp, intressenter och organisationer

i
Inventera och identifiera risker

Vad kan hända
kanHur det hända

Utarbeta kriterier
för risk

Analysera risker

Bedömningar Bedömning
Tillsyn ochav av

sannolikheter konsekvenser uppföljning,
information,
kommunikation

Värdera risker

Jämför med
kriterier/mål
Prioritera

Åtgärder risker
Inventera möjliga åtgärder

Värdera möjliga åtgärder kostnad/nytta
Utarbeta åtgärdsplaner
Implementera planer



22 Ordlista 1998:59SOU

Räddningstjänst
Enligt räddningstjänstlagen SFS 1986:1102 ska samhällets
räddningstjänst vid olyckor och faraöverhängande för olyckor hindra eller
begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Kommunerna
alternativt för de insatser ska gäller både iDettastaten göras.ansvarar som
fred höjdunder beredskap.samt

sammanhållande ansvar
myndighetEn med sammanhållande för område skaett ettansvar vara

samlande och pådrivande. Den har för dels uppmärksammaattansvar
oklara ansvarsförhållanden inom området och för regeringen påtalaatt
dem, dels för sådant inom området inte ankommer på någonsom annan.

Samordning
Samordning innebär och övergripande mål,att attange gemensamma ange
eller redovisa övergripande inriktning och prioriteringar följasamt att upp
och utvärdera verksamheten.

Sanering
Sanering syftar till avlägsna avfall eller förorening.att t.ex.

Skyddat utrymme
skyddatEtt skydd planläggs kommunen i fredär ochettutrymme som av

anordnas höjdunder beredskap. betydligt enklareDet är än ettsom
skyddsrum och visst skydd strålning från radioaktivt nedfall ochmotger
splitter inom särskilt område, byggnadsras.ävensamt, utsatt mot

Skyddsrum
Skyddsrum fysiskt skydd redan under fred anordnas, utformasär ett som
och så det skydd de stridsmedel kan kommautrustas att mot antasger som
till användning i krig.

skyddsåtgärder
skyddsåtgärder åtgärder vidtas förvägi för begränsa kon-är attsom
sekvenserna olycka.enav

Säkerhet
Säkerhet tillstånd innebär frånvaro eller kontrollär ett översom av
förekommande riskkällor. Ett säkert säker anläggning ellersystem, en
verksamhet åtminstone i teorin fri från förhållanden kan orsakaär som- -
skada människa, miljöpå eller egendom.
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Tillbud
Tillbud händelseförloppär kunde haett medfört olycka.som en

Tillsyn
Tillsyn ansvariga kommunalaär och statliga myndigheters uppföljning och
utvärdering i syfte tillse berörda aktörer utförtatt deatt uppgifter de enligt
lagar och förordningar skyldiga utföra.är att

Tillsyn kan bedrivs på dels geografisk, dels funktionell grund och med
stöd olika författningar.av

Tillämpad forskning
Tillämpad forskning innebär systematiskt och metodisktatt söka efter ny
kunskap med bestämd tillämpning i sikte.

Tillämpad problemlösning
Tillämpad problemlösning innebär systematiskt utnyttjandeett av
forskningsresultat och vetenskaplig kunskap för lösa givna problem.att

Uppföljning
Kontinuerlig registrering och bedömning i efterhand uppgifterav om
genomförande, prestationer och utfall i offentlig verksamhet.

Utveckling
Utveckling innebär systematiskt utnyttjande forskningsresultatett ochav
vetenskaplig kunskap för åstadkomma produkter,att nya nya processer,

eller väsentliga förbättringarsystem redan existerande sådana.nya av

Utvärdering
Noggrann efterhandsbedömning genomförande, slutprestationer ochav
utfall i offentlig verksamhet.
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Förkortningar

ArbetslivsinstitutetALI

ArbetarskyddsstyrelsenASS

Styrelsen för svensk brandforskning,BRANDFORSK är
försäkringsbranschens och industrinsstatens,

bekostaorganisation för initiera,gemensamma
och
följa olika brandforskningslagupp av

Kommittén för samordning den centralaCESAM-kommittén av
ledningen räddningstjänsten i fred ochav
civilförsvarsverksamheten

Chalmers tekniska högskolaCTH

FörsvarshögskolanFHS

forskningsanstaltFOA Försvarets

Forskning och UtvecklingFoU

InformationsteknologiIT

KustbevakningenKBV

KemikalieinspektionenKemI

Svenska KommunförbundetKommunförbundet

Kungl. Tekniska högskolanKTH

LuftfartsverketLFV

Lunds tekniska högskolaLTH

Cooperation andOrganisation EconomicOECD on
Development

Räddningsverkets inforrnationsbankRIB
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RPS Rikspolisstyrelsen

Räddningsverket Statens räddningsverk

SCB Statistiska centralbyrån

Seveso l Rådets direktiv 82/50l/EEG riskerom
för storolyckor i vissa industriella
verksamheter

Seveso Rådets direktiv 96/82/EEG åtgärder förom
förebygga och begränsa följdernaatt av

allvarliga olyckshändelser där farliga
ingårämnen

SGI Statens geotekniska institut

SjöV Sjöfartsverket

SKI Statens kämkraftsinspektion

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut

SOS Socialstyrelsen

SPF Styrelsen för psykologiskt försvar

SNV Statens naturvårdsverk

SRV Statens räddningsverk

SSI Statens strålskyddsinstitut

SÄI Sprängämnesinspektionen

Vägverket

ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap
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den fortsattaI skriver vi Räddningsverket i stället för Statenstexten
räddningsverk, Naturvårdsverket i förstället Statens naturvårdsverk,
Kommunförbundet i stället för Svenska kommunförbundet osv.
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l Inledning

l.1 Utredningens direktiv och arbete

Av direktiven till utredningen Mål och medel för Statens räddningsverk
dir.l996:1l4 framgår bl.a. i utredningsuppdraget skaatt omfattningen
och inriktningen det offentliga åtagandet inom verksamhetsområdetav

och i detprövas sammanhanget ska formerna föräven förstatens ansvar
styrning och uppföljning över.ses

Direktiven redovisas i bilaga och1 i bilaga 2 redovisar vi de olika
deluppdragen och i vilka avsnitt i betänkandet de har behandlats.

Utredningen tolkar vad direktiven det ofentliga åtagandetanger om
på så vi skasätt analysera och föreslåatt vad det offentliga åtagandet
bör omfatta i fråga Skydd olyckor och de övriga åtgärdermotom som
regleras i räddningstjänstlagen eller lagstiftning inomannan
verksamhetsområdet, hur detta åtagande bör fördelat mellan statvara
och kommun mellan olika statligasamt myndigheter. I det
sammanhanget kommer gränssnittetäven enskilda fysiska ochmot
juridiska personer behandlas.att

När vi kommunsäger vi primärkommun. Landstingen harmenar
dock också roll inom verksamhetsområdet. harDeen
sjukvårdsuppgifter i samband med såväl den statliga densom
kommunala räddningstjänsten.

Med enskilda vi såväl fysiska juridiska Detmenar ärsom personer.
naturligtvis skillnad på företagsstor och fönnågaett stort attansvar
vidta åtgärder å sidan och familjen Svenssons ochena ansvar
förmåga å andra sidan. Utredningen har dock ändå valt behandlaatt
enskilda fysiska och juridiska tillsammans eftersom vårapersoner
huvudfrågor gäller gränssnittet mellan det offentliga och det enskilda
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ansvarsfördelningen mellan och kommun ochsamt stat
ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter.

kunna förslag till vad det offentliga åtagandet bör omfattaFör att ge
har vi, utifrån allmän analys offentliga åtaganden samten av
fördelningen och uppgifter kommunmellan ochstat samtansvarav

formulerat principermellan statliga myndigheter, antal förett
omfattningen och fördelningen det offentliga åtagandet.av

för fördelningen befogen-Med hjälp dessa principer av ansvar,av
heter och uppgifter har vi behandlat:

för enskildadet offentliga åtagandet kontra åtagandet
det offentliga åtagandet fördelat mellan och kommunstat
fördelningen det statliga åtagandet mellan olika myndigheter.av

utredningens tala utgångspunkter förVi uppgift äratt attanser om
ansvarig för det och hurvad bör ska det skagöras, som varasom vem

statlig utför uppgift fråga förfinansieras. myndighetHur ären en en
kommun enskild organisation utförverksledningen. ellerHur en en en

utanför utredningens mandat bedöma.uppgift heltär att

Parallellt med denna har vi kartlagt och analyserat dagensprocess
och uppgiftsfördelning inom verksamhetsområdet för attansvars-

gränsdragningsproblem, oklarheter, bristerkomma fram till vilka och
andra problem finns. faktainsamling bygger främstVår påsom

för cirka myndigheter och organisationer,intervjuer med företrädare 50
verksamma inom området, bilaga Vi har dessutom säntärsom se

harenkäter till verksamma beställare och utförare inom FoU, som
räddningstjänst och riskhantering viktigaste aktörernamed Degöra.att

intervjuats, bilagahar också se

kartläggningVi har också fått erfarenheter från ochav ansvaren
antal typolyckor.uppgifter i samband med åtgärder vidtas vid ettsom

medkartläggning har Räddningsverket, tillsammans personalDenna
uppdragvid den kommunala räddningstjänsten, gjort på av

redovisas upprättad inomutredningen. Kartläggningen i PMen
fått synpunkter ochutredningen. har vi fortlöpandeDessutom

till olikaiakttagelser verksamma inom området förmedlat påosssom
bl.a. den kontaktpersonsgrupp, beståendesätt, representanteravgenom

fortlöpandeför cirka myndigheter och andra organisationer,80 som
träffats, bilagase
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Dessutom har med från Försvarsdepartementet,en grupp personer
Räddningsverket och Kommunförbundet hjälpt utredningen med förslag
till förmål det aktuella området, förslagen redovisas i PM upprättaden
inom utredningen. Vi har fått hjälpäven Räddningsverket ochav
Kommunförbundet med utveckla våra tankaratt om
olycksförloppsutredningar. Vidare har litteraturstudier genomförts, se
bilaga

Vi har gått igenom Räddningsverkets verksamhet och utifrån våra
överväganden och förslag det offentliga åtagandet, fördelningenom
mellan och kommun mellan statliga myndigheter,stat samt övervägt
Räddningsverkets framtida verksamhet.

Från Räddningsverket har vi fått PM Räddningsverketsen om ansvar,
uppgifter och organisation. Dessutom har vi fortlöpande fått rad PMen
och begärt underlag. Utredningen harannat tagit deläven antalettav
regeringsuppdrag berört vår utredning. Intervjuer har gjorts medsom
generaldirektören, överdirektören, alla avdelningschefer samt

alla kunnat för de olika enheternarepresentanter huvudkontoret.påsom
Besök har gjorts på alla skolor, minst två gånger. Vi har då träffat ledning
och medarbetare. Vi har också träffat för skolorna i andrarepresentanter
sammanhang. De lokala och centrala personalorganisationema har
fortlöpande inforrnerats.

Slutligen har regeringen överlämnat antal ärenden tillett
utredningen, bilaga bilaganI har vi också redovisat ise var
betänkandet de överlämnade ärendena behandlats.

ÖverstyrelsenVi har under arbetet gång samrått med Räddningsverket,
ÖCBför civil beredskap och Svenska Kommunförbundet. De är överens

med beskrivningen området. Synpunkter på våra förslag lämnasoss om av
de berörda myndigheterna och organisationerna denna utredningnärav

går på remiss.ut

På utredningens uppdrag har civilingenjör Kerstin Jönsson lämnat
underlag till vårt arbete med FoU, Rolf Bergvall Consulting till arbetet
med ochIT Riksrevisionsverket RRV till arbetet med uppdelning av
den civila ñnansieringssystem för skyddsrumsbyggandet.samtramen

Vi har samrått med antaläven utredningar:ett
Utredningen kemikalieolyckor Fö 1996:090 om m.m.
Sotningsutredningen Fö 1997:020
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Utredningen Försvarsmaktens skolverksamhet Fö 1996:070 om
Civile koordinatom Fö 1997:030
Avregleringsutredningen In 1997:09.0

utredningen har följandeInom tagits fram och överlämnats tillrapporter
Räddningsverket:

Myndigheters roller inom verksamhetsområdet0
Skydd olyckor. Regleringen och uppgifter i samband medmot av ansvar
sju typolyckor.

Räddningsverkets uppgifter och organisation.0 ansvar,
Exempel nationella mål förpå säkrare samhälle.ett0

Vidare har Riksrevisionsverket delvis på uppdrag utredningen lämnatav
Statens räddningsverks bemyndiganderedovisning.rapporten

Utredningen till regeringenhar lämnat följande skrivelser:
Eventuellt överförande medlen för skyddsrumsbyggande till0 av
kommunerna, FO97/1339/CIV.
Behov författningsändringar, FO97/23 63/RS.0 av
Uppdelning anslaget till Statens räddningsverk, FO97/2820/CIV.0 av

Verksamhetsområdet1.2 definition och-

omfattning

Utredningens definition:

Verksamhetsområdet Skydd olyckor omfattarmot statens,
kommunens eller enskildas:

åtgärder för förhindra olyckoratt
skadebegränsande åtgärder i förväg skyddsåtgärder
åtgärder för förbereda räddningsinsatseratt
åtgärder för genomföra räddningsinsatseratt
åtgärder efter räddningsinsats.en

De åtgärder här sammanhänger med Skydd motsom avses
olyckor kräver räddningsinsats.som en

Alla ovanstående åtgärder kan sammanfattas det offentligassom
eller enskildas åtgärder för skydda dvs. minska sannolikheten föratt

olycka inträffa förska rädda liv, egendom och miljöatt samt atten
vid olyckor, dvs. minska konsekvenserna olycka inträffat.när en
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Vi vill belysa hur vi på verksamhetsområdet Skydd olyckor.ser mot

Vi området, innebär skyddatt olyckor i vid bemärkelse,ser motsom
går i flera andra verksamhetsområden, framför allt ide förstatre
skedena arbetsmiljö/arbetarskyddt.ex. med tillhörande lagstiftning och
myndighetsansvar brandfarliga och explosivasamt medvaror
tillhörande lagstiftning och myndighetsansvar. De olika transportslagen
kan också olika verksamhetsområden med sinases som
sektorsmyndigheter och sin lagstiftning. Inom de här nämnda och flera
andra verksamhetsområden arbetas med riskhantering och Skydd mot
olyckor.

Inom räddningstjänst finns den statliga myndigheten
Räddningsverket och verksamhetsområdet har sin lagstiftning genom
räddningstjänstlagen 1986:1102 och räddningstjänstförordningen
1986:1107. räddningstjänstlagenI räddningstjänst deatt äranges
åtgärder eller kommunenstaten ska för vidsom ansvara
olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö, även
vissa förebyggande åtgärder ingår. Staten eller kommunen har
skyldighet föratt räddningsinsatsatt det medansvara görsen om
hänsyn till

behovet snabbt ingripandeett0 av
det hotade intressets vikt0
kostnaderna för insatsen0
omständigheterna i övrigt0

rimligt.är

dennaI utredning behandlar vi både räddningstjänst enligt
räddningstj änstlagen, i inskränker sigstort tillsettsom
räddningsinsatsen och skedena före och efter räddningsinsatsen.

Vi behandlar följande område:
förskedena åtgärder vidtas innan olyckor inträffar0 och syftarsom som
till förhindra olyckoratt skyddsåtgärder och förberedelsersamt för
räddningsinsatser,
insatsskedet genomförandet räddningsinsatser,av
det återställande skedet åtgärder vidtas efter räddningsinsats.0 som en

Området omfattar sådant har anknytning till räddningsinsats.som en
Samtliga de åtgärder här sammanhänger med Skyddsom avses mot
olyckor kräver räddningsinsats.som en
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skeden kanför alla ochVissa företeelser är ses somgemensamma
utvärdera de olikainrikta, följa ochmetanivå. Det är att styra, uppen

skedena.

samhällskostnaderOlycksstatistik och1.3

i övriga delarolyckshändelse i Sverige, liksomSkador till följd är avav
leder tillfolkhälsoproblemendevärlden, även storastoraett somav

Sverigestörningar i samhället.och till många Isamhällskostnader är
ochbland barn, ungdomarvanligaste dödsorsakenolycksfallsskador den

följd skador,ungefär tillVarje år dör 2 500 avpersoneryngre vuxna.
sjukhus och omkring 900 000måste vårdas på000120 personer

årligaolycksfallsskador.grund Denläkarbesök pågörs av
miljarderminimum på 37uppskattades år tillsamhällskostnaden 1995 ett

humanvärdet.kr, exklusive

olyckor,kostnader för P21-har i SamhälletsRäddningsverket rapporten
församlat handlingsprogramregeringsuppdraget204/97, i Ett ettsamt

vilkenredovisat översiktsamhälle, februari år 1998,säkrare typav aven
genomförts.vilka tidigare studierolycksstatistik finns och somsom

deolycksfall ochöverblick antaletRapporten ger aven
i Sverige under år 1995.samhällsekonomiska kostnaderna för dessa

olycksfall åroch samhällskostnader SverigeTabell Personskador iav
04/9SR U-rapp0rtP2 I -2I 995, V F0

Mtrl, TotalPersonskador,Olycks-
skador kostnadplats antal

Mkr.Dödsfall Svår Lindrig antal
11 745103 000 624 000751 25 700Transport
13 682500 302 900 38 000Bostad 332 531
4 506300 130 300 15 700Arbete 121 8
1 665saknas 900 80 200 9 000Skola/inst. 8
2 162saknas 500 148 900 10 000Idrott 9
2 957900 106 900 12 100Fritid 218 1

36 717872 200 708 8002 422 117 800Totalt

hjälp blandskattat medAntalet skador till följd olyckor är avav
ocholycksfallsregistreringar, patientregistretdödsorsaksstatistik,annat
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försäkringsbolagens statistik. Skador till följd uppsåtliga handlingarav
till exempel våld, självmord ingår inte. Personskadoma delas påupp
dödsfall svåra och lindrigasamt personskador. De svåra
personskadoma sådana därär blir inskrivna i sluten vård,personerna
medan de lindriga personskadoma krävt åtminstone läkarbesök. Förett
varje skada de samhällsekonomiskaär kostnaderna beräknade, jämfört
med skadan inte skett. Följande kostnadsslagom medtagna iär
beräkningen: medicinska kostnader, rehabiliteringskostnader,
produktionsbortfall, materiella kostnader, administrativa kostnader

kostnader för räddningstjänsten.samt I beräkningen har inte tagits med
den samhällsekonomiska kostnaden för humanvärdet sveda, värk och
lidande eftersom detta svårt fastställa.är Tillvägagângssättetatt att
beräkna kostnader innebär således dessa beräknade iatt är underkänt
och beräkningen blir minimum.ett

Generellt brukar ungefär 10% befolkningenatt iman ange av
Sverige varje år besöker läkare i öppenvården på grunden av en
olycksfallsskada Folkhälsoinstitutet år 1994. Detta välstämmer

medöverens de skattningar gjorts här för antalet lindriga skador.som
De så svårt skadadeär de skrivs för slutensom att vård motsvarar
uppskattningsvis 12% de 990 000 personskador inträffadeav som
under år 1995.

Antalet dödsfall till följd olycksfall ganska säkert.är En nationellav
registrering sker samtliga fall och dödsorsaken kan för detav mesta
fastställas. För skol- och institutionsolyckoma och för idrottsolyckoma
har det inte funnits några uppgifter antalet dödsfall. Dessa ingårom
under fritidsolyckor, antal därmed överskattat.ärvars

Bostadsolyckoma dominerar antalet personskador kraftigt. Bakom
siffrorna siggömmer andel äldrestor främst för de svåraen personer,
personskadoma och dödsfallen. I takt med ökad ålder blir kroppen
bräckligare falloch där frakturer uppstår vanligt i dennaär grupp.
Transportolyckoma har också mycket hög andel allvarligaen
personskador och dödsfall.

De materiella skadorna har skattats försäkringsbolagens statistik.ur
I detta dataunderlag just antaletär skador osäkert då det okäntär om en
och skada har registrerats flera gånger.samma
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Dödsfall

tabellen finnsunderdödsorsakema i olyckor år 1995. ITabell återger2
gälleräldre år. När detuppgift hur många 64också änsom varomen

andel.de mycketfallolyckor storrepresenterar en

äldreår för alla åldrar och deunder 995Tabell Dödsolyckor Sverige I2: i ärsom
Åberg, personlig kommunikation.Socialstyrelsen, år 1998,år Anders64än

% AllaAndelSkadetyp Ä|dre än 54
alla

9531 08144,6Fall

10 7behand 0,4vid kir medMissöden 0
16924,9 603Fordon

2 1effekt bruk 0,1Ogynns läkem terapav
Resttillstånd 74 59olycksfallsskador 3,1av

126 305,2Förgiftningar

236 113kropp 9,7Drunkning, kvävn, främm

332,2 53Natur miljöo
Öppen 302,9 71eld

166 1006,9Andra olyckor

2 422 1 495100,0Summa

Bränder

Beräkningarnaredovisas i tabellför bränderSamhällets kostnader
antaganden och bättremycket osäkrafallbygger i många ett

anlagdabrändernaEftersom deldataunderlag önskvärt. ärstor avenvore
uppsåtliga handlingar.olycksfalldet inte frågaär utan omom
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Tabell 3: Samhällets kostnader för bränder år 1995,
SR V F0 U-rapport P2 1-2 04/9
Kostnadsslag Kostnad fdr bränder milj. kr
Medicinska kostnader 107
Rehabiliteringskostnader 2
Produktionsbortfall l 15
Materiella kostnader 3 103
Administrativa kostnader l 024
Övriga kostnader 256

Summa 4 607

Räddningsverket har i Brandfrekvensrapport och
samhällsstrukmr redovisat brandstatistik i form antalet bränder.av

Tabell Brandstatistik4: för åren 1990 -94, SR V F0 U-rapp0rtP2 1-1 73/9 7
Antal bränder 1990 1991 1992 1993 1994
Brand i byggnad

allmän byggnad 3815 3993 4334 4614 5010-
bostad 10719 10673 10569 11367 11062-
industri 2638 2398 2210 2384 2551-

byggnad 2708 2674 2645annan 2523 2794-
Summa brand i byggnad 19880 19738 19758 20888 21417
Brand i byggnad 18499 16543 19294 15633 17787

Totalt 38379 36281 39052 36521 39204

Om tillgänglig statistik

För inträffade olyckor och skador berör människor finns detsom en
omfattande statistik, dock med betydande osäkerheter i del fall. Deten
sker ingen nationell registrering olycksfall i Sverige. Varken inomav
primärvården eller den eller slutnaöppna sjukhusvården finns något
allmänt för insamlingsystem sådana data. Inte heller för de materiellaav
skadorna finns någon heltäckande statistik. De registreringar hittillssom
gjorts har byggt på lokala eller regionala undersökningar skiftandeav
karaktär och kvalitet. Socialstyrelsen SoS och Folkhälsoinstitutet har vid
olika tillfällen gjort uppskattningar antalet olyckor och beräkningarav av
samhällets kostnader för olyckor. Ett skaderegister under uppbyggnadär
hos Socialstyrelsen.
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dedelFolkhälsoinstitutet år 1996 stor avsummerar en
personskador dessutomochstatistiksammanställningar gäller gersom

sammanställningar.data från sådana

natio-räddningstjänst, såvälrelaterad tilltillgängliga statistikenDen
antalkonsekvensrelateradhuvudsakinternationell, inell ärsom

kostnader förskadadeantal döda ochräddningstjänstinsatser, personer,
räddade värden,uppgifterMycket sällan finnsegendomsskador. om

olycksorsaker.bakomliggande faktorer och

säkerhetsarbeteOlyckor och1.4

exempelvis:Olyckor kan på olika sätt,ses
eller mindre slumpen.händelse, orsakadplötslig oväntadEn avmer0

olyckshändelsen.självaföregårmed mångaolycksprocessEn steg som0
bristfällig.säkerheten varitOlyckan uppkommer attgenom0
anlagd brand.till exempeluppsåt,Olyckan uppkommer genom0

slag. kanbli många Detolycka kanKonsekvenserna varaavav en
inVi kan också räknaoch miljö.människor, egendomskador

saknaselkraftfunktioner. kanproduktion eller Detbortfall attvaraav
bostaden förstörskonsekvenser, Förutomvilket många att osv.ger

Riskpanoramatslag.uppstår kostnader mångaproblemen i sig, ärav
komplext.

innebärtillstånd intesäkerhetgenerell betydelse ordetEn är somav
förhållanden kanpåtagligafritt frånsäkertfara. Ett ärsystem som

Besläktateller omgivningen.egendomskada på ärorsaka person,
"säkerhet"ordet "risk" harLiksom medsigtrygghet, känna trygg.att

betydelser.flera

undersökningar inomolyckor behövsriskkällor ochförståFör att
riskkällornasriskbild ochexempel: aktuellområden tillflera attpotens

hos desårbarhetolycksförlopp,deras orsaker,olyckstyperskada, samt
ochgeografi, kulturperspektiv har landsinternationelltI ettutsatta. ett

sannolikhetensåväl riskpanoramabetydelse förekonomi attstor som
i olyckor.dödas eller skadas

bakomlig-olyckor inträffar, måstevarförbesvara fråganFör att om
Sådanatillbud undersökas.olyckstyper ochfaktorer till olikagande

förbättraexempel föri tillfortlöpande Sverige,studier sker att
inteuppgifter finnskärnkraft. Grundläggandeflyg ochsäkerheten i
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tillgängliga för alla olyckstyper. När det till exempel gäller bränder
saknas uppgifter orsaker i 25 % fallen.om av

Olyckor olika till sinär och sina effekter frånnatur små incidenter-
till olyckor och katastrofer.stora Det finns "vardagsolyckor", såsom
bränder, fallolyckor och trafikolyckor. Dessa vanliga och innebärär
ofta relativt få och begränsade skador vid tillfälle. Tillsammanssamma

de dockutgör betydande del samhällets skadepanorama.en Detav
finns händelseräven medextrema konsekvenser ochstora en
skenbart låg sannolikhet. Katastrofer uppmärksamhetstörst iges

radio och TV, vilket påverkar vår bild problemenpress, med olyckorav
och samhällets insatser bäst behövs.var

Det finns många perspektiv på olyckor och säkerhet. Ett
systemorienterat perspektiv frågor kringtar interaktionen mellanupp
människa, organisation och teknik. Ett perspektiv rädd-annat är
ningstjänstens traditionella skadebegränsande på problemen medsyn
olyckor.

Ett exempel på internationell åtgärd for Europaär ett gemensamt
direktiv risker vid storskalig kemikaliehantering,om "Seveso -direktivet". Detta gäller den berörda anläggningen och dess
arbetarskydd, säkerheten och miljö isamt dess omgivning. Det kan
påverka kraven på kommunerna i deras fysiska planering och
länsstyrelsemas beslut tillstånd for miljöfarlig verksamhet. Ettom

exempel Sverigeannat är, anslöt sigatt år 1984 till Världshälso-
organisationens WHO mål reducera antaletatt dödsfall till följd av
olyckshändelser med 25 % till år 2 000. Enligt WHO bör hälsofräm-
jande åtgärder vidtas på såväl nationell, regional lokal nivå. In-som

bör inriktassatsema såväl enskilda individermot derasmotsom
närmiljö och samhällsmiljön.

Riskhantering och säkerhetsarbete

Rent allmänt finns några huvudaktiviteter inom riskhantering. Dessa är
summerade i figur Förebygga ofta reduceraär sannolikheter,att men
kan också innebära stärka och introduceraatt säkrare funktioner. Ordet
"förebygga" har positiv klang, har olika betydelse inom olikaen men
verksamheter. Reducering konsekvenser kan tekniskgörasav genom
utformning anläggning, planering åtgärder innanav olyckanen av m.m.,
inträffar.
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riskhanteringAllmän förFigur princip:

Aterställa
Rehabilitera

Räddning ErsättningFörebygga
vård

Tid

Olycka
Skade-
förlopp

inventering,riskhantering ingår vad framgår figurI 1utöver som av
värdering rangordning riskkällor och skyddsobjektoch samtav

för säkerhet och skydd återställning. snarlikåtgärder ökad Ensamt
används för beskriva räddningstjänstens aktiviteter imodell att

säkerhetsarbetet figur 2.

figurriskhantering ingår vad framgår inventering,I 1utöver avsom
och skyddsobjektvärdering och rangordning riskkällor samtav

för ökad säkerhet och skydd återställning. snarlikåtgärder Ensamt
modell används för beskriva räddningstjänstens aktiviteter iatt
säkerhetsarbetet figur 2.
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Figur Allmän2: förprincip aktiviteter kopplade till räddningstjänst

Åtgärder för att minska sannolikhet

Förhindra olyckor

VidtaÅtgärder ââemm-för att begränsa skador åtgärder
2. Vidta skadebegränsande efterräddningsåtgärder innan olyckor inträffar râddnin9åinsatser

insatser
olyckor

Förbereda räddningsinsatser

P
Tid

Olycka

Skadebegränsade åtgärder innan olyckor inträffar kallar vi kortare för
skyddsåtgärder.

ossFigur 2 ansluter till den skedesindelning vi använder vidsom av
definitionen verksamhetsområdenav

förskedena, 2 och 3 enligt ovan-
insatsskedet, 4 enligt ovan-
det återställande skedet, enligt5 ovan.-
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Nuvarande och2 ansvars-

uppgiftsfördelning

dragoch uppgifter i2.1 Ansvar stora

perspektivhistoriskt2.1.1 Ett

och uppgiftsfördelningennuvarandekapitel beskrivs dendettaI ansvars-
detoffentliga dvs.framkommer detinom verksamhetsområdet. Där att

omfattande.tiden blivit alltmerkommunala åtagandet medstatliga och det
huvudoffentliga åtagandetmed detsammanhängerDetta över tagetatt
kommunenskommunala åtagandet inominte minst detblivit större,

väl ochför kommunbefolkningensgeografiska område och ve.

uppgifternade förstaSkyddet brand ärmot somgemensammaen av
ellerskulle skötas och livRegler hur eldenmänniskor reglerade. om

landskapslagamafanns redan i de förstaskyddas brandegendom mot
till ibrandföreskriftema kornbyggnadstekniska1200-talet. förstapå De

l500-talet.Stockholm på

offentligavarandra under seklema. Dehar avlöstRegelsystemen
och hot till hurtill riskerbrand haråtgärderna samtanpassatsmot nya

förallt beredskapenframförmänniskor dem. Detpå ärsett
funnits övervägandenutvecklats. harräddningsinsatserna har Detsom

ochmellan enskildaoch uppgifterfördelningen av ansvarom
inom den offentligaolika huvudmänmellanmyndigheter samt

diskussioneromfattandeverksamheten, några principernaommermen
olyckor har inteåtagandet Skyddofentligaför det inom mot

förekommit.
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De offentliga åtgärderna för förhindra olyckor och begränsaatt
skador inriktadeär på i princip alla slag olyckshändelsernumera av

kan komma drabba människor, miljö elleratt egendom. Ansvaretsom
uppdelat mellanär och kommun inom detstat statliga områdetsamt

mellan rad myndigheter, till åtgärder vidtas inom olikaatten som ser
samhällsfunktioner och i verksamheter enskilda bedriversom
professionellt eller fritiden.på Samtidigt har den enskilde primärtett

för sitt liv, sin egendom för hur miljön påverkas.samtansvar

2.1.2 Fördelningen och uppgifter mellanav ansvar
enskilda och det offentliga

Grunderna för fördelningen mellan enskilda och det offentliga av ansvar
och uppgifter vad gäller åtgärder syftar till förhindra olyckor ochattsom
begränsa skador har kommit bli denna:att

Myndigheterna ställer generella krav för säkerheten på uppdrag0 upp av
statsmakterna.

Myndigheterna för utbildning/övning och information inom0 ansvarar
verksamhetsområdet, anskaffning materiel utvecklingsamtav av
metoder och materiel.

Enskilda fysiska och juridiska personer vidtar åtgärder för uppfylla0 att
de krav myndigheterna formulerar de juridiska kansom personerna

privata eller offentliga;vara

Myndigheterna kontrollerar åtgärderna enskilda fullgör0 att personer-
den skyldighet hindra och begränsa skadoratt de har enligtsom
lagstiftningen;

Myndigheterna griper in olycka har inträffatnär och enskilda inte0 en
har förmåga själva hindra eller begränsa skadoratt på människor samt
egendom eller i miljön;

Enskilda för återställning efter skada på egendom och0 ansvarar en
myndigheterna har och uppgifter det gäller skadornär på miljöansvar
och människor;

Som regel kan enskilda framförallt det krävs beträffandegöra som
deras egendom eller verksamhet för vidta åtgärder förhindraratt som
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olyckor eller för vidta skyddsåtgärder. När olycka har intrajfat äratt en
den enskildes insatser särskilt angelägna på tidigt stadium, närett
åtgärder i liten skala fortfarande vidta och styrkorgår de denatt som
offentliga räddningstjänsten förfogar inte plats.påöver ännu är

led i åtgärderna inträffat finnsSom olycka har det, enligtnärett en
skyldigheträddningstjänstlagen, för den upptäcker branden som en

eller olycka, innebär fara för någons liv eller allvarligsomen annan
risk för hälsa eller för miljön, möjligt demnågons iäratt om varna som
fara tillkalla hjälp. fysiskaoch det går Enskilda enligtär,personerom
räddningstjänstlagen, skyldiga tjänsteplikt medverka iatt genom

Ägareräddningsinsatser. till byggnader och anläggningar eller
kanverksamhetsansvariga hålla utrustning och i deltvungna attvara en

fall beredskap med personal. leder räddningsinsats harDen som en
möjligheter det behövs i samband med insatsen ingrepp igöraatt om

rätt.annans

drivkrafter hos intressefinns starka många i skydda sig.Det att eget
och företag har ofta förmåga vidta förBåde hushåll åtgärderatt att

förhindra eller vidta skyddsåtgärder. enskildasolyckor De intresse och
omfattar dock inte verksamhetsområdet sin helhet, varföri detansvar

offentliga här har och viktigt uppgift. Vi det ändåett ansvar en ser som
enskilda ska vad går för rädda liv, egendom och miljögöraatt attsom

utgångspunkterna för nuvarande ochär en av ansvars-
uppgiftsfördelning.

enskildas möjligheter ekonomiskt skyddaAvgörande för sig äratt
försäkringsgivama erbjuder avtal ersättningar för de allra flestaatt om

föreskrifterslag skador vid olyckor. avtalen ingår normalt medIav
krav från försäkringstagamas söker iblandpå åtgärder sida. Företag

överenskommelser frivilliga åtgärder inom denäven genom om egna
förbranschen minska riskerna skador eller begränsa verkningarna av

de olyckor inträffar. Fördelningen och uppgifter mellansom av ansvar
enskilda och det offentliga har med andra ord också ekonomisk sidaen

Ävenoch försäkringsgivama har roll inom verksamhetsområdet.en
ideella organisationer har viktig roll framförallt påverkaatten genom

förenskilda vidta åtgärder skydda sig olyckor och derasatt att mot
konsekvenser.
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2.1.3 Fördelningen och uppgifter mellanav ansvar
och kommun mellanstat statligasamt

myndigheter

Strävan hålla kostnadernaatt viktigt skälär till detett offentliganere att
för de åtgärder syftar till förhindra olyckor eller begränsaatt skadornasom
i så utsträckning möjligtstor utnyttjar den personal och egendomsom som
finns tillgänglig för andra uppgifter hos olika myndigheter och andra
organisationer. Hushållningen med också huvudmotivetär för denresurser
uppdelning och uppgifter har skett mellan och kommunav ansvar statsom

och inom den statliga verksamheten mellan olika myndigheter.-

Ansvars- och uppgiftsfördelningen innebär i detta perspektiv att:

Staten användning lagstiftnings-0 och fmansmaktenanger genom av
målen för medborgarnas säkerhet dvs. formulerar säkerhetskraven,-
ställer de övergripande målen fördelar uppgifterupp samt ochansvar,
befogenheter mellan statligasamt myndigheter, kommuner ochresurser
enskilda;

Staten för tillsyn viss statlig och0 den kommunalaansvarar av
verksamheten och för åtgärder fordrar särskildaansvarar som resurser
eller speciellt kunnande kommunerna svårligen kan hålla. Statensom

också för åtgärder i allmänhet inte går hänföraansvarar tillattsom en
bestämd kommuns geografiska område. Dessutom förstatenansvarar
viss utbildning utveckling metodersamt och materiel;av

Kommunerna för och utför åtgärder det0 enklastäransvarar attsom
sköta på den lokala nivån reglerar markanvändningen, såt.ex. att-
kraven på hälsa och säkerhet blir tillgodosedda, kontrollerar att
enskilda fullgör sina skyldigheter genom brandsyn företagpåt.ex.
och genomför insatser ska begränsa skadorna vid de olyckorsom som
inträffar. Dessutom kommunerna för viss utbildning.ansvarar

Staten kan vidare i enskilda fall för den kommunalaöverta ansvaret
räddningstjänsten ersättning till kommunernasamt för ochge stora
kostnadskrävande räddningsinsatser eller saneringsåtgärder.
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inomutveckla kunnandet olika områden ochSträvandena attatt
innebär uppgifterna denbefintligautnyttja de inomattresurserna

myndigheter.fördelats mellan rad olika Detstatliga verksamheten en
förhindra olyckoråtgärder syftar tillframför alltgäller samtattsom

inte har istatliga myndigheter deskyddsåtgärder. Alla även ettsom-
skyldiga medverka isärskilt regleratlagstiftningen är attansvar -

statlig räddningstjänst.kommunal och

i utvecklingenNågra tendenser2.1.4

innebära ökadekommande åren kommerdeUtvecklingen under att
få enskilda fysiska ochoch kommunernas sidasträvanden från attstatens

Målstymingdelta med åtgärder.juridiska att genomegnapersoner
återföring erfarenheteregenkontroll ochföreskrifter,myndigheternas av

förhindraföretagens åtgärder förutformningblir vanligare vid attav
förekommer vidare iskyddsåtgärder. Detolyckor vid deras störresamt

initiativ sökermänniskortidigareutsträckning än att genom egna
finns. håll har det bildatseller krav På vissade behovtillgodose som

kommunala räddningstjänstenkompletterar denfrivilligkårer som -
minskat eller lagtdär kommunerna påframför allt på orter ner

i flera fall återstodema tidigareFrivilligkåremaräddningstjänsten. utgör av
deltidskårer.

1996/97:11, bet. 1996/97:FöU5,beslut prop.Enligt statsmaktemas
påfrestningarsamhällets åtgärder svåra i1996/972203rskr. motom

människans möjligheterden enskildaförbättrafred det angelägetär att
i viktigaolyckor, katastrofer och störningarvidpå rätt sättatt agera

olycka hotarmänniska handlarinfrastruktursystem. Hur när attenen
betydelse för konsekvensernainträffat harinträffa eller har stor av

alla människormening det viktigtEnligt statsmaktemasolyckan. är att
livräddning,färdigheter det gällerkunskaper ochhar goda när t.ex.

olycksbekämpning.första hjälp och enklareandningshjälp, annan
avbrott i el-,sig klara långvarigaMänniskor bör också lära vatten-att

eller värmeförsörjningen.

inom deteller nyligen avslutade arbetenFlera pågående
leda till ökadekommer sannoliktinternationella området att

verksamheter däreller innehavareskyldigheter för vissaägare enav
miljön. Sådanaskador på människor eller ikan orsaka allvarligaolycka

gränsöverskridandeECE-konventionenbl.a. ifrågor behandlas om
har ekonomiskaKonventionen utarbetats FN:sindustriolyckor. av

kommission för Europa.



SOU 1998:59 Nuvarande och uppgifsfördelning 45ansvars-

börDet också konstateras den har för uppgiftatt attsom ansvar en
utförs inte alltid den betalar. Enskilda kan betala förär offentligasom
åtgärder/insatser polluter Denna princippaysprincipen. ärgenom

inom OECD och innebär den utsläpp orsakarantagen att ettsom genom
förorening ska stå för kostnaderna för samhällets åtgärder.en

EU har antagit direktiv 96/82/EG åtgärder avseddaett attom
förebygga och begränsa följderna allvarliga olyckor med farligaav

det Sevesoll-direktivet.ämnen, s.

följandeDen innehåller något detaljerad beskrivningtexten en mer
och uppgiftsfördelningen inom verksamhetsområdet. Detav ansvars-

första avsnittet handlar åtgärder vidtas olyckor intráfar,innanom som
i förskedena. Redovisningen fortsätter med åtgärder ska detgörasom
möjligt begränsa verkningarna olycka har intrafat, iatt när en
insatsskedet. sista avsnittetDet beskriver åtgärder vidtas eftersom en
olycka, i det återställande skedet, räddningstjänsten avslutad.när är

Vidta åtgärder innan olyckor inträffar2.2

2.2.1 slag åtgärderTre av

förskedena,Åtgärder vidtas innan olyckor inträffar, i slag:är tresom av

åtgärder ska förhindra olyckor;0 som

skyddsåtgärder;0

förberedelser för räddningsinsatser.0

Gemensamt för de slagen åtgärder de ska verkatre är att motav
bakgrund de hot och risker vanliga eller kan bedömasärav som vara
sannolika inom olika verksamheter. detta skedeI ingår deinte
förberedelser för insats sker i omedelbar anslutning tillen som
räddningsinsatsen eller under själva insatsen.

Erfarenheten visar många åtgärder syftar till förhindraatt attsom
olyckor också bidrar till i förväg begränsa skadorna vid de olyckoratt

inträffar, de fungerar alltså skyddsåtgärder. I praktiken finnssom som
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det den bakgrunden samband mellan dessa båda slagmot näraett av
åtgärder. De åtgärder syftar till förhindra olyckoratt samtsom
skyddsåtgärdema blir betydelse för bedömningen inom detävenav -
tredje delområdet vilka räddningsinsatser behöver förberedasav som-
och hur det ska ske.

Åtgärder2.2.2 ska förhindra olyckorsom

Fördelningen och uppgifter mellan enskildaav ansvar
och det offentliga

Enskilda har intresse och för skydda sig självaett ett attpersoner av ansvar
och sin egendom för inte orsaka olyckor.samt Dettaett att äransvar
utgångspunkten för och uppgiftsfördelningen mellan enskilda ochansvars-
det offentliga för de åtgärder vidtas och syftar till förhindraattsom som
olyckor.

En verksamhet har förutövare vidta nödvändigaett attav en ansvar
säkerhetsåtgärder. Detta allmänt vedertagen principär ävenen
internationellt.

Myndigheterna har inte för vidta alla de åtgärderattansvar som
behövs och går genomföra kanattsom -men-

inrikta, följa och utvärdera verksamhetsområdet,styra,0 upp

forsknings- och utvecklingsarbete till det finns kunskaperatt0 genom se
vilka åtgärder bör vidtas,om som

sprida dessa kunskaper utbildning och infonnation,0 genom

ställa krav på åtgärder bedöms angelägna,0 som

tillsyn kontrollera kraven blir uppfyllda.att0 genom

Kraven enskilda fysiska eller juridiska ska uppfyllasom personer
varierar givetvis med hänsyn till riskerna och möjligheterna iatt
praktiken vidta de åtgärder fordras. Riskerna för olyckor skasom
bedömas med ledning både sannolikheten för olycka skaattav en
inträffa och konsekvenserna den. Med konsekvenser härav menas
verkningarna både för den enskilde och för omgivningen.
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exempelNågra kan ytterligare skillnadernabelysa i bedömningar av
vilka åtgärder bör vidtas:som

Kraven på säkerhet i kämenergiproduktionen och luftfarten är
Ävenrigorösa kontrollen likaså. för hanteringen brandfarliga ochav-

explosiva i fast anläggning eller under finns dettransportvaror en- -
omfattande säkerhetssystem.

Inom några delar friluftslivet sjön och i fjällen handlarav - -
åtgärderna syftar till förhindra olyckor i utsträckningatt stor attsom om
förbättra enskilda förmåga bedöma riskerna och vidtaatt attpersoners

Åtgärdernaåtgärder anpassade till dessa. följaktligenär tillär storsom
inriktadedel på information förändringarna i vädersituationen. Detom

gäller också klargöra vilken utrustning fordras och hur denatt som som
råkar för svårigheter ska bete sig. Eldningsförbud i skog och markut är

exempel på åtgärder syftar till direkt människorsett att styrasom
handlande och därmed minska sannolikheten för olycka skaatt en
inträffa. Frivilligorganisationer och andra ideella organisationer har här
viktiga uppgifter det gäller information för påverka människorsnär att
beteende.

Fördelningen och uppgifter mellan och kommunstat samtav ansvar
mellan statliga myndigheter

Förhållandena inom de områden där det angeläget kunna förhindraär att
olyckor förändras hela tiden. Behovet detaljerade kunskaper i teknisktav
komplicerade frågor i allmänhet mycket förDetta talarär stort. en
specialisering kunnandet central nivå. Samtidigt gäller det kunnaattav
verka lokalt, användarna och de berörda i omgivningen riskerarnära som

drabbas vid olycka. finns iblandDet också behovatt stämmaett atten av
Ävenregionalt, länk mellan den centrala och den lokala nivån.av som en

regionalt detgår i del fall hålla god kontakt med användarna ochatten en
de berörda i omgivningen.

Bedömningar och slutsatser de åtgärder ska vidtas kanom som avse
markanvändningen, egenskaperna hos produkter eller hjälpmedelt.ex.

eller den kommunikation mellan människor, myndigheter och
massmedier fordras. Statliga expertmyndigheter på central nivå-som
Arbetarskyddsstyrelsen ASS, Boverket, Sprängämnesinspektionen
SÄI, Strålskyddsinstitutet SSI, Kemikalieinspektionen ochKemI
Vägverket VV några exempel med stödär agerar av-
speciallagstiftningen för sina respektive verksamhetsområden.
Räddningsverket har övergripande roll vid Skydd olyckor. Detmoten
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gäller framför offentligasallt det bränderåtgärder eller andramot
olyckor relation tillhar räddningstjänstlagen.som

På regional nivå och uppgifter i utsträckning samladeär storansvar
hos länsstyrelsen. Lokalt har kommunen motsvarande roll. Fleraen
kommunala nämnder eller andra lokala organisationer kan ha olika
funktioner för hindra eller minska verkningar olyckor.att av

finnsDet samarbete mellan olika myndigheter, regelett men som
ingen systematiserad samordning med mål och medel förgemensamma
varje område, kemikaliehanterande verksamhet ocht.ex.
transportverksamhet.

förtjänarDet också påpekas detaljreglering, enligtatt att
statsmakterna, varken önskvärd eller lämplig. Myndighetsrollen harär
enligt statsmaktemas styrdokument budgetproposition, regleringsbrev,
instruktioner m.m. karaktär systemroll ochnumera mer av
myndighetens personal behöver tillräckligt kunniga för utövaattvara

tillsyn utifrån detta perspektiv.en

Skyddsåtgärder2.2.3

Som utredningen framhållit många de åtgärder syftar tillär attav som
förhindra olyckor också skyddsåtgärder. finnsDet emellertid också
åtgärder syftarenbart till i förväg vidta åtgärder begränsarattsom som
skadorna, skyddsåtgärder. Till dessa hör installering tekniskaav
hjälpmedel, sprinklers och automatiska brandlarm. Brandsektioneringt.ex.

byggnader i syfte förhindra spridning bränder hör också hit.attav av
Ägare eller innehavare till byggnader och anläggningar ska ofta också
förbereda utrymningsvägar.

Tätade diken, uppsamlingsgropar och invallningar cisterner skarunt
förhindra olja eller kemikalier i vätskeform rinna ined marken.att
Inom områden där utflöden farliga kan orsaka omfattandeämnenav
skador finns det skyltar talar den orsakar ellerattsom om som
upptäcker olycka ska larma och hur det ska gå till. Sådanen
information förekommer vid starkt trafikerade gårvägar övert.ex. som
eller i närheten grundvattentäkter. fordonFörareav av som

farligt gods får sin utbildning lära sig vilkatransporterar genom
åtgärder de ska vidta det inträffar olycka, innebär attt.ex.om en som
innehållet i tanken kommer Samma sak gäller de anställda fastaiut.
anläggningar där det hanteras farliga ämnen.
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framför alltEnskilda eller innehavare till anläggningar därägare-
farligahantering har i de här fallenämnen äger även ettav rum -

och för skadorna begränsas. Skyldighetenintresse ett att attav ansvar
skyddsåtgärder ligger utsträckning olikavidta på enskilda. Dei stor

kontrollerarmyndigheterna hjälper till utveckla metoder ochattgenom
i allmänhet eller innehavaren till anläggning fullgör sinaägarenatt en
skyldigheter.

uppgifter fördeladeoch mellan och kommunAnsvar är stat samt
inom statliga verksamheten enligt principer åtgärdernaden samma som

förhindra olyckor. Flera iakttagelser utredningenavsedda deatt av som
redovisat i föregående avsnitt gäller de skyddsåtgärder vidtasäven som

olyckor inträffar.innan

Även och uppgiftsfördelningen densammai ärstort settom ansvars-
till förhindraför åtgärder syftar olyckor och skyddsåtgärder ärattsom

Åtgärderi de olikadet dock skillnad åtgärdernas karaktär.en som
olyckorsyftar till förhindra hög grad kopplade till människor.iäratt

Åtgärderna riktade människor och deras beteende i denär mot
händelsekedja kan leda fram till olycka. Information,som en

p5 designregler, checklistor viktigautbildning, operatörsregler, äretc.
i inslag i åtgärder för förhindra olyckor.att

Skyddsåtgärder inriktade händelseförloppet efter detpåär att en
utveckling kan leda till olycka har Syftet begränsaärstartat. attensom
i förväg och präglas ofta tekniska åtgärder för inne ellerstängaattav
trycka ned, dvs. begränsa det fortsatta händelseförloppet, t.ex.

Åtgärdernasektionering och sprinklers. syftar till förhindraattsom
ocholyckor respektive skyddsåtgärder får därmed olika inriktning

delvis olika målgrupper.

Förberedelser för räddningsinsatser2.2.4

enskilda ochFördelningen och uppgifter mellan detav ansvar
offentliga

genomförandet.för förberedelserna kopplat till förAnsvaret är ansvaret
innebärDet att:

ojfentliga planerar för åtgärder kunna vidtas de förskaDet att0 av
räddningstjänsten och de medverkandeansvariga myndigheterna
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den enskilde inte själv klararoch organisationerna,myndigheterna när
situationen;av

vidtaförbereda sig för kunnadel fall skyldigaEnskilda iär attatt0 en
åtgärder;

och anskaffningpersonal utvecklingUtbildning och övning samt avav0
ofentlig enskildas regi;sker både i och iutrustning

kommuner ochkontrollerar tillsynmyndigheterStatliga attgenom0
kontrollerarKommunala myndighetervidtagit åtgärder.enskilda har

åtgärder;enskilda har vidtagittillsyn attgenom

eventuellt vidföreläggande för enskildaresultera iTillsynen kan ett0 -
vidta åtgärder.vite att-

kommunuppgifter mellan ochFördelningen och samtstatansvarav
statliga myndighetermellan

genomföras enskilde inte självska denräddningsinsatserDe närsom
olika slag. Verksamheten skafordrar förberedelserklarar situationen avav

detaljerat. Personalen behöverövergripande ochplaneras både-
tillUtrustningen ska utvecklas ochochutbildning övning. anpassas

forsknings- ochriskerna och tekniken.förändringarna i bl.a. Genom
för arbetet.det förbättra metodernautvecklingsarbete går att

räddningsinsatser innebärFörberedelsema för att:

i regel harför insatser vid olyckorska kunnaKommunen somansvara0
översvämningar,bränder, explosioner, skred,lokal räckvidd, t.ex. ras,

kommunalskadligatrafikolyckor och utflödentågolyckor, ämnenav
räddningstjänst;

inte kan hänförasför insatser i allmänhetska kunnaStaten ansvara som0
fordras personal ochområde eller där dettill bestämd kommuns ut-en

enskild kommundet inte rimligtrustning olika slag är att ensomav
räddningstjänst.håller sig med statlig
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Ansvaret för den statliga räddningstjänstens fördelatärsex grenar
mellan olika myndigheter följandepå sätt:

jällräddningstjF änst Polisen0
Flygräddningstjänst Luftfartsverket0
Sjöräddningstj Sjöfartsverketänst0
Efterforskning0 av

i andra fall Polisenpersoner
Miljöräddningstjänst0
till sjöss Kustbevakningen
Räddningstjänst vid0
utsläpp radioaktivaav

från kämtek-ämnen
niska anläggningar Länsstyrelserna

Statliga myndigheter i första hand länsstyrelsen kan överta- -
för kommunal räddningstjänstansvaret i de berörda kommunerna, om

det fordras omfattande räddningsinsats. Om olyckan fordraren även
statlig räddningstjänst länsstyrelsenär skyldig tillatt attse
räddningstjänsten samordnas. Regeringen kan i enskilda fall utse en

myndighet länsstyrelsenän förannan räddningsinsatsenatt ansvara
eller själv föröverta verksamheten.ansvaret

Planering verksamhetenav

En riskbedömning grunden för planeringär verksamheten. Säkerhet,av
olycksrisker och beredskap behöver ochövervägas utifrån det sker en
planering räddningstjänsten. Denna resulterar i flera olikaav slag av
planer. Kommunen ska enligt räddningstjänstlagen för sin räddningstjänst

räddningstjänstplan,anta bl.a. vilka räddningsstyrkoren som anger som
ska finnas på olika platser inom kommunens geografiska område. Genom
insatsplaner förbereder sig den kommunala räddningstjänstens styrkor för
insatser inom områden eller verksamheter där räddningsarbetet kan bli
särskilt krävande. Räddningstjänstema saknar dock i flera fall insatsplaner
för räddningstjänståtgärder i industrins, ofta, mycket komplicerade
anläggningar. Räddningstjänsten i samtliga kommuner har även en
larmplan, många kommuner har också informationsplan.en

I många kommuner finns verksamhetsplan,även i dragstoraen som
målen och medlen för kommunens räddningstjänst.anger
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Även myndigheternade statliga för räddningstjänst ärsom ansvarar
ålagda planera verksamheten. finns också för den statligaDetatt
räddningstjänsten olika slag planer, beskriver bl.a.av som resurser,
ledningsförhållanden och alarmering. Statliga myndigheters
verksamhet inom räddningstjänsten omfattas statligaden mål- ochav
resultatstjørningen, syftena med verksamheten ochsom anger som
omfattar uppföljning och utvärdering effekterna.en av

för den statliga räddningstjänsten ansvarigaDe myndigheterna
samarbetar i allmänhet med kommunerna vid planeringen av
verksamheten. Både den kommunala och den statliga räddningstjänsten
samverkar också med polisen hälso- och sjukvården.samt

Tillsyn

Räddningsverket och länsstyrelserna för tillsyn på central ochansvarar
regional nivå den kommunala räddningstjänsten. statligaDeav
myndigheterna ska bl.a. till kommunernas beredskap inför olyckoratt ärse
tillfredsställande. Till Räddningsverkets höruppgifter också följaatt
utvecklingen inom den statliga räddningstjänsten. Räddningsverket får ge
föreskrifter samordningen den statliga räddningstjänsten ochom av

för tillsynen samordningen. praktiken sker påverkan framförIansvarar av
allt det arbete verket bedriver tillsammans med andra statligagenom som
myndigheter i arbetsgrupper, delegationer och råd. Utredningen
återkommer till tillsynsfrågor.

Utbildning och övning

medlen för påverkan kvaliteten iEtt räddningstjänsten utbildningärav av
och övningsverksamhet. Både och de kommunalastaten
räddningstjänstema arbetar med detta. Vi beskriver kortfattat utbildningen
inom verksamhetsområdet i avsnitt vi2.2.5. Dessutom överväger
utbildnings- och övningsfrågor i del handlar Räddningsverket.som om

Forskning och utvecklingsarbete

Räddningsverket har också till uppgift forskningarbeta med inomatt
verksamhetsområdet utveckling metoder och materiel. Det är ävensamt av
många andra myndigheter och organisationer verksamma inom forskning
och utveckling inom verksamhetsområdet. redovisar viDetta inärmare
avsnitt 2.2.6.
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2.2.5 Utbildning

Utbildning för främst den kommunala räddningstjänstens personal
bedrivs Räddningsverket på de fyra skolorna i Revinge, Skövde,av
Rosersberg och på Sandö. Räddningstjänstutbildning bedrivs även av
Kustbevakningen KBV, Sjöfartsverket SjöV, LuftfartsverketLfV,
Socialstyrelsen SoS och Försvarsmakten. I det följande beskrivs
Räddningsverkets och Försvarsmaktens utbildning närmare.

Räddningsverkets utbildning

Vid Räddningsverkets fyra skolor grundutbildas varje år cirka 1 500
brandmän, brandförmän och brandmästare. Brandingenjörema, som
utbildas på Lunds tekniska högskola LTH, har sin
påbyggnadsutbildning förlagd till skolan i Revinge. Räddningsverket
erbjuder dessutom fort- och vidareutbildning inom flera olika områden,

ledning, brandsläckning, förebyggandet.ex. åtgärder brand,mot
kemikaliehantering och krishantering. Förutom de kurser erbjuds isom
verkets kurskatalog genomför skolorna behovsanpassade utbildningar. I
Rosersberg utbildas dessutom personal för sotningsverksamheten.
Civilpliktiga utbildas också vid skolorna.

Yrkesutbildning för anställda deltidsstyrkai

Utbildning for brandmän anställd i deltidsstyrka omfattar cirka sex
veckor. Efter tjänstgöring brandman med anställning isom
deltidsstyrka under minst år, kan brandmannen tilltre antas
brandförmansutbildning kompetens arbeta i deltidsstyrka.attsom ger
Utbildningen till övervägandeär delar praktiskt inriktad.
Behörighetskrav för all antagning till räddningstjänstutbildning regleras

räddningstjänstförordningen 1996:932.av

Yrkesutbildning för anställda heltidsstyrkai

Utbildning till brandman, anställd i heltidsstyrkaär omfattarsom
femton veckor.

Brandförman det första iär befalsutbildningen. Dennasteget
grundläggande utbildning omfattar elva veckor. Nästa isteg
befálsutbildningen utbildningenär till brandmästare. Den
grundläggande brandmästarutbildningen omfattar fjorton veckor.
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Utbildningen till brandingenjär startade 1989 och omfattade dåny
högskolepoäng,100 motsvarande två och halvt år studier. Tidigareett

fanns praktiskt inriktad brandingenjörsutbildning.en mer
Brandingenjörsutbildningen sker på Lunds tekniska högskola,som,omfattar från och med höstterminen år 1994 högskolepoäng,140 tre
och halvt års studier. Räddningschefett ska ha avlagt
brandingenjörsutbildning och genomgått Räddningsverkets
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer vid
Räddningsverkets skola i Revinge.

Räddningsverket har inom projektet Utbildningssystem 2000
och föreslagitövervägt utbildnings- och övningssystemett förnytt att

förbättra samhällets beredskap olyckor i fred, kris och krig.mot En av
huvudtankama bakom det utbildningssystemet skapaär attnya en

grundutbildning för alla brandmän och brandbefäl,gemensam oavsett
anställningsforrn, inom den kommunala räddningstjänsten.

Räddningsverkets arbetsuppgifter med fördelning på de fem
skedena enligt vår utredning, ligger till grund för den utbildningen.nya
Ett bl.a.större den olycksförebyggandeutrymme ochges
skadebegränsande verksamheten. Utbildningssystem 2000 behandlas

övervägandenvidare under och förslag Räddningsverket i kapitelom

Bl.a. följande ämnesområden ska enligt Utbildningssystem 2000 ingå i
den grundläggande utbildningen för brandmän:

olycks- och skadeförebyggande verksamhet med brand- kem-0
och miljöskydd
sårbarhet, risker och riskhantering i samhället0
teoretisk och praktisk brand- och räddningstjänst0
teoretisk och praktisk kem- och miljöräddning0
personlig skyddsutrustning och AC-skydd0
lagstiftning0
liv och hälsa med fysisk träning0
organisation, ledning med stabstjänst, samband och samverkan vid0

räddningsinsatsen
stationstjänst0
totalförsvar med befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd0
beredskap
stridsmedel, vapenverkan och krigsmiljöer0
folkrätt i krig.0

J;
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Försvarsmaktens räddningstjänstutbildning

slutbetänkandetI från utredningen Försvarsmaktens skolverksamhet,om
Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav, SOU 1998:42,
anmäldes utredningsområdet räddningstjänstutbildning ska samordnasatt
med Räddningsverksutredningen. Gemensamma överväganden och förslag
kommer i kapitel Bakgrunden till utredningsområdetatt presenteras att
samordnas mellan de två utredningarna det i tidigt skedeär att ett av
utredningsarbetet stod klart det fanns flera beröringspunkter mellanatt
Försvarsmaktens och Räddningsverkets räddningstjänstutbildning.
Försvarsmaktens räddningstjänstutbildning beskrivs därför av oss.

räddningstjänstutbildningDen Försvarsmakten bedriver kansom
utifrån försvarsmaktsgemensam tolkning delas i följandeen
områden: Brandförsvar, flygräddning, ammunitionsröjning,
miljöskydd, skydd NBC-stridsmedel, sjöräddning,mot
basräddningstjänst, sjölivräddning, ukvårdstjänst och
skrovskadeskydd.

Förutom uppdelning mellan de olika försvarsgrenama kanen
utbildningen delas på de huvudsakliga elevkategoriernaupp
värnpliktiga officerare.och I det följande fokuseras redovisningen på
utbildningen officerare då vämpliktsutbildningen grundläggandeav
soldatutbildning i många fall hemmaförbandetpå elleräger rum
motsvarande. Viss vämpliktsutbildning dock samordnad med denär
officersutbildning, bedrivs Försvarsmaktenssom
räddningstjänstskolor.

Försvarsgrenamas respektive utbildningsverksamhet kan beskrivas
enligt följande.

Arméns räddningstjänstutbildning för officerare framför alltär
inriktad NBC-stridsmedel. Utbildningen ingår del denmot som en av
grundläggande officersutbildningen. Som specifik fackutbildning finns
därutöver möjligheten fördjupa sig inom NBC-området.att

Inom marinen utbildningsverksamheten varierande,är vilketmer
bl.a. beror de olika miljöer marinens officerare verkar inom.som
Den grundläggande officersutbildningen innefattar fredsräddnings-
tjänst, skrovskadeskydd, NBC-skydd och sjölivräddning Vidm.m.
sidan dessa obligatoriska utbildningsmoment finns antal s.k.även ettav
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fackutbildningar inom sjöräddningstjänst eller akutsjukvård fört.ex
helikopterpersonal.

Utformningen flygvapnets räddningstjänstutbildning bl.a styrdärav
räddningstjänstlagen, enligt vilken flygplatser/flygbaser iägarenav av

detta fall Försvarsmakten ålagd vidta åtgärder för förhindraär att att
eller begränsa skador. flygvapnetInom basräddningstjänstenansvarar
för denna uppgift. Huvuduppgiften kunna initialt innanär att agera
kommunens räddningstjänst kommer på plats. Inom för denramen
grundläggande ofñcersutbildningen obligatoriskges en
räddningstjänstutbildning med inriktning beskrivna uppgift.mot ovan

Under år infördes1997 utbildningslinje flygvapnetinomen ny som
benämns skyddsofñcer. Utbildningen syftar till ofñcerenatt ge
kunskap och färdigheter inom områdena: basräddningstjänst,
brandförsvar som räddningsledare ammunitionsröjning NBC. Isamt

finnsövrigt antal fackutbildningar, bl.a. materiel- ochett
brandmästarutbildning räddningsledarutbildning.samt

Försvarsmaktens skolor för räddningstjänstutbildning

Som bedrivs del den allmänna och grundläggandenämnts storovan en av
räddningstjänstutbildningen på antal platser där olika militäraett stort
skolor och förband lokaliserade. För marinen bedrivs denär även t.ex.
ombord på olika fartyg. För den specifika fackmässigaochmer
räddningstjänstutbildningen finns följande skolor:

Marinens räddningstjänstskola på Berga;0
Marinens räddningstjänstskola i Karlskrona;0
Flygvapnets basbefälskola i Halmstad.0

harDessutom Försvarsmakten organiserat sju stycken s.k. NBC-
banor i Boden, Solleñeå,Umeå, Skövde, Revinge Karlskrona påsamt
Gotland.

Vid Totalförsvarets skyddsskola i förstaUmeå i handges
kvalificerad utbildning i skydd NBC-stridsmedel. Både militäramot
och civila utbildas vid skolan har samarbete medexperter näraettsom

forskningsanstaltFörsvarets och Umeå universitetet. Skolan ocksåger
utbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom har skolan

för utveckla och skyddsmateriel för såväl det militäraett att testaansvar
det civila försvaret.som
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2.2.6 Forskning och Utveckling

bilagaI 7 allmän bild de aktörer området.verkar inomges en av som

I drag kan schematiserastora FoU-arbetet i tvåman grupper;
problemdefmiering och problemlösning. Inom disciplinen samhälls-
och beteendevetenskap ligger tyngdpunkten i identifiera ochatt
definiera problem och inom teknik/naturvetenskap ligger tyngdpunkten
i finna lösningar problem.att Denna uppdelning kan finnaävenman
både mellan och inom myndigheter.

Gränsdragningsproblem ibland kan uppkomma mellansom
beställarna, dvs. myndigheter och andra organisationer, i samband med
initiering forsknings- och utvecklingsprojekt vi iav tar närmare upp

övervägandenkapitel 4 och förslag det offentliga åtagandet.om
Konstateras kan dock i gränsdragningamaatt stort är intesett något
problem, enligt myndigheternas bedömningar.egna

Fler utförare har likartad inriktning på sin forskning, inomen t.ex.
kulturgeografi. Utifrån denna har ofta skapat sig smalareman en egen
nisch del hela kompetensområdet.utgörsom en av

Utforama upplever själva det inte råderatt några
gränsdragningsproblem mellan dem. Man har ofta olika infallsvinklar
på problem. de fallI arbetar inom disciplinsamma upplevsman samma
konkurrens stimulerande och bra för kvalitén. I de fall inriktningen
leder till specialisering skapar det samarbete. Man söker ofta ett
tvärvetenskapligt samarbete leder till projekt ochstörresom
samfmansiering från flera uppdragsgivare.

Räddningsverkets FoU-resurser

Räddningsverket upphandlar FoU enligt 1998 års FoU-plan för
omkring 50 miljoner kr årligen, inklusive bidrag till BRANDFORSK
på 1,3 miljoner kr år.per
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Tabell Omfattning5: RäddningsverketFoU-projekt upphandlar årav som
1997

Tid % Ekonomi kr %
6 mån 12 50 000-100 000 29
6-12 mån 44 100 000-500 000 54
1-3 år 41 500 000-1 000 000 9

år3 3 000 0001 8
Totalt nedlagda FoU-medel år 1997 65 miljoner kr, därutövervar en

intern utveckling utbildningsverksamhet, intern administration, ITav
och personalutveckling för 44 Mkr.

2.3 Genomföra räddningsinsatser

2.3.1 Fördelningen och uppgifter mellanav ansvar
enskilda och det offentliga

effektiv räddningsinsatsEn ska präglas snabbhet och styrka samtav
naturligtvis insatsen ska på ska finnasDetatt göras rätt sätt. ettav
kvalitetskrav och personal och materiel ska utnyttjas optimalt. Snabbhet är
framför allt kunna på tidigt stadium i olycksförlopp.ingripaatt ettett
Sådana ingripanden kunnamåste människor befinner sig pågöras av som
olycksplatsen eller i närheten den. De åtgärder enskilda i mångaav som
fall vidtar omedelbart efter olycka har inträffat kan inteatt ersättasen av
insatser från den offentliga räddningstjänsten. Till de första åtgärderna hör

larma räddningstjänsten. ingripandeEtt på tidigt stadium kanatt görasett
också med den personal och utrustning eller innehavareägaresom av en
del anläggningar med hantering farliga skyldiga hålla.ämnen är attav
Krav på utrustning de anställda eller andra ska kunna finnsanvändasom

för antal andra anläggningar.även ett stort

enskildasOm åtgärder ska ha betydelse för begränsningen av en
olycka, får olyckan inte alltför omfattande redan från början. Närvara

brand tidigt ingripande snabbt sprider sig utvecklast.ex. trots etten
förloppet regel på sådant den enskilde inte harsättett attsom
möjligheter hejda det. Räddningstjänsten in.måste då gripa Somatt
tidigare det naturligtvis skillnad på enskilda ochärsagts stor personers

företag förmåga.ochstora ansvar
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Att den enskilde inte klarar situationen beror på det fordrasav att
både yrkeskunnande ochett tillgång på särskild utrustning. Snabbhet
innebär för räddningsstyrkomas del det finns beredskapatt gören som

personalen tillgängligatt är för insatser inom viss tid. Denen
kommunala räddningstjänstens styrkor i allmänhetär lokaliserade på ett
sådant insatstidensätt tidsåtgångenatt från larm till den första-
åtgärden i insatsen på olycksplatsen ligger inom de gränser som-
Räddningsverket har i sina allmännaangett råd för planeringen av
verksamheten.

Statliga myndigheter för räddningstjänst har intesom ansvarar
räddningstjänst sin huvuduppgift och derassom förresurser
räddningstjänst brukar primärt avsedda för andra uppgifter. Devara tar
i utsträckning hjälpstor andra myndigheter eller andraav organ.
Polisen, Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet viktiga aktörerär
inom sjöräddningstjänsten. En aktör den kommunalaärannan
räddningstjänsten. Kustbevakningen får i sin hjälp medtur
miljöräddningstjänsten till sjöss andra organisationer medav
sjöresurser. En rad myndigheter bistår länsstyrelserna inom
räddningstjänsten vid utsläpp radioaktiva ämnen.av

2.3.2 Fördelningen och uppgifter mellanav ansvar
och kommunstat mellan statligasamt

myndigheter

Kraven på specialisering har påverkat fördelningen ochav ansvar
uppgifter för genomförandet räddningsinsatser mellan och kommunav stat

inom den statligasamt verksamheten mellan olika myndigheter. En
beskrivning dessa förhållanden har skett i föregåendeav avsnitt om
förberedelserna för räddningsinsatser.

Den organisation kommun inrättar for kunnasom en att göra
räddningsinsatser behöver regel inte dimensioneras för desom änmer
vanligen förekommande olyckorna. En del olycksförlopp drabbar
emellertid så områden ellerstora pågår så länge skogsbrändert.ex.-och översvämningar det fordrasatt mycket Detstora måsteresurser.-
för uthållighetens skull tillföras personal och materiel från
räddningstjänsten inom områden inte drabbadeär eller från andrasom
verksamheter, Försvarsmakten,t.ex. civila myndigheter, privata företag
och olika slag ideella organisationer.av



60 ochNuvarande uppgifsfördelning 1998:59SOUansvars-

med mycket ställer höga krav ledningInsatser påstora resurser av
verksamheten. utredningen tidigare redovisatSom kan sådanen
ledning räddningstjänsten i kommun ske statligattav en genom en
myndighet normalt länsstyrelsen förövertar ansvaret- -
räddningstjänsten i de berörda kommunerna. sigStatens taransvar
också uttryck i kommunerna får statlig ersättning för de kostnaderatt

räddningsinsatservid överstiger for varje kommun beräknadsom en
självrisk.

Vidta åtgärder efter olycka2.4 en

Återställning2.4. 1

Räddningsinsatsen ska pågå till dess det inte risk för någon skadaäratt ny
eller skada redan har uppstått inte blir ochKommunernavärre.att en som

har intresse insatsskedet begränsas mycket möjligt.såstaten ett attav som
håller kostnaderna för räddningstjänsten ochDet gör attnere

räddningsstyrkoma snabbt kan ingripa vid de olyckoräven nya som
eventuellt inträffar.

Efter räddningsinsatsen det i nödvändigt bevakaallmänhet denär att
skadade egendomen. behövs i fall också restvärdeskydd,Det många

formsanering eller någon återställning.annan av

de psykiska och sociala skadade eller anhörigaFör somomsorger
kan behöva i med olyckor finns det stödverksamhet medsamband en
företrädare för bl.a. socialtjänsten, räddningstjänsten, hälso- och
sjukvården och kyrkan s.k. POSOM-grupper. Hälso- och sjukvården-

Jjzsiskahar naturligtvis det gäller behandling ochnärett ansvar av
psykiska skador i samband med olyckan.

för efter insats syftar till räddaåtgärderAnsvaret atten som
egendom eller innehavaren egendomen.ligger på ägaren av
Statsmaktema emellertid underlätta för enskilda fysiska ellervill
juridiska återställningsskedet. finnsvidta åtgärder i Detattpersoner av

räddningsinsatsdet skälet skyldighet för räddningstjänsten näratt enen
avslutad, det möjligt, underrätta eller innehavarenär ägarenärom av

den drabbade egendomen behovet bevakning, restvärdeskydd,om av
sanering och återställning.annan
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Efter brand detär risk för sekundärskadorstor korrosionen genom
på maskiner eller utrustning. Risken för rök- och vattenskadorannan
kan också fordra åtgärder. För försäkringsgivama det intresseär ett att
återställningsarbetet kan börja så fort möjligt. Kommunförbundetsom
och försäkringsgivama har den bakgrunden träffatmot en
överenskommelse restvärdeskydd i samband med brand ellerom en
Vattenskada. Det kan här påpekas sekundärskadoma kan iatt många
fall från kostnadssynpunkt väsentligt överstiga de skador som
uppkommer direkt följd olyckshändelse.som en av en

Behoven återställning i allmänhetär mycket efterav stora t.ex.
skred och översvämningar. Det ankommer i det häräven
sammanhanget på mark,ägarna byggnader och anläggningarav att
vidta de åtgärder fordras.som

Den måstesanering ske, det efter utsläpp eller utflödeettsom om av
olja eller kemikalier inträffar skador i miljön, regelär uppgiftsom en
för det ofentliga. Saneringen ankommer i de flesta fallen på
kommunen, får statlig ersättning för åtgärder efter utsläpp ellersom
utflöden olja inom områden där förav staten ansvarar
räddningstjänsten. Statliga expertmyndigheter Naturvårdsverketsom
och Räddningsverket deltar i allmänhet med rådgivning och annan
experthjälp.

Sanering efter utsläpp radioaktiva från kämtekniskaämnenav
anläggningar särskilt reglerad. Vidär utsläpp radioaktiva frånämnenav

kämteknisk anläggning i sådan omfattning det krävsen särskildaatt
åtgärder för skydda allmänheten elleratt det överhängandeär faraom
för sådant utsläpp ska länsstyrelsen för räddningstjänstenen ansvara
enligt räddningstjänstlagen. Länsstyrelsen ska också föransvara
saneringen efter utsläpp radioaktiva frånämnen kämtekniskav en
anläggning. För planering och samordning verksamheten på centralav
nivå Räddningsverket och Strålskyddsinstitutet.ansvarar

Återföring2.4.2 erfarenheterav

Många olyckor och insatserna i samband med dessa erfarenheterger- -
det angelägetär enskilda och myndigheteratt tillvara.som Eftertar en

olycka ska det regel också klargöras det finns skäl låta dom-som attom en
stol någonpröva ska ställas till for olyckan har uppstått.om attansvar
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skyldighetfinns för medlemsländerna i tillDet EU atten
kommissionen verkningarolyckor med antal i olikaöverrapportera ett
avseenden fastställda gränsvärden.

återföringen erfarenheter inom landetFör av ansvarar

haverikommission;Statens
Luftfartsinspektionen, Sjöfartsinspektionen och Jämvägsinspektionen;
Räddningsverket;

statligaAndra expertmyndigheter, Sprängämnesinspektionen,t.ex.
Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket;
Räddningstjänsten i kommunerna.0

kommunala räddningstjänsterna deltar i RäddningsverketDe ett av
organiserat för innebär detDetinsatsrapportering.system att
fortlöpande in vissa uppgifter räddningsinsatsersamlas deom som
sker.

Statens haverikommission behandlar i sin verksamhet olyckorstora
och insatser eller händelser på värdefullasättannatsom ger
erfarenheter. Lufifartsinspektionen, .Sjöfartsinspektionen och
Järnvägsinspektionen studerar fallerhändelser utanförsom
haverikommissionens utredningsverksamhet. Samma sak gäller
Räddningsverket, ibland också uppmärksammar olyckor istorasom
andra länder med verkningar och erfarenheter har intresse försom
utvecklingen de åtgärder syftar till förhindra olyckor och förattav som

verksamhetenden skadebegränsande i Sverige.

Socialstyrelsen har sedan många år KAMEDOexpertgruppen - -
klargör händelseförloppet vid olyckor och bedömer insatserstorasom

särskilt för katastrofmedicinska verksamheten.har intresse densom

Polisen de undersökningar fordras för ansvarsfrågomagör attsom
ska kunna Möjligheterna i samband med återföringenavgöras. att av
erfarenheter använda polisens utredningsmaterial begränsas detattav
polisiära arbetet inriktat på behoven i den rättsliga procedurenär
Sekretessregler Frågor har med säkerhetenm.m.. göraattsom
analyseras däremot regel inte i den utsträckning fordras för attsom som
de myndigheter och organisationer tillvara erfarenheter fullttar utsom
ska materialet.ha nytta av

statliga och kommunala myndigheterna samarbetar iDe stor
utsträckning i samband med den återföring erfarenheter ägerav som
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Det sker i allmänhet från fall till fall någon organiseradutanrum.
samordning. finnsDet inte heller någon samlad registrering av
resultaten i data- och erfarenhetsbank. pågårDet docken gemensam
vid Räddningsverket arbete för få systematisk registreringett att en av
erfarenheter från olyckor i verkets infonnationsbank.

2.5 Sammanfattning den nuvarandeav

och uppgiftsfördelningenansvars-

Fördelningen och uppgifter mellan enskilda och detav ansvar
offentliga

Vi har för verksamhetsområdetsett att ska fungera åvilaransvaret att det
offentliga och verksamhetsområdet i sin huvuddelatt ofentligtär ett
åtagande. detAtt offentligt betyderär inte det offentligaett attansvar

ska genomförare.även vara

olikaInom delar verksamhetsområdet finns både privatettav ansvar
och privata aktörer/ genomförare.

Såväl statliga och kommunala myndigheter, enskilda organisationer
företag och ideella organisationer enskilda människor har, visom som
har i tidigare avsnitt, eller uppgiftersett inom alla skeden. Deansvar
olika utför också uppgifter inom alla skeden. Tyngdpunktengrupperna
varierar dock betydligt, insatsskedet offentligt, främstär t.ex. ett
kommunalt medan det återställande skedet främst privatäransvar, ett

Förskedena, dvs. åtgärder vidtas innan olyckor inträffar,ansvar. ärsom
de blandade. Det offentliga inommest förskedenaansvaret är
övergripande och sammanhållande. Genom regler och tillsyn ser
myndigheter till olika aktörer åläggs vidta åtgärderatt och följeratt upp

de vidtas.att

Fördelningen och uppgifter mellan och kommunstatav ansvar

Staten användning lagstiftnings- och ñnansmakten målenanger genom av
för medborgarnas säkerhet dvs. formulerar säkerhetskraven, ställer upp-
de övergripande målen och fördelar och mellan statligaansvar resurser
myndigheter, kommuner och enskilda.

Staten också för tillsyn den kommunala verksamhetenansvarar av
och vidtar åtgärder fordrar särskilda eller specielltsom resurser
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kunnande kommunerna svårligen kan hålla. Staten vidtar ocksåsom
åtgärder i allmänhet inte hänföragår till bestämd kommunsattsom en
geografiska område. Dessutom för utbildning ochstatenansvarar
utveckling metoder och materiel materielanskaffning.samtav

Kommunerna för och utför åtgärder det enklastär attansvarar som
sköta den lokala nivån reglerar markanvändningen, såt.ex. att-
kraven hälsa och säkerhet blir tillgodosedda, kontrollerar att
enskilda fullgör sina skyldigheter genom brandsyn företagpåt.ex.
och genomför insatser ska begränsa skadorna vid de olyckorsom som
inträffar. Dessutom kommunerna för viss utbildning samtansvarar
anskaffning materiel.av

Fördelningen och uppgifter mellan statliga myndigheterav ansvar

Inom för det statliga åtagandet fördelat efter olikaär ansvaretramen
principer.

En myndighet, Räddningsverket, har enligt sin instruktion
1988:1040 ålagts samordna samhällets verksamhet för olycks-att
och skadeförebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen
1986:l 102 inom räddningstjänsten.samt

finnsDärutöver antal expertmyndigheter, med stödett som agerar
speciallagstiftningen för sina respektive verksamhetsområden. Deav

har inom för sin ordinarie verksamhet uppgifter detäven närramen
gäller förskedena. Några myndigheter har för den statligaansvar
räddningstjänsten. Vi har funnit följande principer för fördelning av
ansvaret:

Sektorskompetens, dvs. kopplingen till sektorsansvarig myndighet har0
varit vägledande. Exempel Arbetarskyddsstyrelsen, centralär ärsom
förvaltningsmyndighet för bl.a. arbetsmiljöfrågor och Boverket ärsom

förvaltningsmyndighetcentral för bl.a. frågor byggd miljö ochom
fysisk planering.

Produktkompetens, dvs. kopplingen till myndigheter med för0 ansvar
vissa produktområden har varit vägledande. Exempel på detta är
Sprängämnesinspektionen, för förebyggande brandsom ansvarar av
med brandfarliga och explosiva ämnen.
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Risk- och olyckskompetens, dvs. kopplingen till0 myndigheter harsom
kompetens inom riskhantering har varit vägledande. Exempel härm.m.

Räddningsverket,är bl.a. för samordningensom ansvarar av
kämkraftsberedskapen.

flertaletI fall finns tillsynsansvaräven ålagda de myndigheter som
har inom omrâdet. Tillsynen sker delsansvar delsgenom egna resurser,

regionala eller lokala myndigheter, kangenom antingensom vara
statliga eller kommunala.

Ansvaret för den statliga räddningstjänstens olika delar främstär
fördelad enligt principen sektorskompetens.om

2.6 Nuvarande ochansvars-

uppgiftsfördelning for verksamhet under
höjd beredskap

Funktionen Befolkningsskydd och räddningtjänst har till uppgift skyddaatt
och rädda människor, egendom och miljö i samband med olyckor eller
stridshandlingar under höjd beredskap. Verksamheten innebär de
kompletterande åtgärder krävs för verksamhet under höjd beredskapsom

det gällernär räddningstjänsten befolkningsskydd, intesamt finns isom
fredsverksamheten.

Fördelningen och uppgifter mellan enskildaav och detansvar
offentliga

Att totalförsvarsuppgifter självklartär offentligt, främstett statligt
åtagande, uttrycks i statsmaktsdokument och statliga utredningar. I direktiv
till samtliga kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaatt
åtaganden Dir. 1994:23 sägs:

Den privata marknaden kan inte uppfylla alla politiskt prioriterade mål
for samhällsutvecklingen. Därför måste vissa kollektiva nyttigheter

offentligagaranteras åtaganden. Försvaret, rättsväsendet,genom
naturskyddet, delarstora ochvägnätet vården vissa delarav av av
kulturarvet exempel på sådanaär nyttigheter.

I SOU 1993:95 Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila
försvaret konstateras:
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Ansvaret för landets beredskap inför krigsfarakrig och naturligtvisär
angelägenhet.främst statligen

Fördelning mellan och kommun statligamellan myndigheterstat samt

allmänna roll kommunernaStatens tidigareär,gentemot sagts, attsom
bl.a. formulera nationella mål och lagstiftning formellaatt genom ange

för kommunernas arbete. ska kommunerna underlagStaten förramar ge
vilka beredskapsåtgärder fordras på den kommunal nivån. Underlagetsom
ska bestå övergripande mål och andra planeringsförutsättningar samtav
rådgivning. Staten ska också följa resultatet kommunernasupp av
beredskapsåtgärder beredskapsläget.samt

Verksamheten på lokal nivå inom funktionen vid höjd beredskap har
lagen civilt försvar och ändringar1994:1720 igenom om

räddningstjänstlagen fullt blivit kommunal uppgift. innebärDetut en
bl.a. kommunen ska planera för räddningstjänsten vid höjdatt
beredskap och för personalförsörjningen ochatt ansvaret
materielhanteringen ligger på kommunerna. förberedelserAlla för
mobilisering ska utföras kommunerna.av

Enligt lagen civilt försvar ska kommunerna verka för attom
beredskapsförberedelser för den civila verksamhet bedrivs isom
kommunen statliga myndigheter, landstinget, kyrkliga kommunerav

organisationer och företag får enhetlig inriktning och församt atten
samverkan sker mellan dem. Detta gäller endast i fråga sådanom
verksamhet inriktad kommunen.påärsom

Statsmaktema samordning mellan räddningstjänst i fredattanser
och den verksamhet bedrivs inom funktionen Befolkningsskyddsom
och räddningstjänst tidigare benämndes civilförsvarsverksamhetsom
ska integrerad och den s.k. totalförsvarsprincipen ellerattvara

dvs. den har i fred ska det i krig,ha skaansvarsprinc1pen, ansvaretsom
gälla. 1984/85:l6l uttrycktes det följandeI på sätt:prop.

För del jag samordningen mellan räddningstjänsten i fred ochegen ser
civilförsvarsverksamheten led i strävandena i enlighet medett attsom

års totalförsvarsbeslut förankra totalförsvaret i samhället.1982
Utvecklingen innebär den s.k. totaltörsvarsprincipen införs på dettaatt
område, dvs. den har för verksamhet i fred ocksåatt ansvaretsom en
ska ha detta i krig. Samtidigt kan konstatera attansvar man
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samordningen betydande fördelar för verksamheten iger både fred och
krig.

2.6. 1 Ledningsförmåga
Totalförsvarets ledningssystem bygger på ledasättet verksamhetenatt som
finns redan i det fredstida samhällets besluts- och ledningssystem. För att
klara de svåraste och omfattande händelserna,mest där det väpnade

ställer de kraven,angreppet största måste dock vissa kompletterande
åtgärder vidtas. Detta gäller såväl legala förutsättningar, tekniskt stöd,
organisation uthållighet och robusthet.som

ledningssystemetI får de geografiskt ansvariga myndigheterna vid
höjd beredskap innebärett de ska inrikta, prioritera,attansvar som
omfördela, informera Denna övergripande operativam.m.
områdesledning behövs det fredstidanär ledningssystemet för mer
normala fredshändelser inom olika verksamheter inte längre klarar
situationen. För närvarande i denna så kallade ledningskedjaavses
regeringen, civilbefálhavare, länsstyrelser och kommunstyrelser.
Ansvar och befogenheter vid svåra påfrestningar på samhälle i fred
utreds för närvarande inom Regeringskansliet.

Ledningssystemet och dess fråga prioriteradär statsmakterna ochav
i totalförsvarsbeslutet 96 också inriktningen. Prioriteringenanges av
åtgärder i första hand myndigheter i ledningskedjanavser och de
centrala myndigheterna, kan naturligtvis i tillämpligaomsättasmen
delar i hela En intressantsystemet. fråga ledningsförhållandenaär på
den lokala nivån, där kommunstyrelsen ska ha övergripandeett
geografiskt för all verksamhet. Kommunerna har hittillsansvar fått ett
ringa stöd för sin övergripande ledningsförmåga, medan de inom
funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst, har fått ett

ÖCBomfattande stöd. har dock till regeringen föreslagit
omavvägningar inom den civila planeringsramen för kunna stärkaatt
den kommunala övergripande ledningsförmågan.

2.6.2 Styr- och uppföljningssystemen
ÖCB har olika roller, dels samordningsuppgift stabs- ochen som

under regeringen,expertorgan dels funktionsledningsansvar för detre av
18 funktioner ingår i civilt försvar.som
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samordningsuppgiften till regeringenI ingår bl.a. utarbetaatt
planeringsunderlag för civilt ochförsvar för myndigheternaatt
konkretisera statsmaktemas intentioner framta gemensamma
utgångspunkter för hur totalförsvarsbesluten ska genomföras. Vidare

ÖCBhar uppgiften följa verksamheter och regeringenspåatt attupp
uppdrag genomföra funktionsgenomgångar.t.ex.

Regeringen operativa anvisningar för genomförandeger av
ÖCBtotalförsvarsbeslut. konkretiserar dessa anvisningar i dokumentet

Beredskapsinriktning för civilt försvar, efterframtagen de senaste
totalförsvarsbesluten åren 1992 och Beredskapsinriktningen1996.
vänder sig till funktionsansvariga myndigheter civilbefälhavareoch

sedan i sin fram erforderliga funktionsinriktningarskatur tasom
förrespektive grundsyner genomförande inom respektive geografiskt

område. Vidare baseras genomförandet olika prioriteringsinstrumentpå
ÖCB,konkretiseras regionala mål- ochsåsom riskanalyser,som av

Ävenkommuner instrumentgruppering dessa ingår iav m.m.
samordningsuppgiften funktionsövergripande.och De gäller iär
tillämpliga delar samtliga funktioner.

Allmänt befolkningsskydd2.6.3 om

befolkningsskydd definieras lagenBegreppet i 1994:1720 civiltom
försvar. omfattar åtgärder syftar till skydda befolkningen ochDet attsom
civil egendom från verkningar.krigets Följande åtgärder räknas enligt
lagen till befolkningsskyddet:

Utrymning och inkvartering;0
Tillhandahållande och iordningställande skyddsrum och skyddade0 av
utrymmen;
Tillhandahållande andningsskydd;av
Mörkläggning;
Information Självskydd;om
Kompletterande åtgärder nödvändiga för övriga åtgärder skaär attsom
kunna genomföras.

beskrivningen vi befolkningsskyddet endast förAv äratt avsettser
verksamhet under höjd beredskap. verksamhetenNågra krav på skaatt

skydd fredstida hot och risker lagen.ställs inte i dettaImotge
befolkningsskyddetavseende skiljer sig från räddningstjänsten. En
förhållandeskillnad i till räddningstjänsten är attannan
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befolkningsskyddet till del verkar skadeförebyggandestor medan
räddningstjänsten till del verkar skadeavhjälpande.stor

Vi beskriver i det följande skyddsrumssystemet systemet för
tillhandahållande och iordningställande skyddsrum och skyddadeav

Övrigautrymmen. åtgärder inom befolkningsskyddet går vi inte
in på här. Vinärmare återkommer till dem i våra överväganden om

Räddningsverkets verksamhet i kapitel

2.6.4 Skyddsrumssystemet

Allmänt

Med skyddsrumssystemet administration fysiskt skydd föravses av
befolkningen skyddsrum och skyddade i vid bemärkelse,utrymmen- -
från planering till avveckling.

Skyddsrumsbyggandet regleras i huvudsak lagengenom
1994:1720 och förordningen 1995:128 civilt försvar. Med stödom

förordningen har Räddningsverket givit föreskrifterav SRVFSut
1992:19 utförande och utrustning skyddsrum. Härutöver harom av
plan- och bygglagen 1987:10 betydelse för skyddsrumsbyggandet.

Skyddsrum fysiskt skyddär redan underett fred anordnas,som
utformas och så det skyddutrustas de stridsmedelatt kanmotger som

komma till användning i krig.antas

Skyddsrum byggs i takt med nyproduktionen bostäder och andraav
byggnader. Olika lagar och förordningar har tillämpats, liksom olika
planeringsförutsättningar, tekniska bestämmelser och ekonomiska
ersättningssystem sedan början andra världskriget, dåav
skyddsrumsbyggandet började i Sverige.

mindreEn del skyddsrumsproduktionen har skett i befintligaav
byggnader förstärkning tak ochgenom väggar,av
bristtäckningsskyddsrum. Detta i dag i storstädemasgörs centrala delar,
i första hand för täcka brister skyddsrumatt i totalförsvarsviktigaav
verksamheter, också för boende.men

Fastighetsägaren enligt lag skyldigär underhålla skyddsrummetatt
så dess skyddsförmåga kvaratt under helaär livslängden. Kommunen
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har lagenlig skyldighet besiktningar kontrolleraatt atten genom
skyddsrummen tillfredsställandehar skyddsformåga. Länsstyrelsenen

för tillsyn och uppföljning i övrigt.ansvarar

Omfattningen skyddsrumsbyggandet bl.a. storlekenstyrsav genom
på det bemyndigande riksdagen årligen beslutar ochsom om som
regeringen överlämnar till Räddningsverket regleringsbrevet.genom
Byggkonjunkturen har avgörande inverkan på möjligheterna atten
åstadkomma skyddsrum i samband med byggnader byggs.att nya

Ett skyddat skydd planläggs kommunen i fredär ettutrymme som av
och anordnas under höjd beredskap. betydligtDet enklareär än ettsom
skyddsrum och visst skydd strålning från radioaktivt nedfallmotger
och splitter inom särskilt område, byggnadsras.samt, ävenutsatt mot

Verksamhetsmål och riktlinjer

Enligt regleringsbrevet år 1998 för verksamhetsgrenen Befolkningsskydd i
krig verksamhetsmålet följande:är

Statens räddningsverk skall inrikta och planera produktion av
skyddsrum för boende eller verksamma i civil totalförsvarsviktig
verksamhet inom särskilt riskutsatta områden i enlighet med de
regionala mål- och riskanalysema, så intentionerna i 1996 årsatt
totalförsvarsbeslut uppfylls.

Räddningsverket skall tillse att
underhållsbesiktning och åtgärdande fel och brister iav-
befintliga skyddsrum fortsätter,
inventering och registrering lokaler lämpadeärav som som-
skyddade fortsätter,utrymmen
arbetet med införa avgränsningatt snävare av-
skyddsrumsområdena så dessa ansluter till denärmareatt
teoretiska riskområdena enligt de regionala mål- och
riskanalysema slutförs snarast.

Räddningsverket fattade den januari14 1998 beslut inriktningenom
skyddsrumsproduktionen under första halvåret Enligt1998. dettaav

beslut ska tills vidare inga skyddsrum beslutas inomnya
skyddsrumsområde har tillkommit enbart grund riskområdesom av
för sjöinvasion infallsport i södra och mellersta civilområdena.
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Planeringssystem för skyddsrum

Mål- och riskanalys

Mål- och riskanalys förteckningär de objekt civilaöver och militäraen - -
kan bli direkt förantas vapenverkan vidutsattasom väpnatett angrepp.

framgårDet också objektet punkt- eller ytmål,utgör sabotagemål ellerom
förmål kemiska vilken risknivå åsatts detsamt omgivandevapen, som

riskomrâdet. förteckningenAv framgår också områden tidigt kansom
för omfattandeutsättas markstrider.

Grunderna grundsynen för mål- och riskanalysema utarbetas av
ÖCB och Försvarsmakten Grunderna, tillsammans med degemensamt.

ÖCBtillämpningsregler och Försvarsmakten gör,som gemensamt är av
vikt för samstämmiga bedömningarstor skaatt olika områdes-göras av
funktionsansvarigaoch myndigheter.

Mål- och riskanalys sammanställd förär län ellerettsom ett
civilområde benämns regional mål- och riskanalys. Civilbefálhavaren
och militärbefälhavaren utarbetar den regionala mål- och riskanalysen

och i enlighet medgemensamt grundsynen. Länsstyrelsen,
försvarsomrâdesbefälhavaren m.fl. berörda myndigheter lämnar
underlag till och deltar i arbetet.

Kommunen behöver för sin planering för höjd beredskap inom bl.a.
räddningstjänst och vid skyddsrumsbyggande, del den regionalata av
mâl- och riskanalysen. På grund sekretesskravet brukar kommunenav
enbart få del det berör den kommunen.ta av som egna

Fysisk planering

Varje kommun ska ha aktuell översiktsplan, omfattar kommunensen som
Översiktsplanenyta. samlat beslutsunderlag,är bl.a.ett belysersom

allmänna intressen, kommunens miljösituation och hur nationella värden
tillvara. deI allmänna intressenatas inräknas åtgärder för skyddaatt

befolkningen och begränsa verkningarna stridshandlingar.mot av

detaljplanEn främst vid planeringupprättas bebyggelse ellerav ny
vid planering förändringar i befintligstörre bebyggelse.av
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Behovsplanering

Skyddsrum ska enligt totalförsvarsbeslutet byggas96 endast för boende
verksamma i särskilt totalförsvarsviktiga verksamheter. Behovetsamt av

skyddsrum ska i första hand de risker befolkningen kanstyrasnya av som
bli för på grund vissa platser med totalförsvarsviktigaantas utsatta attav

mål kan bli bekämpade. Detta sammanställs i de regionala mål- och
riskanalysema, där riskområden och risknivåer På grundvaläven anges. av
dessa riskområden fastställer kommunerna i samråd med respektive
länsstyrelse inom vilka områden skyddsrum ska byggas.

Regeringen Totalförsvari i förnyelse prop. 1996/97:4:säger

Planering och produktion fysiskt skydd bör inriktas enligtav
följande.

Särskilt område Skyddsrumsområdeutsatt

Annat område Planläggs för skyddadeutsatt
med beaktandeutrymmen, av

befintliga skyddsrum

Övrigt område planeringIngen

annatI område ska planeras för skyddatutsatt utrymme.
Räddningsverket tolkar annat område dvs. medutsatt tätort, ortsom
sammanhållen bebyggelse med minst invånare200 och avståndett
mellan husen intenormalt överstiger 200 Kommunen skameter.som
besluta skyddade i samråd med länsstyrelsen.utrymmenom

objektPrövning av

skyddsrumsärende hanterasEtt och följandepåprövas sätt.

planerarDen bygga hus eller motsvarande kräveratt ettsom som en
bygganmälan ska underrätta kommunen. byggandetOm planeras ske
inom område där skyddsrum ska byggas ska kommunen lämnaett
besked skyddsrum ska byggas.attom
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Behovet skyddsrumsplatser för det anmälda byggobjektetav
beräknas kommunen den byggnadens behovav som summan av nya
och bristen skyddsrumsplatserpå inom radie 70 meter.en

Byggande och besiktning skyddsrumav

har förelagts bygga skyddsrum ska bygga ochDen att ett utrustasom
skyddsrummet till skyddsrummet medstämmer överenssamt attse
föreläggandet och med gällande föreskrifter skyddsrum.om

Besiktningen skyddsrummet sker kommunen.av av

Finansieringssystem för skyddsrum

Allmänt

har förelagts byggaDen skyddsrummet får ersättningatt staten.som av
Beloppet merkostnaden för anordna skyddsrummet.motsvara att
Länsstyrelsen beräknar och beslutar ersättningen. Räddningsverketom
betalar.

Bemyndigandesystemet

bemyndigande för skyddsrumsbyggande,Staten dvs. riksdagenger
hur skyddsrummenbeslutar mycket får kosta under viss period ochom en

regeringen anslaglovar motsvarande belopp kommer beviljas.att att
Bemyndigande styrinstrument för omfattningen och inriktningenär ett av
skyddsrumsbyggandet, det medverkar till hålla kontroll överatt statens
sammanlagda betalningsåtaganden de fastighetsägare ärgentemot som
ålagda bygga skyddsrum.att

Regeringen kan i sin lämna bemyndigandet vidare till dentur
myndighet ska genomföra statsmaktemas intentioner. Medsom
bemyndigande befogenhet för myndigheten åtagandengöraattmenas

medför framtida utgifter ska täckas med anslagettsom som som
myndigheten inte fått, dvs. går mellan beslut ochårännu än ettmer
utbetalning anslagsförordningen 1996:1 189.

regering och riksdag ska få uppfattning hurFör att en om
bemyndigandena bör fördelas för skyddsrumsproduktionens olika
verksamheter begärs varje år redovisning från kommunernaen av
omfattningen planerad nyproduktion och planerat underhåll underav
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det året. Kommunernassenaste behovsunderlag lämnas till
länsstyrelserna, sammanställer och sänder till Räddningsverket.som

Med utgångspunkt i bl.a. de redovisade behoven och en prognos
byggmarknadensöver utveckling Räddningsverketgör avvägningar

och bedömda behov i sittpresenterar budgetunderlag. Anslagen för
skyddsrum halvt år Då fattarett Räddningsverket beslutges senare. om
hur de bemyndiganden tilldelats ska användas. Beslutsom om
bemyndigande först och halvt år eftertas detett budgetunderlagetett att
lämnats in.

Eftersom inte alla har anmält de ska bygga inomattsom ett
Skyddsområde och sedan fått bygglov och skyddsrumsbesked, faktiskt
bygger, bemyndigandesummanär vad behöverstörre än betalas utsom
och därmed destörre anslagän Räddningsverket får försom
skyddsrumsbyggandet.

Kostnader

Nedanstående tabell visar utfallet kostnaderna för skyddsrumav
och skyddade under deutrymmen åren.senaste

Tabell 6: Kostnader för jøsiskt skydd
Utfall, miljoner kr

1997 1996 1995
Skyddsrum vid och 108,3 111,5 145,3ny-
ombyggnad
Besiktningar och 76,5 64,3 78,9
åtgärder efter
besiktningar
Bristtäckningsskyddsrum 70,9 88,7 75,7
och skyddsrumstora
Planering och produktion 0.5 10,5 12,9

skyddade utrymmenav
Administration 0.2 0,8 1,3
Summa 256,4 276,8 314,1

Anm. 1996 budgetåret 1995/96 omräknat till 12 månader,avser 1995
budgetåret 1994/95 omräknat till 12 månader.avser



SOU 1998:59 Nuvarande och uppgijisfördelning 75ansvars-

nedåtgående tendensenDen fortsätta, främst beroende lågpåväntas
bostadsproduktion skyddsområdenas minskning i antal ochsamt
utbredning.

Planering2.6.5 för räddningstjänst under höjd
beredskap

Med räddningstjänst enligt räddningstjänstlagen deavses
räddningsinsatser eller kommunerna ska för vidstatensom ansvara
olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för hindraatt
och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Fr.o.m. den julil

gäller lagen1995 också räddningstjänsten under höjd beredskap.

juli ändradesDen 1 1995 räddningstjänstlagen 1986:1102. Dessa
lagstiftningsâtgärder medförde kommunerna fick föratt ansvaret
rädddningsyänsten under höja beredskap. Samtidigt avskaffades den
statliga civilförsvarsorganisationen. Grundtanken bakom detta beslut är

rädddningstjänsten under höjd beredskap byggaska påatt
fredsräddningstjänsten organisation och med deresurser -
kompletteringar kan behövas under höjd beredskap.somll

När kommunerna fickl för det civila försvaret under höjdansvaret
i beredskap innebar det bl.a. följande:

Varje kommun ska självständigt utforma, planlägga och vidmakthållal 0E krigsorganisation den utsatthetoch de särskildamoten som ansvara r
hot finns i kommunen.som

i Staten ska kommunerna full kostnadstäckning för krigsuppgiftema.ge
Länsstyrelserna ska kommunerna stöd och planeringsunderlag förge
beredskapsförberedelsema. Länsstyrelserna ska också i dialog med
kommunerna följa och utvärdera beredskapen denpå lokala nivån.upp
Beredskapsläget ska regelbundet till regeringen.rapporteras

Genomförandet de beslut fattades år fortsätter1995av som
fastställtfortfarande. Flertalet kommuner hade den julil 1997

räddningstjänstplaner också omfattade räddningstjänsten undersom
höjd beredskap. kommer dockDet lång tid innan denatt nya
organisationen har bemannats fullt och försetts med erforderligtut
materiel. Enligt nuvarande planering kommer utbildningen av
räddningsmän för höjd beredskap ske successivt underatt en
tioårsperiod.
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Räddningsverket för den centrala tillsynen denansvarar av
kommunala räddningstjänsten. Sedan den 1 juli 1995 är
ñedsräddningstjänsten och räddningstjänsten under höjd beredskap
integrerad. Räddningsverkets tillsyn omfattar båda dessa verksamheter.

Under de åren har omfattande insatsersenaste gjorts för byggaatt
rädddningstjänsten under höjd beredskap. De viktigasteupp

styrdokumenten i detta sammanhang har varit vissa och andrarapporter
underlag tagits fram projekt- och arbetsgrupper inomsom av
Räddningsverket projektet Räddningstjänst under höjd beredskap och
föregångare till detta. Inom för detta arbete har bl.a. tagits framramen
exempel på planeringsunderlag för den kommunala räddningstjänsten
under höjd beredskap och modeller för dimensioneringen av
räddningsstyrkor och räddningsledningar. I detta arbete har
Räddningsverket definierat och beskrivit s.k. typskador harsom

riktvärdenanvänts vid dimensioneringen räddningstjänstensom av
under höjd beredskap.

Det material har redovisats Räddningsverket harsom av av
länsstyrelserna i planeringsunderlag för länetsomsatts kommuner.
Länsstyrelserna har då också utgått från den grundsyngemensamma

länsstyrelsen och försvarsområdesbefälhavaren har tagitsom fram.
Vidare har Räddningsverket utbildat sextiotal handledareett harsom
bistått kommunerna vid planeringen räddningstjänsten under höjdav
beredskap. Ungefär hälften handledarna har rekryterats från denav
kommunala räddningstjänsten. Den andra hälften personalutgörs av

länsstyrelserna.från

Vad gäller övriga delar räddningstjänsten sker styrningen påav
olika beroende på vad detsätt sig förrör verksamhet. Beträffandeom
verkskyddet har Räddningsverket viss föreskriftsrätt med stöd av
förordningen civilt försvar. Föreskriftsrätten omfattar verkskyddetsom
organisation, utrustning, beredskap, mobilisering och verksamhet under
höjd beredskap. Räddningsverket har nyligen reviderat föreskriftemas
inom detta område. De grundläggande bestämmelserna verkskyddetom
finns i lagen civilt försvar.om

2.6.6 Räddningscentraler och ledningsplatser
Det utgår statsbidrag för de tilläggskrav för skydd, samband och
uthållighet måste ställas för ledningsplatsen för den kommunalaattsom
räddningstjänsten räddningscentralen ska användbar vid höjdvara
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på de fredstida behovenska de berorberedskap. kravDäremot som
Räddningscentraler samñnansierasrespektivebekostas kommun.av

harkommun. Räddningsverketoch respektivedärför i regel statenav
vad gäller räddningstjänstensför de statliga satsningar görssomansvar

regelverk föromfattandevid höjd beredskap. finnsledning Det ett
ellerför räddningscentralermotsvarande finns inteskyddsrum, men

ledningscentraler.kommunala

räddningscentraler,precisLedningsplatser för kommunen är, som
ÖCB inriktningsansvar dvs.angelägenhet. har dockkommunalen

statliga satsningaranvänds för deför sätträttatt pengarnaansvarar
ledningoch samband för kommunensgenomförs vad gäller skyddsom

i kraft kommunensden ledningvid höjd beredskap utövassom av
ÖCB fastställtområdesansvar. hargeografiska en

kommunalafor de satsningarprioriteringsinriktning avsersom
ÖCB haRäddningsverket har fått i uppdrag frånledningsplatser. att ett

vad gällerför de statliga satsningarproduktionsansvarsamlat görssom
kommunalafortifikatoriskt skydd förledningsstöd ochtekniskt

medinnebär Räddningsverketledningsplatser. Detta attansvar -
ÖCB:s inriktning och genomför åtgärdernautgångspunkt i planerar-

kommuner.med berördatillsammans

ÖCB:s RäddningsverketledningsplatserLänsstyrelsens är ansvar.
ÖCB för viss sambandsutrustninghar fått i uppdrag att somansvaraav

länet dvs.med räddningstjänsten inomnödvändig för kontakternaär
radiosamband.räddningstjänstens
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Tabell Kostnader för räddningscentraler och ledningsplatser
Utfall,
milj. kr

1997 1996/95 1995/94
Räddnings-
central 74,3 145,5 92,0

Kommunala
ledningsplatser 6,7 4,2 2,7

Sambandsutrustn.
vid länsstyrelsen
ledningsplatser 3,4 2,7 2,3
Summa 81,0 149,7 94,7
Anm. 1996 det förlängda budgetåret 95/96, dvs.avser 18 månader. Det
tillkommer utbetalningar avseende åtgärder befintligai anläggningar

på 6 miljoner kr/år.m. m. ca.
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förtill principerFörslag3 ansvars-

uppgiftsfördelningoch

Förslag3

utredningen kompetensutgångspunkt förviktigEn är att ansvar - -
förslagolika principer ochhållsbefogenheter Närresurser samman.-

till sambandet mellan dessa.bör hänsynövervägs tas

offentliga åtagandet3.1 Det

kollektiv nyttighetEn

betalat ellerbrukare till depotentiellakommer alla nytta, oavsett om0
inte,

ingen har såutspridd antal aktörer, därkan över stor nyttaett stort0 vara
bära kostnaden,det intressantäratt att ensam

tillräcklig omfattning,produceras isamordnas för den skabehöver att
konsumtionicke-rivalitet, dvs.karakteriseras avpersonsenav

för andra,inte tillgänglighetennyttigheten minskar
svårtomöjligt eller mycketöppenhet, detkarakteriseras är attav0

finansieringen.inte bidrar tilldenutestänga som

brukar motiverakollektiv nyttigheteller tjänstAtt attär envaraen
exempel pååtagande. Somoffentligt, ofta skattefinansierat,den är ett

rättsväsendet,särskilt framhävasnyttighet brukarkollektiv
bakgrundeninfrastrukturen. dentotalförsvaret och delar Mot ärav

offentligträddningstjänstfunktionen Befolkningsskydd och ett
förs bl.a. ikollektiv nyttighetvadåtagande. Resonemanget ärom en

åtaganden 1994:53.Motiv för offentliga Ds
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Mot bakgrund det,är enligtav resonemanget utredningensovan
mening, ofentligt åtagandeett föratt verksamhetsområdetattansvara
Skydd olyckor fungerarmot tillräckligt bra. Med detta vi detattmenar

offentligtär åtagandeett skapa deatt övergripande regelverken och
uppföljning och utvärderinggenom försäkra sig reglernaattom

efterlevs och de olika delarna i detta skede synkroniseras och
genomförs så suboptimering undviksatt och de nationella målen nås till
så låga kostnader möjligt.som

Vi också följande principatt bör gällaanser vid fördelningen av
mellan det offentliga och detansvar enskilda:

Det offentligtär åtagandeett0 mål föratt trygghet,ett säkerhetange
och välfärd.

Samtidigt det övergripande offentligtsom äransvaret åtagandeett är
viktig utgångspunkt för utredningen:en annan

Enskilda har för sitt liv0 och sin egendom och föransvar inte orsakaatt
olyckor.

Detta medför, enligt vår mening, först ska enskildaatt fysiska och
juridiska vidta de åtgärder de kan i syftepersoner förhindra olyckoratt

vidta de skyddsåtgärdersamt de kan. Sedan det offentligatar vid. Ett
sätt uppnå dettaatt myndigheterär att arbetar bl.a. kravställaresom

regleringar, utvecklingsarbete,genom informationgenom och
utbildning med uppföljningsamt och utvärdering.

3.1.2 Stat och kommun

Följande principer bör vägledande vid fördelningenvara mellanav ansvar
och kommun:stat

Det statligtär ett0 nationellaatt mål föransvar trygghet, säkerhetange
och välfärd.

Beslut och utförande0 uppgift bör inteom ligga på högreav en
organisatorisk nivå nödvändigtän i förhållande till de direkt berörda.

Ansvar för verksamhetsområden0 kräver mått nationellett stortsom av
likfonnighet och överblick bör ligga på staten.
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för verksamhetsområdenAnsvar kräver betydande inslag0 ettsom av
lokalkännedom bör ligga på kommunen.

Närliggande uppgifter bör verkställas på beslutsnivå och0 samma
handhas huvudman.av samma

verksamhetDen kommuner eller landsting för ska ha0 som ansvarar
anknytning till det geografiska området eller till deegna egna
medlemmarna.

förAnsvar internationella åtaganden bör ligga på0 staten.

statligtDet mål för trygghet, säkerhetär ochett attansvar ange
välfärd.
Genom lagstiftnings- och finansmakten formulerar staten
säkerhetskraven, ställer de övergripande målen och fördelarupp ansvar
och mellan kommuner och enskilda. De övergripande målstat,resurser
för trygghet, säkerhet och välfärd statsmakterna ska sedansom anger
brytas ned till Verksamhetsmål, olika myndigheter ska leva till.som upp
Verksamhetsmålen kan formuleras minimistandards, ska gällasom som
för landets alla medborgare eller andra lämpliga mätbara mål, kravt.ex.

förmåga.på ingårI också uppföljning/utvärdering.ansvaret göraatt

Beslut och utförande uppgift bör ligga på högreinteom av en
organisatorisk nödvändigtnivå förhållande till dei direkt berörda.än

principDenna ingen anvisning uppgift bör handhas statligt ellerger om en
strävankommunalt, den uttrycker allmän till decentralisering imen en

beslutsfattandet och därmed viljeinriktning vid uppgiftsfördelningen.en

Utgångspunkten inom det här aktuella verksamhetsområdet iär att
första hand kommunen bör för räddningstjänsten. Om detansvara
behövs eller kompetens det inte rimligt kommunär attresurser som en
har bör bör liggaövervägas på högre organisatoriskansvaretom en
niva.

Uppgifter kräver mått likformighet eller därett stortsom av
överblick hela landet nödvändigt bör ligga påöver är staten.
Exempel på avsedda uppgifter lagstiftning.är

Denna princip leder till centralt statligt Bland fördelarnaett ansvar.
med centralt beslutsfattande kan bättre samordningsmöjligheternämnas

bättre utnyttjande centralt placerad expertis ochsamt tekniskaav
En centralt placerad beslutsfattare kan dock inte alltidresurser. vara
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helt informerad de specifika förhållande råder för vissom som en
konkret beslutssituation och betydelse för valärsom av av
handlingsalternativ. Därför finns princip:även nästa

Uppgifter kräver betydande inslag lokalkännedom börettsom av
ligga på kommunen.
Exempel: planera och utföra räddningstjänst inom kommunatt samten
socialtjänstens uppgifter med stödja enskilda människor.att

Genom delegering och befogenheter kan människorav ansvar
aktiveras och få intresse verksamheten.större av

Närliggande uppgifter bör verkställas på beslutsnivå ochsamma
handhas huvudman.av samma
Denna princip kan leda till statligt eller kommunalt utförande. En uppgift
bör utföras den, har de bästa förutsättningarna sköta uppgiftenattav som
på verkligt rationellt och ändamålsenligt Fördelenett ligger i desätt.
förväntade effektivitetsvinster bör kunna uppnås vid god samordningsom
under huvudman.en

Utförandet skydd olyckor bör läggas på myndighetmotav en som
har tillgång till lämpliga räddningsresurser och/eller geografiskt ansvar.

tillkommandeDe räddningsresursema bör helst kunna merutnyttjas för
kontinuerlig verksamhet.annan mera

kan ocksåDet lämpligt räddningstjänstansvar läggs påattvara en
myndighet andra skäl bedriveräven operativ verksamhet, harsom av
dygnet runt-beredskap och dygnet runt-verksamhet.

verksamhetDen kommuner eller landsting för ska hasom ansvarar
anknytning till det geografiska området eller till deegna egna
medlemmarna.

kommunallagenI den verksamhet kommuner eller landstingattanges som
bedriver ska ha anknytning till det geografiska området eller till deegna

medlemmarna.egna

I räddningstjänstlagen i varje kommunsägs ska det finnasatt en
räddningskår. Kommunen får komma med kommunöverens en annan

ha räddningskår. Kommunen får ocksåatt avtala medom en gemensam
kommun de uppgifter i kommunen, enligtatten annan om som

räddningstjänstlagen ankommer på räddningskåren, ska helt eller delvis
ombesörjas den andra kommunens räddningskår.av
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Detta upphäver ovanstående lokaliseringsprincip i kommunallagen.
Vi det ändå varje kommun haratt förser sitt geografiskasom ansvar
område och sina kommunmedlemmar även kommun kanom en annan
utföra uppgifter.

Ansvar för internationella åtaganden bör ligga på staten.
Det gäller fort.ex. till internationellaatt regleringarattansvar se

följs. Detta utesluter inte vissa genomförandeuppgifteratt kan
decentraliseras.

Mellan de nordiska länderna gäller det nordiska ramavtalet, som
medger de svenska kommunalaatt myndigheterna samarbetar med sina
nordiska vid olyckshändelser och överhängande faragrannar för
olyckshändelser.

3.1.3 Fördelning mellan statliga myndigheter
En myndighet bör ha det sammanhållande0 föransvaret
verksamhetsområdet. Myndigheten har för delsattansvar
uppmärksamma oklara ansvarsförhållanden inom verksamhetsområdet
och för regeringenatt påtala dem, dels för sådant inom
verksamhetsområdet inte ankommer på någon Den skasom annan.
också samlande och pådrivande inom verksamhetsområdet,vara
speciellt i förskedena.

Myndigheter med sektor- eller produktkompetens0 bör för attansvara
åtgärder vidtas förhindrar olyckor för vidtasom samt att
skyddsåtgärder inom sina respektive verksamhetsområden.

Ansvaret för den statliga räddningstjänstens0 respektive delar bör läggas
på den myndighet bedriver närliggande verksamhet.som

Ansvaret för uppgifter kräver mått0 likformighetett stort ellersom av
där överblick hela landetöver nödvändig börär ligga på central nivå.

En myndighet bär ha det sammankallande föransvaret
verksamhetsområdet. Myndigheten har för delsattansvar
uppmärksamma oklara ansvarsförhållanden verksamhetsområdetinom
och för regeringen påtalaatt dem, dels för sådant inom
verksamhetsområdet inte ankommer på någonsom annan.
Myndigheten ska också samlande och pådrivande inomvara
verksamhetsområdet, speciellt förskedena.i
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medOvanstående sammanhänger myndighet,attansvar en
verksamhetsområdet,Räddningsverket, bör ha för förett ansvar

ansvarsförhållandenhelheten. uppmärksamma oklara innebärAtt att
arbeta uppföljning/utvärdering.Räddningsverket behöver med Att

påtala oklara ansvarsförhållanden för regeringen kan ske attgenom
Räddningsverket redovisar den nationella bilden och hur de nationella

uppfylls vilka brister finns.målen samt som

Vi verket i sitt arbete särskilt skaattanser
förhållande till sektorsmyndigheter regionala och lokalai samt0

arbeta mål, vägledning, ochmyndigheter med samordning uppföljning
förmågarisker, säkerhet och begränsa olyckor,attav

för sprida kunskaper risk- och olycksforskningverka att samt0 om
uppföljning och utvärdering belysa olycksutveckling ochgenom

samhällskonsekvenser,
ställningstagandenbidra med underlag för svenska i det internationella0

samarbetet inom området och medverka med expertkunskaper.

eller produktkompetensMyndigheter med sektor- bör föransvara
förhindrar olyckor föråtgärder vidtas vidtaatt samt attsom

skyddsåtgärder respektive verksamhetsområden.inom sina
myndigheter bör led i sitt ordinarie arbete förFlera ett attsom ansvara

åtgärder vidtas förhindrar olyckor för skyddsåtgärder vidtas. Isamt attsom
produktmyndigheterde fall såväl sektor- har bör de haettsom ansvar en

samarbeta.skyldighet att

för den statliga räddningstjänstens respektive delar börAnsvaret
läggas på den myndighet bedriver närliggande verksamhet.som

inom närliggandeska åvila den myndighet arbetarAnsvaret som
verksamhetsområden.

tillgång tillUtförandet uppgifterna bör ske någon harav somav
tillkommandelämpliga räddningsresurser eller geografiskt Deansvar.

förräddningsresursema bör helst kunna merutnyttjas annan mera
utförande myndighetenkontinuerlig verksamhet. primära för denDet är

genomföra räddningsinsatser inom dethar förmågan avseddadenatt att
geografiska området.

för uppgifter kräver mått likformighet ellerAnsvaret ett stortsom av
överblick landet nödvändigt bör ligga centraldär hela på nivå.över är
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Denna princip främst fördelningen mellanavser ansvaretav
länsstyrelserna och de centrala statliga myndigheterna. Uppgifter som
kräver betydande inslag regional kännedomett bör länsstyrelsen medav
fördel kunna för.ansvara

3.2 Föreslagna principer fördelade på
skeden

Förskedena

Inom dessa skeden vidtas
åtgärder syftar till förhindra olyckoratt0 som
skyddsåtgärder0
förberedelser för räddningsinsatser.0

Enligt de föreslagna principerna ska enskilda fysiska och juridiska
först vad de kan förgöra avvärja olyckor och minskapersoner att

konsekvenserna de ändå sker. För den bedriver farligom som
verksamhet ska detta mycket långtgående krav.ettvara

När det gäller åtgärder ska förhindra olyckor inträffarattsom samt
skyddsåtgärder, finns iredan dag enskilt intresse ochett Det taransvar.
sig uttryck i föreskrifter från försäkringsgivare,t.ex.
branschöverenskommelser och installation brandlarm i hemmen.av
Dessutom finns offentliga regleringar för vad enskilda ska i dettagöra
skede t.ex. §§ 41 och 43 i räddningstjänstlagen. Utredningen attanser
det viktigt med incitamentär för enskilda sig i detta skede.att engagera

Det offentligt åtagandeär skapa deett övergripande regelverkenatt
och tillsyn försäkra sig reglerna efterlevs degenom att samt attom
olika delarna i detta skede synkroniseras och genomförs. Enligt våra
principer kan detta finnas såväl på statlig på kommunalansvar som
nivå, beroende på vilken målgrupp eller geografiskt område åtgärderna
riktar sig Samtidigt det viktigtmot. är myndighet haratt etten
sammanhållande inom verksamhetsområdet, så allaansvar att
involverade organisationer arbetar med inriktning, dubbelarbetesamma
och suboptimering undviks de nationella målen nås tillsamt så lågaatt
kostnader möjligt.som
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Insatsskedet

Insatsskedet innehåller uppgifter på flera uppfyller kraven påsättsom
kollektiv nyttighet. Därför vi för detta skedeatt ävenansvaretanser
fortsättningsvis till övervägande del bör ojfentligt åtagande.ettvara

Enligt principerna fördelningför mellan och kommun detärstat
lämpligt fortsättningsvis i första hand låta åtgärdernaäven iatt
insatsskedet kommunalt Samtidigt bör sådana insatserettvara ansvar.

berör områden, kräver eller överväganden detstörresom resurser som
inte rimligt enskild kommun har statligt åtagande.är att etten vara

återställandeDet skedet

Arbetet inom detta skede omfattar åtgärder bevakning dentypenav av
skadade egendomen skydd och säkring restvärdet, dvs. tillsamt attav se

egendomsförluster kan minimeras. Vidare krävs i fallvissa saneringatt
och återställandeåtgärder.

Åtgärderna berör egendomen ofta direkt för denär nyttasom av
enskilde eller innehavaren. liggerDe därför främst påägaren ägaren
eller innehavaren för åtgärderna, det offentliga iatt ävenansvara om
vissa fall ska medverka. Därför för och arbetet i detta skedeär ansvaret
främst privat åtagande. Ofta behöver dock kommunenett
räddningstjänsten utförare i inledningen detta skede, eftersomvara av
det ofta behöver påbörjas redan då insatsskedet pågår.

Vissa åtgärder berör människors psykiska och fysiskatyper av som
hälsa dock ofenzligt åtagande. Psykiska och socialaär åtgärderett som
de skadade eller anhöriga kan behöva sådant exempel. Härär ett
involveras bl.a. sjukvård och socialtjänst.

Vissa åtgärder handlar miljön, sanering efter utsläpp,t.ex.som om
kan beröra geografiskt område och allmäntett stort stortsom vara av

intresse, också offentligt åtagande. Reglering skyldigheterär ochett av
tillsyn också det offentliga för.ansvarar

detta skede kan erfarenhetsåterföringI räknas in. finnsDetäven ett
behov samlad uppföljning/utvärdering âterföring. Detstort samtav en
uppgift för varje aktör i skedet bidra medär underlag. börDetatten

offentligt åtagande till det finns sammanhållandeett att attvara se en
myndighet, bl.a. arbetar med metodutvecklingsom
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överväganden4 och förslag detom

offentliga åtagandet

I detta kapitel redovisas överväganden och förslag som avser
verksamhetsområdet övervägandenSkydd olyckor i sin helhet.mot
och förslag berör Räddningsverkets verksamhet redovisas isom
kapitel Vissa överväganden och förslag berör utbildningsom avser

andra organisationeräven Räddningsverket.än Eftersom de främst
berör Räddningsverket har vi dock valt dem samlatatt ipresentera

övervägandenkapitlet och förslag Räddningsverket.om

4.1 Inriktning, styrning,
uppföljning/utvärdering

Utredningens förslag:

För hela området Skydd olyckor och för de olika skedenamot
behöver statsmakterna formulera övergripande mål. De ska utgöra
grund för inriktning verksamheten.statens De ska bl.a.av vara en
viktig utgångspunkt vid räddningstjänstlagstiftningen.översynen av

Målen statsmakterna ska sedan kunna brytas ned tillsom anger
Verksamhetsmål, olika myndigheter och andra aktörer ska levasom

till. Verksamhetsmålen kan formuleras minimistandards,upp som
ska gälla för landets alla medborgare eller andra lämpligasom

mätbara mål.

Uppföljning/utvärdering ska utifrån degöras uppställda målen
och bör fokusera på resultat/effekter.

helaFör området Skydd olyckor och för de olika skedenamot bör
det finnas utpekat för inriktning,ett styrning, uppföljning ochansvar
utvärdering. Huvudsyftet med dessa åtgärder bidra tillär sektornatt att

saker, dvs.gör effektiv.rätt Det innebärär bl.a. inrikta och prioriteraatt
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vilka åtgärder på effektivaste bidrar till målen följasätt samt attsom
resultaten.upp

Det finns i dag inom räddningstjänstlagstiftningen inga formulerade
efektmål nationella mål med medborgaren kunden i påcentrum,

förekommer angående trafiken, skolansätt ocht.ex.samma som
socialtjänsten. Räddningstjänstlagstiftningen fokuserar
verktygen/medlen. har sannolikt bidragitDet till sektorn har lågtatt
kundmedvetande inriktad på medlen och verktygen, utifrånärsamt

tekniskt Beteende- och samhällsvetenskapligasynsätt.ett synsätt, som
har utgångspunkter,andra har inte gjort sig gällande. Statistiken,ännu

nödvändighet i för mål- ochär ett systemsom en en mer
resultatorienterad och uppföljning, under uppbyggnad.styrning är

Sektom huvudsakligen tekniska regler. Motivet tillstyrs genom
reglerna naturligtvis skydda liv, egendom och miljö. Måletär ytterst att
finns implicit under reglerna inte uttryckt explicit, vilket bl.a.ärmen

det svårt diskutera vilka mål verksamheten ska ochgör att styra mot
vilka resultat ska uppnås, vilket grunden för mål- ochärsom en
resultatstyrning. Uppföljningen och utvärderingen, där tillsynen ingår,
blir värdering hur regeltrogen verksamheten och inteären av en
uppföljning/utvärdering vilka resultat i form exempelvisav av
minskade skador har uppnåtts. Sambandet mellan reglerna och desom
förväntade resultaten i form bl.a. minskade skador, har sannoliktav
ofta gått förlorade. gällerDet speciellt reglerna varit detaljerade.om
Funktionella harregler chans överleva tiden, då destörre överatt är
mål för specifika företeelser.

Vi inriktningen och styrningen inom verksamhetsområdetattmenar
Skydd olyckor ska ske främst i måltermer ochmot att
uppföljningen/utvärderingen ska fokusera på resultatet/effekten, istället
för på regeltroheten. fårDå vi mål- och resultatstyrning.en

Vi det offentliga ska ha för den enskildaäven att attansvaretmenar
människan, miljön och de samhälleliga intressena skyddas. Med detta

vi mål i form minimistandards för skydda dent.ex. att attavser av
enskilda människan i landet hon befinner sig kan Viän övervägas.var

samhället har för miljön skyddas, bl.a. eftersomatt ett attanser ansvar
det kan innebära kostnader inte enskilda människor eller företagsom
själva vill bära. samhälleligaAtt intressen i form demokrati,av
rättssäkerhet tillvara också offentligt åtagande och dessaärtas ettm.m.
intressen måste också uppmärksammas mål formuleras.när
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De effektmål vi bör gälla hela området Skydd olyckor,avser mot
dvs. för alla aktörer, såväl statlig kommunal räddningstjänst samtsom
andra aktörer, i samtliga skeden förskedena, insatsskedet och
återställningsskedet.

4.1.1 på målformuleringExempel

målNationella

Nationella förmål räddningstjänsten kan följandepå sätt:utse

Vision- -

effektivEn räddningstjänst människorna.nära

målNationella- -

Räddningstjänsten ska god kvalitet och så långt möjligt medvara av
hänsyn till riskbilden tillgodose den enskildes och samhällsverksamheters
behov säkerhet. skaDetta ske på likvärdigt i hela landet.sättettav
Räddningstjänsten ska särskilt beakta människor med särskilda behov
såsom barn, sjuka, handikappade och äldre.
Räddningstjänst ska ske i respekt för den enskildes självbestämmande och
integritet. Den enskildes och samhällsverksamheters förmåga självaatt
bidra till sin säkerhet ska stödjas.
Räddningstjänsten ska lätt tillgänglig för såväl upplysningarvara som
räddningsinsatser.
Räddningstjänsten ska arbete för förhindra i förväg begränsa olyckor.att
Vid olycka ska räddningstjänsten kunna snabb och effektiv insats.göra en
Räddningstjänsten ska yttäckande. Vid långa insatstider ska särskildavara
satsningar ske på den enskildas och samhällsverksamheters skydd.

Strategier- -

Räddningstjänstens bidrag till säkerheten i samhället ska utformas i
samverkan med den enskilde och aktuella samhällsverksamheter.
Behovsinriktningen ska säkerställas för kartläggningsystemgenom av
risker och risknivåer, målstyrning, uppföljning och utvärdering resultatav
ska finnas. Detta kräver i sin insamling data statistik.tur av
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Räddningstjänsten ska lättillgänglig finnas i samhället iattvara utegenom
vardagslivet. skaDen stödja enskildas och samhällsverksamheters
förebyggande arbete. Personalen ska kompetens för allsidiga insatser.ges
Räddningsinsatsers goda kvalitet ska säkras snabb alarmering, godgenom
ledningsfönnåga, hög kompetens hos personalen och kvalificerad
utrustning.

Från de nationella målen kan vissa krav lyftas fram vid inriktning,
styrning, uppföljning i kvantitativa kraven formulerasNär itermer.

tillstånd ska nås inom viss tid erhållstermer nationellaav som en
säkerhetsmål i form tillståndsmål. Nedan exempel på måttav ges som
kan användbara vid formulering sådana mål och vidvara av
uppföljning målen. Exempel viktigapå förändringar kanav vara
resultat jämförelse dagsläget med målet det önskadeav en av
tillståndet. Nedan några exempel på viktiga förändringar för attges
illustrera metoden.

Krav
Kvalitet avseende behovet säkerhet till riskbilden;settav
Likvärdighet avseende räddningstjänsten i landet;
Människor med särskilda behov;

tillStöd enskilda och samhällsverksamheter;
Tillgänglighet;
Förhindra och begränsa olyckor;
Snabb och effektiv insats;
Yttäckning och särskilda insatser vid långa insatstider.
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Mått och indikatorer exempel
Kvalitetsnivåer på riskanalyser, fördelningen insatstider påav
hushållen, insatstider vid skyddsobjekt olika slag, brandsynerav per
skyddsobjekt, kostnad invånare, kompetens för olika insatstyper,per
styrkeuppbyggnad inom olika tidsintervall, skador invånare ellerper
skyddsobjekt.
Jämförelse på kommunnivå kvalitetent i räddningstjänstenex av
avseende krav l och 2-8.
Utbildningstimmar skolbarn, individuellt larm handikappad,per per
informationsmaterial främmande språk invandrare.per

4. Antal utbildade i Självskydd 1000 invånare, antal brandvarnareper
och/eller antal brandsläckare eller motsvarande 1000 invånare.per
Antal ärenden olika slag från allmänhet och andra, larmtider.av
Antal personaltimmar på förebyggande, antal informationer och
utbildningar olika slag, antal i olika målgrupper.av personer
Fördelning anspänningstider, insatstider vid olika insatser, skadorav
och skadekostnader objekt eller händelse.per
Antal särskilda satsningar olika slag 1000 invånare vid olikaav per
tidsintervall för insats.

Viktiga förändringar fiktiva exempel
Förbättrad förmåga tillämpa riskanalyser på lokalatt nivå är
sannolikt förutsättning för kunna bedömaett behovet ochatt
därmed räddningstjänsten anpassningen till behovet.
Förbättrade metoder och data för följa och utvärderaatt upp
räddningstjänstens kvalitet.
Ökad satsning på åtgärder för den enskilda människan i samverkan
med myndigheter, frivilliga organisationer, med flera.
Öka4. kontaktytan med allmänheten, andra förvaltningar, näringsliv
m.m.
Ökad i samhällsverksamheten.närvaro
Ändra inriktningen arbetet och personalens utnyttjande.av
Öka ledningsförmågan vid insatser.sammansatta
Ökad satsning på glesbygden.

På sidanästa exempel på målkedja förett räddningstjänstenges en
från nationella mål till övningsmål för enskild brandman.en
Verksamhetsidé, övergripande mål och kommunala effektmål i kedjan

mål antagitsär kommunen och bygger på brettsom av ettsom
samarbete inom kommunen, samverkan med allmänheten, näringsliv

Prestationsmålen i figuren räddningstjänstens verksamhetm.m. avser
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och formuleras olikapå nivåer. Prestationsmålen på de olika nivåerna
de operativa styrkorna.avser

Målkeaya förFigur 3: räddningstjänst
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målLokala för räddningstjänsten

Kommunens målövergripande för säkerheten

JönköpingsI kommun ska alla människor ha och säker miljö.tryggen
Brand- och olycksriskema ska fortlöpande minskas.

Kommunens strategi

Samarbete mellan kommunens förvaltningar, andra kommuner, näringsliv,
organisationer och andra delar samhället.av

Övergripande mål för räddningstjänsten i Jönköpings kommun

Räddningstjänsten ska medverka till antalet bränder och andra olyckoratt
skador därav fortlöpande minskar. Detta ska särskiltsamt gälla skador på

människor, miljö och oersättlig egendom.

Räddningstjänstens strategi

förstaI hand olycksförebyggande åtgärder medverka till olyckorgenom att
förhindras.
I andra hand skyddsinriktade åtgärder i förväg begränsagenom
konsekvenser olyckor.av
När olyckor inträffar snabbt och effektivt ingripandegöra ett i syfte att
begränsa konsekvenserna.
Medverka till invånarna ökad riskmedvetenhetatt och kunskapgenom
själva kan verka för sin säkerhet.
Räddningstjänsten ska arbeta humanitärt och kostnadseffektivt.

Kommunala räddningstjänstens effektmål

Mål effekter uttryckta i ökad säkerhetsnivå minskad risknivå,som avser
minskade skador svåra formulera enbart förär räddningstjänstenatt då
räddningstjänsten inte den enda aktören.är Kommunala effektmål har en
högre grad giltighet på kommunal nivå.av
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åtgärdsmålRäddningstjänstens

År ska2000 alla hushåll i glesbygd lång insatstid fått hembesök.
År ska2001 alla flerbostadhus med dålig brandsektionering var
identifierade och husägaren infonnerad.
År 2000 ska olika insatser andelen brandvarnare 90%.genom vara

kommuninvånamaX% ska nås livräddande insats med rökdykareav av en
inom minuter.Y
Räddningsstyrkoma ha förmågaska klara behövliga insatser iatt
skyddsobjekten inom föreskriven tid.

Sambandet mellan nationella mål och lokala mål de analyser kansamt som
behövas för fastställa målen på olika nivåer beskrivs nedan.att
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Figur Samband mellan4 nationella och lokala mål:
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ÖvervägandenSOU förslag1998:59 och det ofentliga 96åtagandetom

detta finnsMer läsa upprättad inomi PM utredningen Exempelattom en
nationella mål för säkrare samhälle. Rapporten finns tillgänglig hosett

Räddningsverket.

Åtgärder4.2 Förskedena vidtas innansom-

olyckor inträffar

Åtgärder vidtas innan olyckor inträffar, förskedena,i slag:är tresom av

åtgärder ska förhindra olyckor,0 som
skyddsåtgärder,0
förberedelser för räddningsinsatser.0

dessa skeden ingårI de förberedelser sker i omedelbarinte som
anslutning till räddningsinsatsen eller under genomförandet insatsen.av

Enskilda har för och intresse skyddaett ett attpersoner ansvar av
sig själva och sin egendom. ofentliga harDet för skyddaett attansvar
enskilda i den mån de enskilda inte själva klarar det skyddasamt att
miljön och andra samhälleliga intressen. förDetta grunden deär
åtgärder vidtas och syftar till förhindra olyckor inträffaratt attsom som

minska konsekvenserna olyckor inträffar.samt att om

de delar förskedena offentligtI åtagande har olikaär ett
myndigheter för inriktning, styrning ochansvar
uppföljning/utvärdering. detNär gäller åtgärder exempelvis berörsom
explosiva har Sprängämnesinspektionen kemikalier iämnen ett ansvar,
allmänhet har Kemikalieinspektionen för Räddningsverketansvar osv.
har i dag i förskedena det gäller brand, i övrigt detnärett äransvar men
inte helt klart vilket verket har inom förskedena. Vi attansvar avser
föreslå förtydliganden dettaav ansvar.

Konkret kan statliga myndigheter arbeta med inriktning och
styrning på följande kan forsknings-De ochsätt. genom
utvecklingsarbete till finnsdet kunskaper vilka åtgärderattse om som
bör vidtas sprida dessa kunskaper information ochsamt genom
utbildning/övningsverksamhet. kan också föreskrifter riktadeDe genom
till statliga, enskilda eller kommunala verksamheter ställa krav på
åtgärder bedöms angelägna och uppföljning/utvärdering,som genom
inklusive tillsyn, kontrollera kraven blir uppfyllda.att
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Kommuner kan också arbeta med bl.a. utbildning och
övningsverksamhet för inrikta och verksamheten.att De arbetarstyra
också med tillsyn bl.a. brandsyn och tillsyn kalladeså §43-genom av
anläggningar.

Ideella harorganisationer också viktig uppgift inom förskedena.en
De kan bl.a. information och utbildning påverka människorsgenom
beteende och få människor intresserade vidta åtgärderattmer av som
ska förhindra olyckor skyddsåtgärder.samt

Vi förskedena måsteatt tydligare definition,anser vidgadges en
omfattning och ökad tyngd. Detta bör ske utvidgadgenom en
lagstiftning och Räddningsverket fästeratt vikt vid detstörregenom
förebyggande arbetet. Utbildningen behöver förändras, vilket också
planeras och arbetet med stödja kommunernaatt och den statliga
räddningstjänsten i deras riskhanteringsarbete måste fortsätta och
intensifieras. Dessutom vi Räddningsverketattanser genom
information och utbildning bör förankra det förändrade hossynsättet
länsstyrelserna så det får konsekvenser föratt deras tillsynsroll.

Nedan redovisar vi de frågor behöver övervägas närmare.som

4.2.1 Fördelningen mellan enskilda och det
offentliga

Utredningens bedömning:

Enskilda och företag har allmänt för skyddapersoner sett attansvar
sitt liv och sin egendom för inte orsakasamt olyckor,attansvar
medan det offentliga för skydd miljön och andraansvarar av
samhälleliga intressen. Först den enskilda intenär själv klarar attav
skydda sitt liv eller sin egendom det offentligtär ett attansvar
ingripa.

Utredningen enskilda och företagatt primärt haranser personer
för skydd sitt livansvaret och sin egendom. Det offentliga harav

för ingripandet de enskilda inte kan bemästraansvar situationen ochom
det kan bedömas rimligt det offentliga föratt insatsen. Detansvarar
offentliga har också för skydda grundläggande demokratiskaattansvar
värden bl.a. den enskildes ochrätt nationell rättvisa, vissa
grundläggande samhällsintressen i fråga säkerhet, miljöom m.m.
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kunna skydda själva behövs kunskapFör enskilda ska sig vadatt om
behöver skydda sig och hur detta kan Informationgöras.motman om

detta offentligt dock många gånger utförs ideellaär ett somansvar, av
organisationer, vilket enligt utredningen lämpligt.är

Regeringen den juni åt Räddningsverketuppdrog 19 1997 iatt
med för psykologiskt försvar, övriga berördasamverkan Styrelsen

organisationer förmyndigheter och verka förbättra den enskildaatt
människans förmåga på vid olyckor, katastrofer ochrätt sättatt agera

infrastruktursystem. Räddningsverketstörningar i viktiga presenterade
infonnations-detta uppdrag i form handlingsprogram för ochettav

utbildningsaktiviteter. aktiviteter inom områdetProgrammet avser som
inte andra myndigheter eller organisationer har för.ansvar

avsiktsitt handlingsprogram redovisade Räddningsverket sin iI att
etablerasamverkan med berörda myndigheter och organisationer ett

nätverk, i form delegation, för allmänhetensav en egna
säkerhetsåtgärder. Utredningen detta bra ochäratt ettanser
välbehövligt initiativ.

alla deVi det finns behov helhetssyn på åtgärderattmenar enav
Åtgärdernasig enskilda människor. bör byggariktar påmotsom en

samlad bild vad den enskilda människan bör kunna för skyddaattav
sig. sådan bild bör bygga data risker, hur människor bär sigEn om

krissituationervid osv.

Utredningen förutsätter det håller på bildasnätverk, attatt som
kommer bevaka data olyckor, människors beteende vid kriserattatt om

i dessafram och nätverket med utgångspunkt datatas attm.m.
bild vad enskilda människor bör kunna för skyddaformulerar atten av

själva och andra. Utifrån bild kan sedan de olikasig denna
myndigheterna och organisationerna i samverkan formulera sina

börhandlingsplaner för vad respektive myndighet/organisation ansvara
utvecklings-för och utföra, vilka forsknings-, samt

uppföljning ochinformationsåtgärder bör prioriteras, hursom
utvärdering ska ske m.m.

Räddningsverket har i Inriktning samlatrapporten ettav
handlingsprogram för säkrare samhälle 250-248-1998Dnrett
redovisat inriktning samlat handlingsprogram.överväganden ettom av

fram konkretVerket konstaterar arbetet med ettatt att ta
myndigheter.handlingsprogram omfattande och berör mångaär
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Verkets ska diskussionsunderlagrapport ett och första ises som ett steg
kontinuerligt utvecklingsarbete.ett

Utredningen även Räddningsverketatt och de andraanser
organisationerna i nätverket bör behovetöverväga liknandeav
samverkan det gällernär information vad enskilda företag behöverom

for skyddagöra sig själva ochatt andra.

Räddningsverket bör på basis bl.a. olycksförloppsutredningarav
registrera och följa inträffade olyckor och räddningsinsatser iupp
samhället, analysera denna statistik och andra med olyckan
sammanhängande omständigheter. Verket ska sedan påtala
förhållandena. Inriktning olika infonnations- och utbildningsinsatserav
bör ansvariga myndigheter komma fram till i samverkan med andra
berörda myndigheter. I den utsträckning på central statlig nivåansvaret
inte ankommer på myndighet, bör det ankomma påannan
Räddningsverket olika åtgärderatt till nödvändigagenom attse
aktiviteter kommer till stånd FoU-stödgenom m.m.

4.2.2 Register farliga ämnenom

Utredningens förslag:

För statliga myndigheter gäller information farligaatt ämnenom
enbart ska lagras på ställe och sedanett tillgänglig förgöras de
andra.

Räddningsverket har ansvarig myndighet för landtransportersom av
farligt gods behov registerinformation angående farligaav ämnen.
Även polisen och tullen har i egenskap tillsynsansvariga sådantettav
behov. Räddningstjänstema har behov information farligaav om
ämnen operativt ansvariga vid kemikalieolyckor. Informationensom
används både i det förebyggande och i det operativa arbetet. För
närvarande tillgodoses den kommunala räddningstjänstens
infonnationsbehov dels med registerutdrag från
Brandförsvarsföreningen, förvaras i delspärmar, med stödsom av
Räddningsverkets Informationbank RIB.

Räddningsverket har ambitionen successivt utvecklaatt och
komplettera databasen i RIB så informationen lätt tillgänglig,att är
korrekt och aktuell, dvs. håller hög kvalitet. Det finns både behoven av
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de i registretytterligare information finns och byggaämnen attom som
registret information fler Räddningsverket vill dockmed ämnen.ut om

inte bygga centralt produktregister vill användautanegetettupp
och andrainformation inhämtas underhålls myndigheter ochsom av

organisationer, förutomorganisationer. Följande myndigheter och
Räddningsverket, har register farligaöver ämnen:
Kemikalieinspektionen, Sprängämnesinspektionen, Giftinfonnations-

och Svenska Brandförsvarsföreningen.centralen, Försvarsmakten
omfattning bakgrund respektiveinnehåll och varierarRegistrens mot av

myndighets och behov.ansvar

med frånarbetsgruppEn representantergemensam
Kemikalieinspektionen, Giftinformationscentralen och

har bildats med ambitionen undersökaRäddningsverket att
information respektive organisationmöjligheterna dela denatt som

lösningar på bådesamlar in idag. Arbetsgruppen har olikaövervägt
kort och lång sikt.

medVi konstaterar Räddningsverket samarbetetatt genom
delKemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen löser en av

finns. vidare flerade informationsbehov Vi konstaterar attsom
liknande uppgifter farligamyndigheter för register med delvis om

möjlighet till rationaliseringar påbör finnasDetämnen.
förtsmyndighetssidan registren samordnas. har dessutom framDetom

kemikaliebranschen, villönskemål från industrin, bl.a. plast- och deatt
information till ställe och slippa dubbelarbete.kunna lämna all sin ett

farligaförts bilda basregister förlösning framEn är ettattsom
myndighet huvudman.medämnen en som

skulleför farligaVi bedömer basregister ämnenatt ett vara
upprätthålla kvalitetför underhåll och högrationellt. Kostnaderna att en

register bildas.informationen skulle minimeras sådant Etti ettom
tidigare framgåttinrättande sådant register berör även parterettav som

Giftinfonnationscentralen.utanför offentlig sektor, särskilt I SOU
föreslås Giftinfonnations-Läkemedel i vård och handel,1998:28, att

vilket skulle underlättacentralen blir offentlig myndighet,en
lösningar. Fråganmöjligheterna till samordning och gemensamma om
därför anstå till dessför basregister för farliga kanansvarig ämnenett

Giftinformationscentralens framtidaställning tillstatsmakterna tagit
ställning.
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4.2.3 Samverkan mellan räddningstj hälso- ochänst,
sjukvård polissamt

Utredningens bedömning:

Samverkan bör ske mellan räddningstjänsten, hälso- och sjukvården
polisen vid planering i sambandsamt med omorganisationer,

verksamheten i förskedena, beredskapen svåra påfrestningarmot
och verksamhet under höjd beredskap. De regionala
räddningstjänstråden lämpliga fora för detta.är

Vid räddningsinsats det aktörerär och lagkomplextreen tre ärsom
berörda:

räddningstjänsten, oftast kommunal, medär0 som
räddningstjänstlagstiftningen
polisen staten med polislagstiftningen
hälso- och sjukvård landstingen med hälso- och
sjukvårdslagstiftningen.

Samplanering mellan kommun, landsting och viktig förärstat
räddningstjänsten i sin helhet, bl.a. för förhindra de olikaatt att
organisationerna drar sina i geografiska områden.ner resurser samma
Det kan gälla verksamheten i förskedena,även beredskapen svåramot
påfrestningar på samhället i fred och verksamhet under höjd beredskap.

forumEtt för samarbete, samverkan, planering bör därför finnas.m.m.
De regionala räddningstjänstema kan lämpligt alternativ.ettvara
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4.2.4 Alarmering och radiosystem

Utredningens konstaterande:

Ansvarsfrågan finansieringenoch det gäller bl.a. säkerställanär att
alarmering vid teleavbrott behöver klarläggas. frågaDenna
handläggs för närvarande i Regeringskansliet.

Enligt räddningstjänstlagen ska kommunerna och de statliga
myndigheter för räddningstjänst till det finnsattsom ansvarar se
anordning för alarmering räddningsorgan. inteDet bestämtär ännuav

nuvarande teleoperatör TELIA och så småningom allaom nya
kommer på marknaden ska bli skyldiga haoperatörer ut attsom

ersättningssystem uppbyggda i händelse avbrott på ordinarie 112-av
förbindelse eller nuvarande praxis ska fortsätta gälla, dvs. vidatt attom
avbrott i teletrañken kommunen för förmedla nödtrañk.tar attansvar

sker oftastDetta bemannade brandfordon medattgenom
radiokommunikation placeras på lämpliga ställen.ut

finnsDet i dag utbrett missnöje med kommuner vidett att
teleavbrott ensidigt ska för kostnaderna för säkerställaattansvara
alarmering. Ansvarsfrågan och finansieringen behöver klarläggas.
Denna fråga handläggs för närvarande i Regeringskansliet.

Försöken få till stånd och radiosystem haratt ett nytt gemensamt
hel del svårigheter. Kommunikationsdepartementet harmött nyligenen

tillsatt utredning, Utredningen förutsättningarna för etten av
radiosystem för polisen den kommande räddningstjänstengemensamt

hälso- och sjukvården mil., skaKl997:05 utredasamt som
förutsättningarna för skapa radiosystem föratt ett gemensamt
verksamheter polis, räddningstjänst och hälso- och sjukvård. Desom
ekonomiska konsekvenserna sådant de tekniskaett system,av
lösningarna för ägandet, samverkan och finansiering skasystemet samt
övervägas.
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4.2.5 Räddningsverkets, SMHI:s och SGI:s ansvar
vid naturolyckor

Utredningens förslag:

Räddningsverket ska ha för arbetet i förskedenaett detnäransvar
gäller naturolyckor, speciellt för kompetensutveckling och FoU.

Både SMHI:s och SGI:s instruktioner behöver kompletteras med
myndigheternas uppgifter i samband med förskedena. Dessutom bör

de kostnaderövervägas myndigheterna har i samband medom som
verksamhetsområdet, dels inom det förebyggande området, dels
inom räddningsinsatser, ska särredovisas.

Ovanstående myndigheters arbete inom förskedena behöver
uppmärksammas i samband med översynen av
räddningstjänstlagstiftningen.

Regeringen bör behovetöverväga reglera föratt ansvaretav
fjällsäkerhetsfrågor.

Räddningsverkets roll

Med naturolyckor översvämningar, skred Uppgifter föravses ras, m.m.
Räddningsverket enligtär nuvarande regleringsbrev stödja länsstyrelseratt
och kommuner i arbetet med analysera risker för naturolyckor,att utveckla
metoder för räddningstjänst Verka för förebyggandesamt åtgärderatt
vidtas. Räddningsverket ska bl.a. verka för konsekvenserna minskaratt
för samhället vid dammbrott och översvämningar... samtidigt som
Energiverket har för dammsäkerhet och har delegerat uppgiften tillansvar
Svenska Kraftnät.

Räddningsverket följande inomgör området:
initierar FoU0
förbereder och vägleder räddningstjänsten0
beställer riskzonkartor SMHI0 av
beställer brandriskprognoser SMHIav



ÖvervägandenSOU det1998:59 förslagoch ofentliga 104åtagandetom

organiserar skogsbrandflyg Räddningsverket delegerar till0
länsstyrelser handlar entreprenörsom upp
beställer översiktliga kartor skredkänsliga områden och efteröver0 av
samråd med SGI
initierar älvvisa samordningsgrupper, arbetar med förskedena och0 som
med stöd till räddningsledare.att ge

finns inget direkt stöd sig i författningar ellerDet ivare
Räddningsverkets regleringsbrev för Räddningsverkets övergripande

för kompetensutveckling i förskedenaoch FoU inom arbetet näransvar
det gäller naturolyckor. har heller detta samtidigtIngen annan ansvar,

det vikt forskning utförs och metoder utvecklas förär att att attsom av
bl.a. kommunerna ska kunna använda data får riskzonerde om m.m.

detta sammanhang kan också konstateras det inte i någonI att
lagstiftning eller instruktion finns för någon myndighet iett attansvar
förskedena arbeta med ñällsäkerhetsfrågor.

SMHI:s SGI:soch roll

Enligt räddningstjänstlagen räddningstjänst framför allt insatsen.är
Åtgärderna omfattasi förskedena enbart till liten del lagen. På dettaav

uppgifter ifrågaingen enligt lagen ansvarig för viktigasätt är t.ex. om
varning höga vattenstånd Räddningsverket tolkarvid sinam.m.
uppgifter så det verkets och lägger uppdrag SMI-H.äratt ansvar

tolkar in del enligtSMHI viss sådant verket ska sinär göraatt som
myndighetsinstruktion. Varken Räddningsverkets eller SMHI:s
tolkningar kan direkt utläsas gällande författningar.av

Utredningen det viktigt detta reglerasäratt att attanser genom
lagstiftningen räddningstjänst omfattar åtgärder vidtasävenom som
inom förskedena. Exempel förskedena har medpå åtgärder i som
naturolyckor med framSMHlzs pågående arbetegöra äratt att ta
riskzonkartor övergripande nivå avseende vattennivåer vidpå
översvämningar. Andra exempel modeller och databaser förär
beräkning, utifrån aktuell och prognostiserad väderutveckling, av
områden bör evakueras vid risk för gasutsläpp.som
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SMHI:s för allmän vamingstjänst, dvs. förvama i syfteattansvar att
skydda liv och egendom och för upprätthålla beredskap föratt
räddningstjänsten, i dag endast omnämndär i SMI-Hzs regleringsbrev
och det viktigt SMHI:sär avseende omfattningatt och kvalitetansvar
tydligt klarläggs inom för den lagstiftningen och i verketsramen nya
instruktion.

SGI har situation liknar SMHI:s. harDe uppgifter detnären som
gäller varning vid och skred, dessa inteärras men
författningsreglerade.

ÖCB4.2.6 Räddningsverket och

Utredningens förslag:

Räddningsverket ska ha för verksamhetsområdet Skydd motansvar
olyckor i fred och för funktionen Räddningstjänst under höjd
beredskap.

Befolkningsskydd, verksamhetär enbart bedrivssom en som
under höjd beredskap, bör OCB för.ansvara

ÖCB enligt sin instruktionär 1988:1122 en central
förvaltningsmyndighet för frågor ledning och samordningom av
verksamhet inom det civila försvaret. Myndigheten alltså inriktadär
på förberedelsearbete inför verksamhet under höjd beredskap.

ÖCB har olika roller, dels samordningsuppgift stabs- ochen som
under regeringen, dels funktionsledningsansvarexpertorgan för tre av

funktionerna ingår i det civila försvaret.som

I sarnordningsuppgiften ingår bl.a. till regeringen utarbetaatt
planeringsunderlag för det civila försvaret och för myndigheternaatt
konkretisera statsmaktemas intentioner för hur totalförsvarsbesluten

ÖCBska genomföras. Vidare har bl.a. uppgiften följaatt upp
verksamheterna inom det civila försvaret.

ÖCBbakgrundMot det har inom det civila försvaretav ansvar anser
vi det statliga myndighetsansvaret för sådanatt verksamhet inom det
civila försvaret, ingen statlig myndighet har fredstid,i börsom vara en
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ÖCB. Befolkningsskydd,uppgift för verksamhet enbartärsom som
ÖCBbedrivs under höjd beredskap, såledesbör för. Viansvara

återkommer till detta i kapitel

Vi Räddningsverket myndighet förser som en som ansvarar
verksamhetsområdet Skydd olyckor i fred och för funktionenmot
Räddningstjänst under höjd beredskap. Vårt förslag flytta överatt

för sådana åtgärder i lagen försvar definierasciviltansvaret som om
befolkningsskydd uppdelningen Räddningsverkets anslagsamtsom av

i fredstida del och del inom den civila planeringsramen tvåären en
viktiga åtgärder för renodla Räddningsverkets roll, vi.att anser

Renodlingen de båda myndigheternas roller bör få konsekvenserav
för olika områden, bl.a. för forskning och utveckling.

Räddningsverket4.2.7 och

Sprängämnesinspektionen

Utredningens bedömning:

Utredningen har funnit nuvarande ordning inte medför någraatt
betydande problem. Sprängämnesinspektionen har föransvaret en
produktgrupp, medan Räddningsverket har sammanhållandeett

för området Skydd olyckor.motansvar

tidigareI utredningar, Räddningstjänstkommittén SOU 1983:77ett par
och Cesamkommittén harDs Fö 1984:2, det föreslagits att
Sprängämnesinspektionen uppgifter skulle tillhöra Räddningsverkets
ansvarsområde. och riskutredningenHot- föreslogSOU 1995:19 att
Sprängämnesinspektionen uppgifter skulle delas mellan
Arbetarskyddsstyrelsen och Räddningsverket.

förArgument sammanslagningen mellan de båda myndigheterna var
främst allmänna rationaliseringsförväntningar. Samtidigt kan vi
konstatera huvudargument sammanslagning, framfördesatt ett mot som
i remissvaren, Sprängämnesinspektionens inriktningatt attvar var

meddelande föreskrifter och andra insatser förebyggagenom av
olyckor, medan Räddningsverkets inriktning främst ingripa närattvar

olycka skett. Räddningsverkets föreslagnaGenom förändringar ären
dock inte detta längre aktuellt. Vår slutsats ändå detärargument att
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underlag finns från tidigare utredningar inte tillräckligasom ger
för sammanslagning.argument en

Vi har inte funnit nuvarande ordning medför någraatt betydande
problem. Sprängämnesinspektionen har för produktgrupp,ansvaret en
på motsvarande sätt Kemikalieinspektionen, medansom
Räddningsverket har sammanhållande förett området Skyddansvar

olyckor. Vi dessutommot ingående analysattanser en av
Sprängämnesinspektionens uppgifter och kontaktytor behöver föregå

eventuellt förslag sammanslagningett med Räddningsverket och viom
detta faller utanför våratt utrednings direktiv. Därföranser överväger

vi inte denna fråga närmare.

4.2.8 Räddningsverket och Styrelsen för

psykologiskt försvar

Utredningens bedömning:

Räddningsverket har det statliga myndighetsansvaret för
övergripande riskinformation och för räddningstjänstens
informationsbehov.

SPF roll utgår från verkets under höjd beredskap, vilket:s ansvar
innebär kompetens i krishanteringsinfonnation och de områdesvis
ansvarigas informationsverksamhet. SPF bör myndighet såom en
begär, biträda med kompetens i krishanteringsinforrnation.

Styrelsen för psykologiskt försvar SPF har till uppgift råd ochatt ge
rekommendationer vid svåra påfrestningar myndighet såsamt, om en
begär, kunna lämna expertstöd.

Samtidigt har varje sektorsansvarig myndighet för huransvar
informationsbehovet inom sektorn ska tillgodoses, vilket bl.a. innebär

Räddningsverket har till uppgiftatt utveckla metoder och former föratt
räddningstjänstens informationsbehov. Verket har dessutom till uppgift

bevaka frågan information vidatt olyckor.storaom

finnsDet behov förtydligande. Utgångspunktenett måsteav attvara
respektive sektorsansvarig myndighet för information inomansvarar
sin sektor, vilket innebär Räddningsverket har detatt statliga
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myndighetsansvaret för riskinformationövergripande och för
räddningstjänstens inforrnationsbehov.

SPF:s roll från verketsutgår under höjd beredskap, vilketansvar
innebär kompetens i krishanteringsinfonnation och de områdesvis
ansvarigas informationsverksamhet. roll bör därför utvecklasSPF:s mot
dels de områdesansvariga myndigheterna kommun, länsstyrelse och
regering, dels myndighet biträdaså begär, medmot att, om en
kompetens i krishanteringsinfonnation.

Rollen råd och rekommendationer måste alltså samordnasatt ge
med de sektorsansvariga, främst Räddningsverket, så inte deatt
mottagande myndigheterna får två olika budskap.

Räddningsverket4.2.9 och BRANDFORSK

Utredningens bedömning:

Utredningen Räddningsverket och BRANDFORSKattanser
tydligare behöver definiera sina respektive ansvarsområden inom

bör dessutom bättreFoU. De samordna det gemensamma
ansvarsområdet.

Räddningsverket ibland delñnansiär i FoU-projektär som
finansieras Ansvarsfördelningen fördelasBRANDFORSK. kan i treav

Räddningsverkets ochBRANDFORSK:sgrupper: ansvar, ansvar
ansvarsområden. skillnad BRANDFORSKEn är attgemensamma

finansierar grundläggande forskning och industritillämpad forskning
medan Räddningsverket oftast finansierar tillämpad räddningstjänst
forskning.

båda aktörerna bör tydligare definiera sina ansvarsområdenDe samt
samordna verksamheten inom det ansvarsområdet bättre,gemensamma
bl.a. bör de tydligare informera vilka projektvarandra deom
finansierar.

Plan-, bygg- och bostadsforskningens framtida organisation bör
uppmärksammas i sammanhanget.
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Riskhänsyn Vid fysisk planering4.2.10

Utredningens förslag:

Naturvårdsverkets Socialstyrelsensoch det gällernäransvar
fysiskriskhänsyn i planering behöver förtydligas och samordnas

med övriga myndigheters speciellt Boverkets.ansvar,

Räddningsnämnden bör ha författningsreglerad skyldighet att
delta i den kommunala fysiska planeringen.

Riskhänsyn vid fysisk planering har varit fokuserad på översikts-
och detaljplanearbete, vilket i regleringsbrevenåterspeglas till
Räddningsverket och Boverket. Räddningsverket ihar det senaste
regleringsbrevet fått uppdraget verka för kunskapsnivån hos denatt att

förbättraskommunala räddningstjänsten användningendet gällernär av
iriskanalyser den fysiska planeringens miljökonsekvensbeskrivningar.

Boverket har fått motsvarande uppdrag inom sitt verksamhetsområde,
användningen riskanalyserdvs. och skyddsavstånd i fysiskav

planering.

Med Sevesodirektivet grund har tillsynsmyndighetemassom ansvar
förtydligats föreskrifter storskalig kemikaliehantering AFSgenom om

SNFS Betydelsen1989:6, 1994:1 MS:71 SRVFS 1994:1.samt attav
beakta risker tillståndsgivningenvid bygglov, tillstånd enligt
miljöskyddslagen m.fl. har lyftsinte fram på sätt.samma

Räddningsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämd, byggnadsnämnd
socialnämnd myndigheter på kommunal nivå alla harärsamt ettsom

för hälsa, säkerhet och miljö i fysisk planering. Samverkanansvar
olika förvaltningarmellan på kommunal nivå bör återspeglas i

samverkan nivåpå central och inom FoU.

Räddningsverket, Naturvårdsverket, Boverket, Socialstyrelsen och
Rikspolisstyrelsen allahar viktiga funktioner det gäller hälsa,när
säkerhet och miljö i fysisk planering, inklusive tillståndsgivning. Det
finns utvecklingspotential i samarbetet mellan dessastoren
myndigheter. lättare kunna formulera myndigheternas roll finnsFör att
det behov lyfta fram SocialstyrelsensNaturvårdsverkets ochattav
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samt sätta mål föratt riskhänsyn i fysiskansvar upp gemensamma
planering.

uttaladEtt skyldighet medverka i kommunens samhällsplaneringatt
finns för vissa kommunala nämnder. Enligt socialtjänstlagen ska den
nämnd för socialtjänsten och enligt hälsoskyddslagen skasom ansvarar
den nämnd för miljö- och hälsoskyddsverksamheten deltasom ansvarar
i samhällsplaneringen. Det rimligt motsvarande skyldighetvore om
fanns för den nämnd för räddningstjänsten.som ansvarar

4.2.11 Transport farligt godsav

Utredningens förslag:

Försvarsmakten ska inte ha generellt undantag från lagenett om
farligt gods.transporter av

huvudsakI följer Försvarsmakten och Försvarets materielverk
redan i dag i allt väsentligt ADR vid farlig gods. Mantransporter av

det viktigt i fredstid ha minst säkerhetsnivåattanser samma som om
det inte fanns några undantag. Dessutom utförs delarstora av
Försvarsmaktens civila åkare. dessatransporter I fall gäller inteav
undantagen eftersom inte genomförstransporterna under ledning av
militärt befäl eller förordnats Försvarsmaktenannan person som av
eller Försvarets materielverk.

Myndighetsansvaret

Myndighetsansvaret för farligt gods i dagtransport uppdelat påär treav
myndigheter: Räddningsverket för landtransporter, Sjöfartsverket för
sjötransporter och Luftfartsverket för lufttransporter. Av dessa är
Räddningsverket den helt dominerande både med avseende på transporter
och resursmässigt.

Frågan farligt gods behandlas förtransport närvarandeom av av
riksdagen. Regeringens bedömning skr. 1997/98:78 de problemär att

lyfts fram i utredningen farligt gods SOUsom transportom av
1997:109 kan lösas författningsändringar i syfte bl.a.genom att
förstärka Räddningsverkets samordningsroll inom området transport av
farlig gods. Vidare kommer särskilt råd för farligt godsett transport av
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knytas till Räddningsverket. rådet ska SjöfartsverketI ochatt
Luftfartsverket ingå.

Militära transporter

Enligt förordningen 1982:923 farligt hargodstransportom av
Försvarsmakten och materielverkFörsvarets generellt undantag frånett
lagen 1982:821 farligt gods, vad sådanatransportom av avser varor som
omfattas lagen brandfarliga1988:868 explosivaochav om varor.

Vid internationella de fördragsslutandeärtransporter parternas
militära fordon undantagna från EuropeiskaADR överenskommelsen

internationell farligt gods på väg.transportom av

Undantagen för Försvarsmakten och Försvarets materielverk har
tillkommit praktiska skäl. Hantering, inklusive transport,av av
brandfarliga och explosiva har ske under olikaansettsvaror
verksamhetsfonner med materiel, emballage och transportenhetersamt

inte förekommer vid civil hantering.som

Vi ifrågasätter dock Försvarsmakten och Försvaretsom
materielverk bör ha generellt undantag från lagenett transportom av
farligt gods. säkerhetsskäl börAv regler gälla. dag gällerIsamma
undantagen enbart brandfarliga och explosiva andraFörvaror.

finnskemikalier inte undantag. medförDetta ofta oklarheter för
förarna. praktisktDet regler gäller för alla vidmestvore om samma

brandfarliga och explosiva På det blirämnen.transport sättetav
verksamheten rationellare. Samma utbildning, emballage,samma

krav på fordon och regelverk gäller då för civila ochsamma samma
militära transporter.

Utredningen alltså i förordningen3§ farligtatt transportanser om av
gods bör bort.tas

emellertidDet rimligt behålla undantaget för obrutnaär att
emballage för till destruktion, eftersom beredskapslagradtransport
materiel till destruktion efter det utgångsdatum hartransporteras att
uppnåtts. då oftastDet lämpligast inte kräva ompackning,är att utan
behålla förvaringsemballaget på den sista transporten.

huvudsakI följer Försvarsmakten och materielverkFörsvarets redan
i idag allt väsentligt ADR vid farlig gods. detMantransporter av anser
viktigt i fredstid ha minst säkerhetsnivå det inteatt samma som om
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fanns några undantag. Dessutom utförs delar Försvarsmaktensstora av
civila åkare. dessatransporter I fall gäller inte undantagen eftersomav

inte genomförstransporterna under ledning militärt befäl ellerav annan
förordnats Försvarsmakten eller Försvaretsperson som av

materielverk.

Vår uppfattning i praktiken kommerär den föreslagnaatt
förändringen framför allt innebära speciella regleratt som iatt stor
utsträckning överensstämmer med de civila inte länge behöver
utarbetas Försvarets materielverk. Dessutom kan vissaav
samverkansfördelar nås frågai utbildning Vissa dispenser kanom m.m.
dock behöva sökas Försvarsmakten och Försvarets materielverk.av

4.2. 12 Inhägnad övergivna gruvhålav

Utredningens förslag:

Inhägnad övergivna gruvhål ska i fortsättningenävenav vara
länsstyrelsens Länsstyrelsen bör också ha anslag för detta.ansvar.

Kommunen ska ha för anmäla behov inhägnadattansvar av av
övergivna gruvhål till länsstyrelsen, bör fatta beslut, vareftersom
uppgiften lämpligen utförs kommunen.av

Enligt Kungl. Majzts beslut den januari13 1956 ska länsstyrelsen,
ingen har brytningsrätt, och underhållasätta stängsel ellerom upp annat

skydd vid gruvhål. Uppgiften utförs Polisen och finansieras medav
medel från polisanslaget.

Eftersom det är tillstånd till gruvdriftstaten visom attger anser
också bör ha förstaten skyddsanordningar kringansvaret övergivna

gruvhål. Enligt våra principer fördelning mellan statligaom av ansvar
myndigheter bör i fortsättningen liggaäven på länsstyrelserna,ansvaret
med den skillnaden länsstyrelserna och inteatt Polisen bör- -
finansiera verksamheten.

Kommunen, har lokalkännedom bör, i enlighet med vårasom
principer fördelning ha för anmäla behovom attav ansvar, ansvar av
inhägnad till länsstyrelsen för utföra uppgiften.samt att
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4.3 Insatsskedet

Detta skede omfattar genomförandet räddningsinsatsen och ärav
huvudsakligen offentligt åtagande. Aktörerna de harett det direktaär som

för räddningsinsatsen, främst kommunen, skaansvaret kunnasom ansvara
för insatser vid olyckor i regel har lokal räckvidd kommunalsom
räddningstjänst och ska kunna för räddningsinsatserstaten, som ansvara

i allmänhet inte kan hänföras till bestämd kommuns område ellersom en
där det fordras personal och utrustning det inte rimligtär attsom en
enskild kommun har statlig räddningstjänst. Staten derepresenteras av
myndigheter, ansvariga för den statliga räddningstjänsten.ärsom

finnsDessutom andra statliga myndigheter, Försvarsmakten, intet.ex. som
räddningstjänstansvariga, skyldiga förär stöd till insatser.attmen ge

De ansvariga för utförandetär räddningstjänsten, desom av
kommunala räddningstj respektive de statligaänstema myndigheter som

ansvariga för den statliga räddningstjänsten,är har föräven ansvar
uppföljning/utvärdering räddningsinsatsema. Uppföljning/av
utvärdering har vi valt hänföra till det återställande skedet.att

Räddningsverket inriktar arbetet tillföra kunskapattgenom om
såväl materiel ledning vid insatsskedet. kunskaperDessa förssom ut

bl.a. utbildning och övning. Räddningsverket också i vissstyrgenom
insatsskedetmån handböckergenom m.m.

Vi den nuvarande ansvarsfördelningen iatt huvudsakmenar
med våraöverensstämmer principer, i kommande avsnitttarmen upp

några områden vi och där det kan finnasöverväger skäl till vissasom
förändringar.

Som tidigare konstaterats enskilda i första hand ansvariga för livär
och egendom för inte orsaka olyckor. offentligasDetsamt att ansvar
träder in det inte rimligt enskildanär självaär klarar skydda sigatt att
eller det gäller skydd miljö ellernär andra samhälleliga intressen.av
Karaktären kollektiv nyttighet och därmed offentligt ärav ansvar
särskilt stark det gäller räddningsinsatsen.när
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4.3.1 Eftersökning försvunnaav personer

Utredningens förslag:

Ansvaret för och utförandet eftersökning försvunnaav av personer
räddningsinsats, bör flyttasoperativ till den kommunalasom

räddningstjänsten. Med operativ räddningsinsats vi fysisktattmenar
söka efter och rädda har försvunnit under sådanapersoner, som
omständigheter det kan befaras det föreligger fara för deras livatt att
eller allvarlig risk för deras hälsa de försvunnit i elleroavsett om
utanför tjällområden. försvinnandetOm misstänks bero på brottsliga
orsaker det dock fråga för polisen.är en

Den inre spaning sker i samband med försvinnerattsom personer
bör inte hänföras till räddningsinsatser och
räddningstjänstförfattningar. Utredningen det ordinarieärattanser
polisarbete och bör regleras i de författningar polisensrörsom
arbete.

räddningstjänstlagenI polisen inom fjällområden skaattanges
efterforska och rädda den har försvunnit under sådanasom
omständigheter det kan befaras det föreligger fara föratt att personens
liv eller allvarlig risk för hälsa rädda den har råkatsamtpersonens som

för olyckshändelse eller drabbats sjukdom och snabbtut en av en som
behöver komma under vård eller få hjälp. kallasDettaannan
jällräddning.

Dessutom ska polisen i andra fall fjällräddningstjänst,än
flygräddningstjänst eller sjöräddningstjänst efterforska personer som
försvunnit under sådana omständigheter det kan befaras detatt att
föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa. Detta
kallas i räddningstjänstlagen för efterforskning andra fall.iav personer

anledningEn till polisen har för fjällräddning ochatt ansvar
efterforskning försvunna i andra fall det kan behövasär attav personer
inre spaning för hitta de försvunna. Med inre spaningatt attmenas

intervjuer, efterlysning, registerslagning skaffa kunskapgenom m.m.
och försöka försvunnaspåra den uppgifterDetta ärom personen. som

i fortsättningen bör tillhöra polisen, utredningen.även Däremotmenar
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vi mycket talar för den kommunalaatt räddningstjänstenattanser är
bättre lämpad leda själva insatsen fysiskt letaatt i Iatt terrängen.
fortsättningen vi just fråganöverväger ska ha föransvaretom vem som

fysiskt sig och leta efter försvunnaatt Viutge attpersoner. menar
i princip detsamma för eftersökningresonemanget är försvunnaav

i och utanför fjällområden. slutetI avsnittet vi dockpersoner tarav upp
vissa speciella frågor berör eftersökning i fjällområden.som

De problem uppkommer i samband med eftersökningar rörsom
främst barn eller åldringar försvunnit. Det nödvändigt snabbtär attsom
hitta den försvunne ofta finns i obestämt terrängavsnitt. Polisenettsom
har i flera fall visat sig ha brister det gäller ledanär att
efterforskningsinsatsen, bl.a. otydlig ledningsfunktion. Vidareen
utnyttjas de finns i samhället i övrigt inte tillräckligtresurser närsom
det gäller få hjälp hitta den försvunne.att att

viNär fråganprövar och utförande eftersökningom ansvar av som
operativ räddningsinsats utgår vi från våra principer bl.a. innebärsom

beslut och utförandeatt uppgift bör liggainte på högreom av en
organisatorisk nivå nödvändigt förhållandei till de direktän berörda.
Vi då i första hand kommunen böratt förmenar ansvara
räddningstjänsten.

En princip utredningen formulerat uppgifterärannan attsom som
kräver betydande inslag lokalkännedom bör liggaett på kommunen.av
En positiv följd sådan ansvarsfördelning delegeringär attav en genom

och befogenheter kan människor aktiveras och fåav ansvar större
intresse verksamheten, vilket vi betydelse detärav stor näranser av
gäller eftersökning försvunnaav personer.

Ytterligare princip vi verksamheten utifrånprövar denären attsom
verksamhet kommun för ska ha anknytning till detsom en ansvarar

geografiska området eller till de medlemmarna.egna egna

Vi vidare uppgift bör utföras den, har deatt bästamenar en av som
förutsättningarna sköta uppgiften på rationellt ochatt ändamålsenligtett

Utförandetsätt. räddningstjänst bör läggas organisationav en som
har tillgång till lämpliga räddningsresurser och/eller geografiskt ansvar.

Vi för och dagens situation. För den kommunalaargument emotser
räddningstjänsten talar den har fárdigbyggd organisationatt kanen som

i gång medsätta räddningsinsats. Det beredskapsorganisation,ären en
inriktad på sigär och genomföra räddningsinsatser.att ut Densom ge
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vid samverkaär med andra organisationer vidatt t.ex.van
skogsbränder, översvämningar, trafikolyckor och industribrand, medan
polisen vid arbeta med enbart sinär organisation.attmer van egen

Både polisen och den kommunala räddningstjänsten finns i hela
landet och har dygnet runt-service. Såväl polisen den kommunalasom
räddningstjänsten har lokalt kontaktnät. Eftersom polisen förändrat sin
organisation har den inte längre lika omfattande täckning som
räddningstjänsten.

Kommunal räddningstjänst kan statliga utan attavropa resurser
betala. När polisen däremot anlitar kommunal räddningstjänst måste
polisen betala, vilket kan innebära polisen försiktig medäratt attmer

Ävenanvända sådana finansieringen skulle kunna ändras,resurser. om
kvarstår det faktum räddningstjänsten vid arbetaatt är attmer van
tillsammans med andra organisationer.

kommunala räddningstjänstenDen dessutom vidär mer van
räddningsledarrollen. polisen vid eftersökAtt har räddningsledareen
med befogenheter enligt räddningstjänstlagen, bl.a. innebär attsom

räddningsledare enligt praxis får statliga utanman som avropa resurser
kostnader, inte klart för alla berörda poliser. Polisen arbetarär dock
med implementera detta, bl.a. informera, allmännaatt att utgenom ge
råd och certifiera räddningsledare.

Vi har också princip närliggande uppgifter bör verkställasatten om
på beslutsnivå och handhas huvudman. Vi antarsamma attav samma
effektivitetsvinster kan uppnås vid god samordning under en
huvudman. denAtt kommunala räddningstjänsten utföräven
eftersökning försvunna operativ räddningsinsatsav personer som
medför den får ytterligare uppgifter inom räddningstjänsten.att

Vi vill för ochäven ta ett rörargument ansvaretupp par som
utförandet fjällräddningen. dettaFör ändamål har polisenav resurser
för efterforskning från luften och klättrare. Fjällräddningenen grupp
bygger dock i utsträckning på organisation uppbyggd kringstor en
frivilliga. frivilligaDessa kan arbeta på motsvarande sigsätt, vare
polisen eller kommunen ansvariga för deras verksamhet.är

kan ocksåMan det rimligt kommuner medöverväga är att storom
och liten folkmängd själva ska för eftersök i fjällenyta ansvara som

operativ insats. Vi kan dra paralleller medattmenar man
räddningstjänsten i kommuner med Europavägar. Dessastora
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kommuner blir olycksbelastade grund depå vägarna,storamer av men
det har ändå det kommunernarimligt ska föransetts äratt att ansvara
räddningstjänsten, eftersom inkomster tillvägarna även antas extrage
kommunerna. Vi kan dra paralleller tillävenattanser man

Ölandturistnäringen. med sin turistandel, får fört.ex., stora ansvara
och bekosta räddningstjänsten, vilket innebär styrka underextraen

Turismen samtidigt inkomster till ön.extrasommaren. ger

4.3.2 Ledning och vid insatserstoraav resurser

Utredningens bedömning:

Räddningsverket bör utvecklingsarbete, utbildning, övning,genom
rådgivning, tillsyn och stödverksamhet tillse ledningen för olikaatt

räddningsinsatser allsidigt utbildad, övadärtyper sammansatt,av
och utrustad.

Utredningens förslag:

Nuvarande former för regeringen, den myndighet regeringenatt
eller länsstyrelsen för kommunalutser övertar ansvaret en

räddningsinsats måste förändras. Staten bör kunna gå in med olika
åtgärder och utföra vissa uppgifter samtidigt insatsensom
fortfarande leds räddningsledaren, också har kvar ansvaret.av som

,

Nationella och regionala förstärkningsresurser i form personalav
och materiel behöver inrättas. Finansieringsprinciper måste
klarläggas.

Ledning räddningsinsatserav

Vi behandlar här ledning räddningsinsatser. Befogenheter ochav
skyldigheter vid svåra påfrestningar fredpå samhället i behandlas av en
arbetsgrupp inom Regeringskansliet Fö1997:F och berör primärt inte

och befogenheter för räddningsledaren, varför denna fråga inteansvar
behandlas vidare utredningen.av

Vi nuvarande i normalfallet, fungerar bra. Deatt system,anser
svagheter vi funnit främst två slag. det första finnsFör det vissaär av
brister i hur insatsledningen förbereds, dvs. i skede där funnitvi att
formerna för hur räddningstjänsten förbereder samverkan med övriga
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medverkande främst polisen och sjukvården inte alltid är- -
systematiserade. Det gäller också inom statlig räddningstjänst där det
finns behov finna former för vidta förberedelseratt för hur övrigaattav
aktörer vid insats ska medverka. Exempelvis vid insatser inomstörreen
Sjöräddningen måste sjukvården och den kommunala räddningstjänsten
medverka och ledningen insatsen måste ha kompetens ochav resurser
för kunna leda dessa verksamheter.att även Vi behandlar frågan utifrån
Räddningsverkets sammanhållande för verksamhetsområdet ochansvar

därför Räddningsverket bör ha tillatt uppgift tillmenar delsatt attse
det skapas forum för i förskedenaett hantera dennaatt problematik,
exempelvis utnyttja de regionala räddningstjänstråden,att delsgenom

utvecklingsarbete, utbildning,att övning, rådgivning, tillsyngenom och
stödverksamhet tillse ledningsresursema för olikaatt typer av
räddningsinsatser allsidigtär utbildade, övade ochsammansatta,
utrustade.

Ett viktigt initiativ i detta avseende Luftfartsverketsär och
Sjöfartsverkets arbete med larm- ochen gemensam
ledningsorganisation. bådaDe myndigheterna delar ledningscentralnu
med Kustbevakningen och Försvarsmakten. Flygräddningscentalen

bl.a. för flygräddning inom denansvarar svenska
flygräddningsregionen använda olika myndighetersattgenom resurser
enligt konventioner och lagstiftning. I Sjöräddningscentralens uppgifter
ingår bl.a. för nödpassningatt med och andraansvara egna
myndigheters enligt gällande konventioner och lagstiftning,resurser

sända väderrapportersamt att och varningar.ut Kustbevakningens
regionledning leder bl.a. med stöd sina tull- och polisbefogenheterav
den civila och havsövervakningengräns- inom svensk ekonomisk zon
och sjöterritorium i Skagerack, Kattegatt, Vänern och Vättern samt
miljöräddningstjänsten inom område. Försvarsmaktenssamma
sjöbevakningscentral vid Västkustens Marinkommando och
Kustbevakningen inhämtar, bearbetar, och delger läget tillpresenterar
sjöss, lämnar underlag till fartyg och flyg vid räddningsinsatser,
medverkar vid bevakning inklusive miljöskydd svenska farvattenav

deltar i sjöräddning.samt

Vi led i Räddningsverketsatt föreslagnaettanser som
sammanhållande bör verket ledningscentralenöverväga påansvar om
Käringberget kan utvecklas till bli ledningsresursatt fören gemensam
räddningstjänsten.

Ett problem gäller nuvarande författningsregleringannat av
räddningschefens befogenheter vid flera insatser samtidigt, i
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förhållande till räddningsledarens. Nuvarande reglering kan tyckas utgå
från situation där endast samtidigtinsats kan pågå inom vissen en en
räddningstjänst. Denna fråga har vi uppmärksammat i skrivelsen till
regeringen gällande författningar inomöversyn området,om en av
1997-10-28, dnr FO97/2363/RS

.

insatserFör eller flera samtidigt pågående insatser finns vissastora
ytterligare problem. det förstaFör handlar det ledningskapacitetenom
och för det andra förnär överstaten tar ansvaretom
insatsen/insatsema.

oftastDet inte bristen specialister,är materiel eller teknik ärsom
gränssättande, fönnågan adekvat ledningutan uppnå målen.att genom

ledning ska bedrivas,Hur hur den ska dimensioneras och hur kapacitet
ska skapas och bibehållas viktig fråga för räddningstjänstenär ien
framtiden. Utvecklingen flera räddningstjänstförbund kommermot att
innebära de fysiska inom den kommunalaatt resurserna
räddningstjänsten kraftigt ökar, samtidigt komplexiteten iattmen
ledningsorganisationen ökar. Detta ställer krav ledningsfrågornapå att
lyfts fram och utvecklingsarbetet intensifieras. Vi här finnsatt attanser

utvecklingspotential. Vi Räddningsverket bör inriktastor atten menar
och prioritera ledningsfrågorna, speciellt de nämnda aspekterna.ovan

Nuvarande former för regeringen, den myndighet regeringenatt
eller länsstyrelsen forutser kommunalövertar ansvaret en

räddningsinsats måste förändras. Nuvarande reglering innebär att staten
i sin helhet, innebärövertar inte några befogenheter,ansvaret men nya

ingen fördelning kostnaderna eller någraattannan av nya resurser
tillförs möjligen de ledningsresurserutöver kan tillföra, dvs.statensom
länsstyrelsemas och centrala myndigheters ledningsresurser. Det finns

behov införa på denna fråga, innebärett att synsättett nytt attav som
kan ingå med olika åtgärder och för vissa uppgifterstaten svara

samtidigt insatsen fortfarande leds räddningsledaren, ocksåsom av som
har kvar Exempel på detta kanansvaret. vara:

för prioriteringar och fördelning tillkommandeatt0 ansvara av
förstärkningsresurser,

tillföra eller flera räddningsledare ytterligare ledningsresurseratt i0 en
form personal eller materiel,av

för information till och från berörda räddningsledare,att till0 ansvara
allmänheten och berörda statliga myndigheter.
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Vi det finns behov inrätta nationella/regionalaatt attanser av
förstärkningsresurser i form personal och materiel. Erfarenheternaav
från olyckor, kemikalieolyckor,stora visart.ex. att egna
räddningsresurser ibland inte räcker till, sig volymmässigt ellervare
kompetensmässigt. inteDet rimligt varje kommunär byggeratt upp

kapacitet för alla räddningstjänstinsatser. Vid riktigt omfattandeegen
insatser kan regionens otillräckliga.t.o.m. resurser vara

Därför behöver initiativ till förbättra möjligheternatas att att
speciella förstärkningsresurser tillförs utifrån. Det viktigt betonaär att

det inte bara handlar skapa eller tillföraatt att utanom nya resurser om
systematiskt sammanställa kunskapatt de olika kompetensert.ex.om

finns spridda landet, bl.a. Försvarsmaktens,över och förbereda såsom
dessa snabbt kan in.att sättas

finnsDet också behov nationella eller regionala i fonnav resurser
materiel för olyckor och internationella insatser.storaav

Räddningsverket har den 1 april 1998 regeringen redovisat för behovet
och möjligheterna organisera regionala resursbaserattav mot

kemikalieolyckor. Sedan flera år finns det styrkor för Räddningstjänst
till sjöss RITS. finnsDet också nationella bl.a.på följanderesurser
områden: oljeskyddsmateriel, storskalig brandsläckning, viss
spetskompetens inom kemi. Vidare finns det planer på inrätta s.k.att
snabbinsatsstyrkor för främst kemikalieolyckor.

Vi förutsätter Räddningsverket i sin årliga uppföljningatt vilkaav
behov riksresurser finns i samråd med Kommunförbundet ochav som
de myndigheter ansvariga för statlig räddningstjänstär görsom en
inventering vilka behöver kunna utnyttjas lokalt,av resurser som
regionalt och centralt.

Finansieringen dessa måste klarläggas. Utgångspunktenav resurser
måste den har räddningstjänstansvaret ocksåatt har detvara som

finansieringsansvaret. Det kan innebärayttersta står föratt staten
utbildningskostnaden och för bygga materielresursema,att attupp men
den utnyttjar får betala kostnaden för insatsen och försom resurserna
den materiel förbrukas/nyttjas.som
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4.3.3 Sjöräddningstj änst

Utredningens bedömning:

Utredningen det inte finns avgörande skäl föratt ändraattanser
nuvarande fördelning för och utförandeav ansvar av
sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss. Dock behöver
ledningsorganisationen för olyckor till sjöss utvecklasstörre på det

vi föreslår.sätt

Utredningens förslag:

forAnsvaret räddningstjänst på Hjälmaren bör läggas på
Sjöfartsverket.

Enligt räddningstjänstlagen gäller inom svenskt sjöterritorium,att
med undantag för vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än
Vänern, Vättern och Mälaren, inom Sveriges ekonomiska skasamt zon
Sjöfartsverket för efterforskning och räddning människor,svara av som

eller kan befarasär i sjönöd, och för Sjuktransporter från fartyg.vara

Involverade i sjöräddning Sjöfartsverket, Kustbevakningen,är
landstinget, kommunal räddningstjänst, sjöpolisen Sjöräddnings-samt
sällskapet. kommunalaDen räddningstjänsten deltar dels det gällernär
brand, dels inom kommunala och kustnäravatten vatten.

Det har under årens lopp förts diskussioner föransvaretom
sjöräddningstjänst fördelat på Sjöfartsverket, Försvarsmakten och
Kustbevakningen, för förändring har inte bedömtsargumentenmen en
så starka regeringen beslutat någon förändringatt nuvarandeom av
ansvarsfördelning.

Vi har tidigare formulerat principen för den statligaatt ansvaret
räddningstjänstens respektive delar bör läggas denpå myndighet som
bedriver närliggande verksamhet. Med detta vi skaatt ansvaretmenar
åvila den myndighet arbetar inom närliggande verksamhet. Bådesom
Sjöfartsverket och Kustbevakningen det.gör
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Utförandet uppgifterna bör ske någon har tillgång tillav somav
lämpliga räddningsresurser eller geografiskt tillkommandeDeansvar.
räddningsresursema bör helst kunna merutnyttjas för annan mera
kontinuerlig verksamhet. Det primära för den utförande myndigheten är

den ha förmågan genomföra avsedda räddningsinsatser inomatt detatt
geografiska området. Vi detta gäller för både Sjöfartsverketattmenar
och Kustbevakningen. Myndigheterna får dessutom hjälp denav
viktiga aktören Sjöräddningssällskapet, ideell organisation.ärsom en
Ser på de räddningsinsatser olika aktörer framgårgörs attman som av
Sjöräddningssällskapet flest insatser.gör

Vad gäller det geografiska för Kustbevakningens ochgränserna
Sjöfartsverkets räddningstjänstansvar de inte samordnade. larmär Ett

gäller Hanöbukten går till Göteborg, där Sjöfartsverket hart.ex.som
sjöräddningsledning, medan miljöräddningsledningen finns i
Karlskrona. Myndigheterna bör tillsammans huröverväga gränserna
kan samordnas.

Vi allmänt det bättre med räddningstjänstansvarigärattmenar en
myndighet till sjöss två. kan bliDet problem i praktikenän med två
myndigheter ansvariga för sjöräddning. Huvudansvaretär ochsom

utförandet bör helst liggaäven på myndighet. Med dagensen
uppdelning på Sjöfartsverket och Kustbevakningen kommer
miljöfrågoma bakgrundMot detta kan fördelar medsent. av man se

lägga och utförande både sjöräddningstjänstatt ochansvar av
miljöräddningstjänst till sjöss på myndigheterna. flyttaAtten av

för miljöräddningstjänst till sjöss från Kustbevakningen kanansvaret vi
inte någon anledning till. Därför kunde möjlighet läggaattse en vara

för all räddningstjänstöver till sjöss till Kustbevakningen.ansvaret

Samtidigt talar kopplingen till förskedena för ochatt ansvar
utförande sjöräddningstjänst ska ligga kvar på Sjöfartsverket. Inomav
förskedena vidtas åtgärder för förhindra olyckor föroch begränsaatt att
skadeverkningama olycka ändå uppstår. koppling mellanEnom en
förskedena och insatsskedet vi viktig, bl.a. för iattanser vara man
insatsskedet direkt kan hur åtgärderna i förskedena fungerade ochse
dra slutsatser det.av

Sammantaget utredningen det inte finns avgörande skäl förattanser
ändra nuvarande fördelning för och utförandeatt av ansvar av

sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss. Dock bör
ledningsorganisationen för olyckor till sjöss utvecklas.större
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Företrädare för Sjöfartsverket, Kustbevakningen, RITS-styrkoma och
sjukvården bör tillsammans utveckla en gemensam
ledningsorganisation.

Ansvaret för räddningstjänsten på Hjälmaren ligger i dag på polisen,
med motivet polisen har foratt söka efter försvunnaattansvar

Som följd utredningens förslagpersoner. kommunaliseraen av att
eftersökning försvunna bör det övervägas forav personer ansvaretom
räddningstjänst på Hjälmaren bör tilldelas Sjöfartsverket.

4.3.4 lygräddningstjF änst

Utredningens bedömning:

Utredningen Luftfartsverkets och Sjöfartsverketsatt arbete ianser
syfte skapaatt larm- och ledningsorganisationen gemensam är
positivt.

Utredningens förslag:

Räddningstjänstlagstiftningen behöver ändras så regeringenatt
bemyndigas meddela sådana från lagenatt avvikande föreskrifter

förrör den statliga räddningstjänstenansvaretsom under höjd
beredskap. Genom detta kan bl.a. för flygräddning underansvaret
höjd beredskap övergå till Försvarsmakten lagliga hinder.utan

Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar Vänern, Vättern,än och
Mälaren, inom Sveriges ekonomiskasamt ska Luftfartsverketzon

för räddningstjänsten, enligt räddningstjänstlagen.ansvara

Luftfartsverket ska för förebyggande râddningsinsatseransvara
skador, flygplanmot när nödställt ellerett är fara hotar lufttrafiken.när

Verket ska också för efterforskning Iujifartyg saknas.svara av som

Det den kommunalaär räddningstjänstens och uppgifter attansvar
genomföra räddningsinsatsen planet tagitnär mark. Om planet hamnat i
havet dock räddningsinsatsenär Luftfartsverkets ansvar.
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Angående principen för den statligasäger att ansvaretsom
räddningstjänstens respektive delar bör läggas den myndighetpå som
bedriver närliggande verksamhet kan det ifrågasättas om
Luftfartsverket ska ha för räddningstjänsten flygplannär ettansvar

i havet. genomföra undsättningsoperation dåAtt flygplanstörtat en
i havet ligger sjöräddningstjänst Luftfartsverketsstörtat närmare än

ordinarie arbetsuppgifter, utredningen. problem lösesDetta dockmenar
den samverkan Luftfartsverket och Sjöfartsverket har. Tillgenom som

början gäller det skapa larm- ochatten en gemensam
ledningsorganisation. Ambitionen på sikt är göraatt en gemensam
organisatorisk för luft-enhet och sjöräddning.

Efter skrivelse från Luftfartsverket 1991-10-28 till regeringenen om
flygräddningstjänst Räddningstjänstutredningen följande:1994:67sa

LuftfartsverketDen ordning förordat skrivelsei sin nämligensom
för flygräddningstjänsten vid höjd beredskap överförs tillatt ansvaret

Försvarsmakten bör enligt min mening genomföras och tillämpas också
för sjöräddningstjänsten och miljöräddningstjänsten till sjöss.
Lagtekniskt kan detta räddningstjänstlagen ändras sågöras attgenom

bemyndigasregeringen meddela sådan från lagen avvikandeatt att
föreskrifter för den statliga räddningstjänstlagen underrör ansvaretsom
höjd beredskap.

Vi den föreslagna kommittén för översynattanser av
räddningstjänstlagstiftningen bör beakta ovanstående.

återställande4.4 skedetDet

Åtgärderna i detta skede berör egendomen omfattar åtgärder typensom av
bevakning den skadade egendomen skydd och säkringsamtav av
restvärdet, dvs. till egendomsförluster kan minimeras. Dessaatt attse
åtgärder ofta direkt för den enskilde eller innehavaren.är nytta ägarenav
Vi det därför ligger främst innehavarenpå ellerägarenatt attmenar

för åtgärderna. Ofta behöver dock kommunen räddningstjänstenansvara
utförare i inledningen detta skede, eftersom ofta behöverdetvara av

påbörjas redan då insatsskedet pågår.

Vissa beröråtgärder människors psykiska och fysiskatyper av som
hälsa offentligtdock åtagande. Psykiska och sociala åtgärderär ett som
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de skadade eller anhöriga kan behöva sådantär exempel.ett Här
involveras bl.a. sjukvård och socialtjänst.

Vissa åtgärder handlar miljön, sanering efter utsläpp,t.ex.som om
kan beröra geografiskt område ochett stort allmäntsom stortvara av

intresse, också ofentligtär åtagande viett det, ävensom ser om
förorenaren bör skyldig finansiera saneringsåtgärdema.att Detvara
offentliga bör också for reglering skyldigheter.ansvara av

Vi den här beskrivna önskvärdaatt ansvarsfördelningen ianser
huvudsak gäller i dag.

dettaI skede räknar vi in erfarenhetsåterföring.även Det finns ett
behov samlad uppföljning/utvärderingstort återföring. Viav samten

det uppgift förär varje aktöratt i skedet bidra medanser en att
underlag. börDet offentligt åtagande tillett det finnsatt attvara ettse
sammanhållande bl.a. arbetar med metodutveckling. Viorgan, som

detta uppgift för Räddningsverket.äratt Vi återkommer medanser en
överväganden hur Räddningsverket bör utveckla denna roll.om

Olycksförloppsutredningar4.4. l

Utredningens förslag:

Den kommunala eller statliga räddningstjänsten ska ansvarigvara
för utreda olycksorsak och olycksförloppatt analysera hursamt
insatserna har fungerat vid räddningsinsats. Då brottsmisstankeen
föreligger lämnas undersökningen till polisen. På dettaöver kansätt

kunskapsbankstor åtgärder, förhindrar olyckor,en om som
skyddsåtgärder, åtgärder under insatsen och i återställandeskedet,
byggas upp.

En systematisk insamling insatsrapporter började denav
januari1 1996. Alla insatser rapporteras ärrapporternamen mer

strukturerade det gäller olyckornär med brand. Det preliminärgörs en
bedömning brandorsak. Om det finns misstanke för brott kopplasav
polisen och utförlig brandorsaksutredning görs.en

Flera har pekat på räddningstjänsternaatt ansvariga förom attvar
utreda brandorsak och brandförlopp då brottsmisstanke inte föreligger
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skulle så småningom kunskapsbank åtgärder,storen om som
förhindrar olyckor skyddsåtgärder byggassamt mm., upp.

Brandutredning eller brandförloppsuppföljning, har
Räddningsverket arbetat med i försöksverksamhet, där kommuner15
deltagit. Projektets syfte finna orsakssamband till bränderär ochatt
beskriva hur brandförloppet har utvecklats. Genom beskrivaatt
brandförlopp skulle viktiga erfarenheter kunna återföras för att
förbättra det tekniska brandskyddet Projektet har dock hittillsm.m.
varit mycket inriktat brandorsaker. Räddningsverket arbetar förmot att

denna verksamhet för på effektivt kunna påverkapermanenta att sättett
brandstatistiken.

Räddningsverket det behöver arbetas fram metodik förattanser en
hur brandförloppsutredningar ska genomföras effektivtpå ochett
trovärdigt för komplettera brandorsaksutredningamasätt och i dettaatt
instämmer utredningen.

Vi det skulle behöva utvecklas metodik föräven påatt attanser en
bra utvärdera räddningstjänstens insatssätt och dess effektivitet.ett

Hur fungerat viktigt förinsatserna den enskilda räddningstjänstenär att
ska kunna bli bättre det intressant länsstyrelsemasär ochävenmen ur
Räddningsverkets tillsynsperspektiv.

Utredningen olycksorsaker, olycksförlopp och hurattmenar
insatserna fungerat bör analyseras för alla de olyckor kräversom
räddningsinsatser. Vi kallar analysen för olycksförloppsutredning. På
detta kan uppföljning/utvärdering och erfarenhetsåterföringsätt av
åtgärderna i de olika skedena ske. Ytterligare exempel på
användningsområde FoU-projekt, där bra statistiskt materialär utgör en

källa för analys.stor

Ansvarsfördelning

Vid olycksförloppsutredning bör följande ansvarsfördelningen
övervägas:

Staten utvecklar metoder, utbildar och informerar. de olikaDå0
myndigheterna för närvarande kommit olika långt, särskilt i
metodutveckling, bör samordningsvinster kunna göras.
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Ansvarig sektorsmyndighet utreder orsak och förlopp.0 Då olyckan leder
till räddningsinsats från räddningstjänsten blir eller fleraen
räddningstjänstmyndigheter involverade. Undersökningarna behöver då
samordnas på lämpligt sätt.
Berörd statlig eller kommunal räddningstjänst analyserar0 orsak, förlopp
och insats tillvara erfarenheterna.samt tar
Utredningen också till respektiverapporteras tillsynsmyndighet.0 Det
bör undersökas rapportering kan ske likartat såom ett sätt att
sammanställning kan ske i riksgemensam bas för alla olyckoren

myndighetstillhörighet.oavsett
Tillsynsmyndighet eller motsvarande på central nivå0 samlar eferenheter
och analyserar materialet för hitta trender elleratt återkommande
orsaker, initierar åtgärder för förhindra olyckoratt spridersamt
kunskaper främst till övriga räddningstjänster.
Polisen utreder olyckor där det finns brottsmisstanke.0

Införandet olycksförloppsutredningar medför initialt ökadeav
kostnader för genomföra utredningenatt och bearbeta statistiken, men
samtidigt innebär förslaget arbetet i förskedenaatt effektiviseras, vilket
i sin leder till bättretur resursanvändning minskat antalen samt ett
olyckor/ begränsade konskevenser olyckorna och därmed lägreav
kostnader i och med färre insatser. Utredningens bedömning därförär

förslaget samhällsekonomisktatt inte leder till ökade kostnader.
Statsñnansiellt bör de initiala kostnaderna täckas genom
omprioriteringar.
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4.5 Finansiering

Utredningens förslag:

åtgärderDe ska vidtas verksamhetsutövare i förskedena börsom av
Ävenfinansieras dem själva. den tillsyn kommunala ellerav som

statliga myndigheter för åtgärderna vidtagits bl.a. §43-gör att attse
tillsyn bör finansieras verksamhetsutövama.av

Verksamhetsutövama bör också bära kostnaderna för sanering
efter olycka. Vad gäller insatsskedet bör fortsättningendet iävenen

offentligt och finansieras med offentliga medel.ettvara ansvar
bör kommuner kunna ålägga så kallade §43-anläggningarDäremot

eller andra anläggningar betala den del den kommunalaatt av
räddningstjänstens fasta kostnader direkt relaterade tillärsom
anläggningen och dess verksamhet.

Enligt fårpraxis den statliga räddningstjänsten, i likhet med den
kommunala, vid räddningsinsats statligaandraen avropa resurser

betala. Utredningen i samband medutan att attanser en
författningsöversyn bör det denna praxis bör skrivasövervägas om

Ävenregel. finansieringsfrågorvissa andra kan övervägassom en
författningsöversyn, definiera in utrymning it.ex. attav en

räddningsinsatsen.

Förändringar får konsekvenser det gällernärsom
kostnadsfördelningen mellan och kommun behöver påstat tas upp

samlat förhandlingar mellan och kommun.sättett statgenom

Finansiering i dag förhållandet mellaninget direkt styrmedel förär
offentlig sektor och enskilda inte hellerinom räddningstjänsten, vad
gäller förhållandet mellan finnsoch kommun. ersättningarDestat som
mellan och kommun motiverade enskilda kommuner inteärstat attav
ska bära kostnader i nationella.någon mening betraktaär attsom som

fungerar statligaDäremot de satsningama på utbildning, materiel m.m.
liksom funktionenbidragen inom Befolkningsskydd och
räddningstjänst, styrning verksamheten.som av
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Kommunal räddningstjänst finansieras i huvudsak av
kommunalskatten. Därutöver finns det intresse hos Kommunförbundet
och flera kommuner få möjlighet införa ekonomiskaatt styrmedelatt
avgifter i syfte påverka olika aktörer arbeta förebyggande.att att

OECD har utfört grundläggande utvecklingsarbeteett angående
säkerheten vid farlig industriell verksamhet. Detta har bl.a. resulterat i
rekommendationer tillämpningen förorenaren betalar-principen.om av
Från början avsåg principen i huvudsak kostnader för kontinuerliga
utsläpp med hänsyn till människors hälsa och miljön behövdesom
minskas. Principen har sedan utvecklats inom OECD till ävenatt avse
kostnader för åtgärder avsedda förebygga och skyddatt mot
föroreningar till följd olyckor. Kostnaderna bör enligtav nu
rekommendationerna gälla skadebegränsandeäven åtgärder vid en
olycka och återställningsåtgärder. Tanken har varit den skapatatt som

risk också ska bära de kostnader förenade med hanteraären attsom
denna risk förebyggande åtgärder, beredskap för räddningstjänstgenom
och insatser i olyckssituation. Genom kostnadsansvaret läggs påatten
förorenaren kommer detta återspeglas i priset på denatt vara som
verksamhetsutövaren tillverkar.

Hot- och riskutredningen föreslog i sitt huvudbetänkande SOU
1995:19 Ett säkrare samhälle, kostnadsansvaret vid deatt
räddningsinsatser och saneringsåtgärder fordras vid olyckasom en som
har samband med farliga i verksamhetenämnen och vidtassom av
statliga eller kommunala myndighet ska ligga på den utövarsom
verksamheten. De åtgärder kostnadsansvaret täckaavsett attsom var

sådana låg utanför den normala riskbilden.var som

Remissinstansema förslaget blandat mottagande. Denettgav
negativa kritiken riktades sig främst förslaget skulle stridamot att mot

sedan länge etablerad princip, räddningstjänsten i huvudsakatt ären ett
offentligt åtagande finansieras med allmänna medel. Risken för attsom

kostnadsansvar skulle kunnaett verka avhållande viljanpå slå larmatt
också Vidare ansågstogs utredningens förslag till avgränsningupp. av

kostnadsansvaret till endast verksamheter med hanteringatt avse av
farliga mindreämnen lämpligt med hänsyn till det finnsävenattsom
andra verksamheter där olycka skulle kunna få allvarliga effekter.en

Utredningen kemikalieolyckor SOU 1998:13 Säkrareom m.m.
kemikaliehantering föreslår förorenaren betalar-principen ska fåatt
genomslag i räddningstjänstlagstiftningen tillämpningenattgenom av
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§43 räddningstjänstlagen utvidgas. Förslaget innebär att
verksamhetsutövaren skyldig vidta åtgärderär förhindraratt som
olyckor, vidta skyddsåtgärder och för förbereda räddningsinsatser.att
Verksamhetsutövaren också finansieraskyldig dessa åtgärder.är att
Dessutom verksamhetsutövaren skyldig finansieraär att
saneringsåtgärder. reglerasDetta inom miljöskyddslagstiftningen.
Själva räddningsinsatsen föreslås dock framdelesäven ettvara
offentligt åtagande, finansierat offentliga medel.genom

De utredningen kemikalieolyckor har förargument attsom om m.m.
framdeles räddningsinsatsen offentligtäven åtagandeettse som

finansierat med offentliga medel ändring denna ordningär att en av
skulle kunna verka återhållande på benägenheten slå larm i händelseatt

tillbud eller olycka, risken för länge i hoppär väntarstor attav man om
kunna bemästra situationen själv. Det också svårt vilkaatt är att ange

verksamheter ska omfattas kostnadsansvaret. De verksamhetersom av
kan aktuella omfattas redan i dag krav på olycks- ochstorasom vara av

skadeförebyggande åtgärder. En svårighet hitta effektivtär att ettarman
för betalning. Vi instämmer i dessa och försätt argument attmenar

närvarande bör räddningsinsatsen offentligt åtagande ochettses som
bör finansieras med offentliga medel.

Ytterligare fråga berör finansiering fråganären som om
finansiering statliga insatser vid räddningsinsats. I dag fårav en
kommunala räddningsledare, enligt lagen, statliga utanavropa resurser

betala. Om räddningsledare vid statlig räddningsinsatsatt en en avropar
från andra statliga myndigheter det dock inte lagligt regleratärresurser

vad gäller. Praxis har dock blivit andra statliga myndigheterattsom
ställer till förfogande betalt också vid statligutan att taresurser
räddningstjänst. Utredningen denna praxis börattanser
författningsregleras. författningsöversynI bör överväga atten man
skriva i författningen den statliga räddningstjänsten vidävenatt en
räddningsinsats får andra statliga betala.utan attavropa resurser

Vi också det i samband med författningsöversyn börattanser en
definiera in utrymning i samband med olycka iövervägas att en en

räddningsinsatsen.

Regeringen har till utredningen 1997-11-20 överlämnat ärendeett
från Kommunförbundet, Finansiering räddningstjänst. ärendetIav
föreslås bl.a. kommunerna bör få räddningstjänsten skaavgöraatt om
finansieras med avgifter eller kommunalskatt. bakgrundMot av
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ovanstående vi ärendet behandlatsatt och våranser påsyn
finansieringen redovisats.

Vidare har regeringen 1997-09-04 delvis överlämnat framställanen
från Kävlinge kommun farligt godstransport på järnväg ochom väg.av
Även detta ärende besvarat i och med dessa överväganden.anses

Utredningen föreslår i detta och andra kapitel förändringar0 fårsom
konsekvenser det gäller kostnadsfördelningennär mellan ochstat
kommun. Vi dessa förslag böratt på samlattasanser ett sättupp

förhandlingar mellan och kommun. Se vidarestat kapitelgenom

4.6 Författningsändringar
Utredningens förslag:

En total räddningstjänstlagen,översyn räddningstjänstförordningen ochav
vissa författningar kopplade till demär behövs.som

Enligt direktiven till Räddningsverksutredningen dir 1996:114 ingår att
eventuella behov Författningsändringar.ange av

Nuvarande lagstiftning och förordningar härstammar från mitten av
1980-talet och flera reglerna har övertagits från 1974 års brandlagav
och har sitt i äldre brandlagar. Under de 10 åren harursprung senaste
det gjorts förändringar och kompletteringar vid flertal tillfällen.ett

Under utredningen arbete har vi kommit fram till det finnsatt nu
behov total översyn räddningstjänstlagen 1986:1102,av en av
räddningstjänstförordningen 1986:1107 och vissa författningar ärsom
kopplade till dem. Vi har därför i skrivelse till regeringenen
1997-10-28, dnr FO97/2363/RS, föreslagit regeringen tillsättaatt en
kommitté för de aktuellaöversyn författningama.en av
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ochNuvarande uppgifter5 ansvar

Uppgifter1

Två kulturer blev5.1.1 en

sammanläggningRäddningsverket bildades år 1986 Statensgenom av
verket fick ocksåoch Civilförsvarsstyrelsen.brandnämnd Det ansvaretnya

kämenergiområdetsamordning beredskapsåtgärdema inomför den somav
för och förstrålskyddsinstitut fram till dessStatens ansvarat

farligt gods varithandläggningen ärenden landtransporterom av som enav
Räddningsverket skulle också verka föruppgift för Sjöfartsverket. en

lufttransportersäkerhetsföreskriftema för land-, sjö- ochsamordning avav
farligt gods.

attinnebar myndigheter med två helt olikaStatsmaktemas beslut
Brandnämnden liten myndighet,kulturer skulle fogas samman. var en

och serviceorgan kommunerna inomskulle ett expert-varasom
för utbildning denräddningstjänsten. ansvarade ocksåDen av

Utbildningen väsentligkommunala räddningstjänstens personal. var en
till delenproduktionsuppgift central nivå inom i övrigtpå störstaen

organiserad verksamhet.lokalt styrd och

sammanhängderoll.Civilförsvarsstyrelsen hade Detannanen
ochcivilförsvaret sammanhålletframför allt med ett styr-att var

Civilförsvaret hadeproduktionssystem med huvudman.staten ensom
fem civilförsvarsdistrikten,hierarkisk uppbyggnad med olika nivåer -

ochcivilbefalhavarnacivilförsvarsområdena, länsstyrelserna,
genomförandet låg på denCivilförvarsstyrelsen. Tyngdpunkten i

Civilförsvarsstyrelsen emellertidregionala och den centrala nivån. var
fattades i planeringentiden involverad många de besluthela i somav

förändradesden lokala nivån. Förhållandenaden regionala och på
för planeringtill del är 1984, när ansvaret aven
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civilförsvarsverksamheten och för ledning åtgärderna i krig fördesav
från till kommunerna.över staten Förändringen fick konsekvenser för

verksamheten på den centralaäven nivån.

Brandnämnden och Civilförsvarsstyrelsen samarbetade i många år
utbildningen personal och anskaffningen materiel förom av av

brandsläckning. Civilförsvarsstyrelsen hade emellertid starkareen
samhörighet med många andra organisationer inom totalförsvaret.
Brandnämndens främsta kontaktyta förutom kommuner och-
länsstyrelser statliga myndigheter Planverket,var som-
Sprängämnesinspektionen, Strålskyddsinstitutet, Sjöfartsverket,
Rikspolisstyrelsen och Tullverket Kustbevakningen.

Även skillnaderna i personalens utbildning och yrkeserfarenheter
Många tjänstemännenstora. och lärarna inomvar av

Civilförsvarsstyrelsen hade tjänstgjort i den militära verksamheten. Ett
antal byggnadstekniker sörjde för myndigheten produceradeatt
skyddsrum och anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation.
Brandnämnden hade framför allt personal med brandteknisk,
maskinteknisk eller kemisk fackutbildning.

Räddningsverkets första och viktigaste uppgift blev ihop devävaatt
båda helt skilda kulturema. Genom bl.a. rekrytering personal medav

teknisk utbildning och erfarenheteränannat från andra områden än
räddningstjänsten och olika slag förändringar igenom av-
organisationen har Räddningsverket sökt sig till de efter handanpassa-
förändrade kraven på verksamheten. Avgörande för den utvecklingen
har varit förändringarna i risker och strävandena enskilda människoratt
ska bättre förberedda för kunna skydda sig olyckorattvara mot av
olika slag. Den internationella verksamheten har vuxit starkt under

år inte minst på grund EU-medlemsskapet ochsenare sätterav- -
stark prägel på arbetet inom myndigheten.numera
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Författningar1

Räddningsverket enligt förordningenär 1988:1040 med instruktion för
Statens räddningsverk central förvaltningsmyndighet för frågor om

Räddningstjänst olycks- skadeförebyggandeoch åtgärder enligtsamt0
räddningstjänstlagen;

Landtransporter farligt gods;0 av

Anordnande skyddsrum och skyddade utrymmen; samt0 av

Sanering efter utsläpp radioaktiva från kämtekniskaämnen0 av
anläggningar, i den mån detta inte uppgift för någonär en annan
myndighet.

Räddningsverkets verksamhet lagregleras i huvudsak genom
räddningstjänstlagen 1986:1102, lagen 1982:821 transportom av
farligt gods, lagen 1994:1720 civilt försvar, lagen 1992: 14030mom
höjd beredskap, beredskapsförordningen 1993:242 och lagen
1994:1809 totalförsvarsplikt. Styrande också de författningarärom

har utfärdats med stöd dessa lagar.som av

Räddningsverket ansvarig myndighet för funktionenär
Befolkningsskydd och räddningstjänst inom det civila försvaret.

Räddningsverket har författningarrad fått uppgifter inomgenom en
rättstillämpningens område. Verket antingen föreskrifter ellerutger
fattar beslut i enskilda ärenden bindande för enskilda,ärsom
kommuner eller statliga myndigheter. Uppgifterna sikte insatserpåtar
eller verksamhet i både fred och krig.annan

Sammanställningen, redovisas i RäddningsverketsPMsom ansvar,
uppgifter och organisation, översikt Räddningsverketsär överen
bemyndiganden föreskrifter eller enskilda ärenden.att ut prövaattge
Rapporten finns tillgänglig på Räddningsverket.
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5.1.3 Särskilda uppgifter

framgårSom instruktionen har Räddningsverket rad särskildaav en
uppgifter. Verket ska bl.a. samordna samhällets olycks- och
skadeförebyggande arbete inom räddningstjänsten, följa utvecklingen
inom vetenskap och teknik bedriva FoU-verksamhet, bevakasamt
riskutvecklingen och verka för åtgärder vidtas skyddaratt som
befolkningen och förebygger olyckor. Till uppgifterna hör också att
planera och genomföra utbildning personal inom bl.a. räddningstjänstenav
och sotningsverksamheten, utveckla och anskaffa materiel, informera och

tillsyn.utövaatt

Räddningsverket ska vidare samordna planeringen beredskapenav
kämenergiolyckor och andra allvarligamot olyckor. En samordning

ska vidare ske i arbetet med säkerhetsföreskriñema för land-, sjö- och
flygtransporter farligt gods. Räddningsverket ska inhämtaav
erfarenheter från allvarliga olyckor inträffar i Sverige ochsom
utomlands. skaDet enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut
också finnas beredskap inom verket för internationella hjälpinsatser.en

5.1.4 Stöd och utveckling

Uppgiñema innebär Räddningsverket bl.a. utvecklingsarbete,att genom
utbildning, teknikutveckling, samordning och tillsyn ska stöd åt aktörerge

ska förebygga olyckor och begränsa skador. Aktörema främst denärsom
kommunala och den statliga räddningstjänsten, företag, organisationer och
enskilda. Uppgiftema innebär också samarbete med andra harett som en
roll i säkerhetsarbetet i samhället centrala statliga myndigheter,-
länsstyrelser, forskningsorgan, branschorganisationer och fackliga
organisationer.

Räddningsverket för åtgärder i hela skalan olyckor frånsvarar av -
lägenhetsbranden via kemikalieolyckor och naturkatastrofer till kriget.
Verket normgivare ochär fördelar för forskning ochresurser
utvecklingsarbete, utbildning, anskaffning materiel och information.av

förekommerDet också transfereringar medel verket detav genom -
gäller framför allt verksamhetsområdena åtgärder naturolyckor,mot
skyddsrum, ledningsplatser och stöd till frivilligorganisationer.
Räddningsverket betalar vidare ersättningar till räddningstjänsten iut
kommunerna för räddningsinsatser leder till kostnader.storasom
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Indelning i fem verksamhetsgrenar5.1.5

indelningenRäddningsverkets stödjande roll utgångspunkten förär av
femuppgifterna i verksamhetsgrenar och för indelningen av-

verksamhetsgrenarna i delområden:

förmågaSamhällets räddningstjänst och att
förebygga olyckor och begränsa skador

Olycks- och skadeförebyggande verksamhet;
Räddningstjänstens planering och organisation;
Räddningstjänstens ledning, samordning och operativa
verksamhet;
Räddningstjänstens personalforsörjning;kompetens och
Räddningstjänstens utrustning;metoder, teknik och

uppföljning utvärderingStatens tillsyn, och av
räddningstjänsten;

2. Säkerheten vid verksamheter särskilda riskermed

Kemikaliehantering vid fasta anläggningar och transport av
farligt gods;
Kämtekniska anläggningar och radioaktiva ämnen;
Verksamheter kan marina utsläpp;som ge
Naturolyckor;
Riskhantering;
Miljöolyckor;
Räddningsverkets informationsbank RIB;

Förmågan enskilda förebyggahos den människan att
olyckor skadoroch begränsa

information till allmänheten;Varning och
Allmänhetens säkerhetsåtgärder;egna
Hemskydd för allmänheten vid höjd beredskap;
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4. Befolkningsskydd i krig

Produktion skyddsrum och skyddade utrymmen;av
Tillhandahållande andningsskydd;0 av
Planering för produktion och utnyttjande fysiskt skydd ochav
andningsskydd för mörkläggning och utrymning;samt

5. Internationell verksamhet
Räddningsverkets beredskap för internationella hjälpinsatser;0
Internationella hjälpinsatser för katastrof- och flyktinghjälp;0
Stöd till Östeuropa;uppbyggnad räddningstjänsten iav m.m.
Övriga internationella insatser.0

Mest resurskrävande verksamhetsgrenenär Samhällets
räddningstjänst. Till denna hör omfattande produktion,gren t.ex.en
utbildning, utveckling och anskaffning materiel bidrag ochsamtav
tekniskt stöd till kommunerna för produktion räddningscentraler.av

Vissa åtgärder särskilt utformadeär för krigetsmötaatt
påfrestningar. Till dessa hör produktion och underhåll skyddsrumav

anskaffning och lagerhållningsamt andningsskydd inomav
verksamhetsgrenen Befolkningsskydd i krig.

Den internationella verksamheten väsentligär delen av
Räddningsverkets arbete och de uppgifter verket har redovisas i avsnitt
5.1.7.

5.1.6 Samordning vid allvarliga olyckor
Statsmaktema beslutade efter de utredningar gjordes i samband medsom
Tjemobylolyckan prop. l99l/92:4l, FöU 25 Räddningsverket skulleatt

få tydligare roll samordningeni samhällets åtgärder på central nivåen av
allvarlig olyckanär hade inträffat. Räddningsverket har till uppgift,en

framgår det beslutet, bistå regeringen med inhämtaattav att
expertbedömningar och underlag från regionala och lokalaannat
myndigheter eller andra organisationer. Verket ska planera för detta. Det

emellertid regeringensär uppgift behovetnär samordningav en-
uppkommer besluta tillfälligt ändradeatt ansvarsförhållanden.om-
Regeringen kan själv för samordningen elleransvara ge en annan
myndighet i uppdrag det.göraatt
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Avsikten enligt statsmakterna inte några expertkunskaperär skaatt
föras från andra myndigheter till Räddningsverket elleröver något

De olika expertmyndighetema behåller sinaannat organ.
arbetsuppgifter och sina ordinarie kontakter med regionalat.ex.
myndigheter och andra myndigheter.staters

5.1.7 Internationella hjälpinsatser

Regeringens uppdrag till verket

Räddningsverket lämnade år 1989 förslag till regeringen former förett om
framtida katastrofhjälp utomlands. Förslaget hade utarbetats med ledning

erfarenheterna från den svenska insatsen vid jordbävningskatastrofen iav
Armenien i december 1988. Regeringen framhöll i förslaget till riksdagen
prop. 1989/90:l00, bil. betydelsen6 det finns beredskapsvenskattav en
för räddningsinsatser vid katastrofer i andra länder. Enligt statsmaktemas
beslut ska det finnas beredskap för situationer där insatser inteen
genomförs i enlighet med gällande internationella överenskommelser eller
i redan etablerade internationella former.

Räddningsverket ska ha sammanhållande förett ansvar
insatsberedskapen räddningstjänstensinom område.
Räddningsinsatsema ska genomföras inom för verkets ordinarieramen
verksamhet, regeringen fattar beslut i det enskilda fallet varjemen om
insats.

Räddningsverkets beredskap för hjälpinsatser med personal och
utrustning har successivt utvecklats med utgångspunkt i de behov som
föranlett insatser, regeringens olika uppdrag till verket desamt
erfarenheter verket, Regeringskansliet och berörda FN-som
organisationer har fått insatserna. Verket ska ocksågenom numera
hålla beredskap för observatörs- och hjälpinsatser inom den humanitära
katastrofverksamhetens område.

Grunden för Räddningsverkets planering internationellasinav
hjälpverksamhet under de åren har föreskriftvarit isenaste en
regleringsbreven verket ska upprätthålla beredskap förattom en
internationell katastrof- och flyktinghjälp. Myndigheten ska också
medverka i det Säkerhetsfrämjande samarbetet med länderna i Central-

Östeuropa.och
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Swedrelief

Räddningsverket den 1 juliövertog 1997 för verksamheten inomansvaret
Swedrelief Försvarsmaktens specialenhet för katastrofhjälpsom var
utomlands. Hjälpen kan omfatta distribution och livsmedel,t.ex. vattenav
åtgärder för sanitet och hygien, hälso- och sjukvård kommunikationersamt
och kraftförsörjning.

Swedrelief har kontrakt med 150-200 svenskar, har åtagit sigsom
med kort varsel tjänstgöraatt utomlands i till månader. Deupp sex

kontrakterade består med utbildning och erfarenheter inomav personer
antal yrkesområden.ett stort

Fyra beredskapsområden

Planeringen Räddningsverkets hjälpåtgärder har också efter handav
till den samordnande verksamhetenanpassats inom Förenta Nationemas

humanitära enhet OCHA och behovet stöd till Förenta Nationemasav
flyktingkommisariat UNHCR. Den indelning i fyra beredskapsområden

verket har gjort i medöverensstämmer den struktur OCHAsom stort som
använder för samordning hjälpinsatser:av

Beredskap för räddningsinsatser;
Beredskap för hjälpinsatser vid akuta flyktingkatastrofer;
Beredskap för fömödenhetsinsatser;
Beredskap för expertinsatser.

Regeringen har på begäran UNHCR uppdragit åtav
Räddningsverket hålla beredskap föratt kunnaatten ge
flyktingkommissarien stöd med logistik och kommunikation vid akuta
flyktingkatastrofer. En särskild stödgrupp ska efter regeringens beslut i
varje särskilt fall kunna in någon flyktingkommissarienssättas när av
fáltgrupper påbörjar sin koordinerande verksamhet i ett
katastrofområde.

Regeringen har föreskrivit beredskapen i möjligaatt största
utsträckning ska upprätthållas inom för Räddningsverketsramen
befintliga beredskap för räddningsinsatser vid katastrofer utomlands.
Verksamheten finansieras ersättningar från SIDA eller frångenom
internationella hjälporgan.
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Organisation5.2

Personal5.2.1

Räddningsverket har förvaltningsin centrala i Karlstad och fyra
räddningsskolor i Skövde, Rosersberg och Sandö.Revinge, Den centrala
förvaltningen indelad i sakavdelningar för de fyraär
verksamhetsområdena räddningstjänst, risk- och miljöfrågor, utbildning
och teknik. Det finns också administrativ avdelning, stab knuten tillen en
Verksledningen och informationssekretariat.ett

Personalen inom den centrala förvaltningen för närvarandeär
fördelad mellan avdelningar och motsvarande enligt följande
sammanställning, läget den 31 december 1997.som avser

Antal anställdaTabell på den centrala förvaltningen8.
Avdelning eller motsvarande Antal anställda personer

Verksledningen och staben 21
Informationssekretariatet 12
Räddningstjänstavdelningen 58
Risk- och miljöavdelningen 41
Utbildningsavdelningen 39
Tekniska avdelningen 41
Administrativa avdelningen 53

Summa 265

fyraAnm. De räddningsskolorna har sammanlagt anställda.500

Räddningsverket årsanställdahade under år 1997 totalt 279 i sin
centrala förvaltning. framgår följande sammanställningSom harav
antalet ökat sedan delmyndighetens tillkomst år 1986. För storen av
ökningen den tillfälligt föranställda personal anlitassvarar som
genomförande tidsbegränsade projekt.av
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Tabell 9: Antal årsanställda på den centrala förvaltningen
Budgetår Antal årsanställda

1986/87 263
1993/94 255
1997 279

Delegationer5.2.2

Samarbetet med inomandra räddningstjänsten isker utsträckningstor
inom de delegationer verket enligt sin instruktion har inrättat:som

Delegationen för samordning räddningstjänst;av
Delegationen for samordning riskfrågor;av
Delegationen for utbildning;
Delegationen for beredskap kämenergiolyckor;mot
Delegationen för farligt gods;transport av

Delegationema består företrädare for statliga myndigheter,av
kommuner och landsting organisationer olika slag.samt av

finns också antal informellaDet samarbetsgrupperett permanentav
karaktär.

Kostnader5.3 for verksamheten

Den planerade omsättningen för de olika verksamhetsgrenarna inom
Räddningsverket under kalenderåret framgår följande1998 av
sammanställning.
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Tabell 10. Räddningsverkets år 1998omsättning

Verksamhetsgren Omsättning, Relativ
Milj. kr fördelning %

,

Samhällets räddningstjänst 876,1 59
Särskilda risker 156,8 10
Den enskilda människan 108,1 7
Befolkningsskydd i krig 242,6 16
Internationella hjälpinsatser 97,8 7
Tjänsteexport 8,2 l

Summa l 489,6 100

Beloppen samtliga kostnader, transfereringar och bidrag.avser
Verksamheten finansieras anslag intäkter.samt externagenom genom
De intäkterna beräknades för årexterna 1997 till 226,8 miljoner kr.

5.4 Verksamheten fördelad på de olika
skedena och verksamhetsgrenama

5.4.1 Bakgrund

Redogörelsen för Räddningsverkets och uppgifter i den hittillsansvar
redovisade i denna hartexten varit övergripande. Sammarapport sak
gäller redovisningen organisationen och För delav resurserna. en
överväganden utredningen ska fordras det emellertidgörasom en mer
detaljerad beskrivning. Det gäller bl.a. indelningen verksamheten inomav
Räddningsverket i verksamhetsgrenar. Det frågaärsenare en som
utredningen enligt direktiven ska överväga.

Räddningsverket har för utredningens räkning utarbetat en
sammanställning arbetsuppgifternaöver inom verket påäven en
förhållandevis detaljerad nivå. Uppgifterna har fördelats mellan de fem
skeden utredningen använder för beskriva verksamhetsområdetattsom
Skydd olyckor. Inom varje skede har vidaremot skett sorteringen av
arbetsuppgifterna efter verkets fem verksamhetsgrenar och inom varje
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Verksamhetsgren efter delområden. Indelningen i verksamhetsgrenar
och delområden har framgått redovisningen i avsnitt 5.1.5.av

Räddningsverket har inom delområdena gjort uppdelningäven en av
arbetsuppgifterna efter det verket i det här sammanhanget kallarsom

uppgift. Det innebär verksamheten också fördelad påtyp att är ettav
antal produktionsområden, nämligen

Ledning och samordning
Rådgivning
Information
Utbildning
Materielförsörjning
Finansiering
Uppföljning och utvärdering
Utvecklingsverksamhet inkl. forskning.

mängd arbete deDen enskilda uppgifterna fordrar varierarsom
del fordrargivetvis. insatserEn under lång tid. åtskilliga fallIstora är

det fråga fortlöpande arbete. Andra kräver punktinsatserettom av
någon eller några enstaka inom verket varaktigt eller underpersoner -

begränsad tid.en

Även skillnaderna i omfattning mellan uppgifter visarär storaom
sammanställningen tyngdpunkten i Räddningsverkets arbete liggeratt
på de inledande skedena alltså syftar till myndigheter ochtre attsom-
enskilda ska förhindra olyckor, vidta skadebegränsande åtgärder i
förväg förberedaoch räddningsinsatser. Det har med verketgöraatt att
enligt gällande författningar inte för räddningstjänst och såledessvarar
inte har någon operativ roll det gäller insatser i Sverige.när

uppgifterna i skedetAtt efter räddningstjänst förhållandevis fåär
beror i utsträckning på tillvaratagandet kunskaper ochstor att av
erfarenheter efter de olyckor inträffar inte tillräckligtännu ärsom
systematiserat och utvecklat.

detaljeradEn redogörelse för Räddningsverkets arbetsuppgifter med
fördelning efter verksamhetsgrenar, verksamhetsgrenarnas delområden
och de fem skedena finns i RäddningsverketsPM uppgifter ochansvar,
organisation. Rapporten finns tillgänglig Räddningsverket. De
följande avsnitten innehåller några allmänna iakttagelser och
sammanfattande synpunkter redovisningen i bilagan underlagsom ger
för.
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Skede5.4.2 förhindra1 olyckor-

Arbetsuppgifterna i skedet Förhindra olyckor omfattande delär en av
verksamheten inom Räddningsverket. Många dessa har sambandettav
med andra författningar räddningstjänstlagenän och räddningstjänst-
förordningen. En del verksamheten syftar till öka kunskapernastor attav
inom området.

Mycket arbetet gäller detta första skede redovisasav som som
utvecklingsverksamhet. Redogörelsen innehåller uppgifter antalettom
projekt syftar till räddningstjänsten, andra myndigheteratt ochsom

eller innehavare byggnaderägare och anläggningar ska öka sinaav
kunskaper. Projekten brandsyn och sotning ska detgörasom avser
möjligt undanröja förhållanden leder till bränderatt uppstår.attsom

Kunskaperna måste emellertid också föras till alla berörda ochut är
underlag för rådgivning, infonnationett och utbildning i

ÄvenRäddningsverkets regi. detta återspeglas i den detaljerade
redovisningen arbetsuppgifterna. Samordningen uppföljningensamtav
och utvärderingen den verksamhet andra viktigaäger ärav som rum
delar uppgifterna syftar till förhindra olyckor.attav som

Riskhantering exempel på brettär delområde inomett ett
verksamhetsgrenen Särskilda risker. Mycket behöver inom justgöras
detta delområde för säkerheten ska kunna förbättras.att Det är
betydelsefulla uppgifter kräver förhållandevis insatser medstorasom
personal både i det interna arbetet och i kontakterna med omvärlden.

Det sker inom detta delområde harmesta emellertid betydelsesom
för arbetet inom andra verksamhetsgrenar.även

VerksamhetsgrenEn behöver utvecklas ska kunnasom om mer-
för förhindra olyckorgöras Enskilda människans förmåga.att är-

Redogörelsen i PM Räddningsverkets visar detattom ansvar m.m.
inom delområdet Allmänhetens säkerhetsåtgärder finns relativt fåegna
arbetsuppgifter redovisa. Det framför allt fråga informationatt är om
och utbildning. En del den infonnation riktar sigstor tillav som
enskilda genomförs lokalt räddningstjänsten i kommunerna, skolan-av
eller ideella organisationer olika slag. Räddningsverkets uppgift ärav

planera, utarbeta underlag och i fleraatt fall finansiera verksamheten.
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Räddningsverket har nyligen på uppdrag regeringen utarbetat ettav
förslag till handlingsprogram ska det möjligt utöka dessagöra attsom
åtgärder. Handlingsprogrammet ska enskilda människorge
grundläggande kunskaper och färdigheter för kunna hanteraatt
vardagens olycksrisker. Dessa kunskaper och färdigheter ska också

det möjligtgöra på vid olyckoratt rätt och allvarligasätt storaagera
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Målet för de föreslagna
åtgärderna alla människor i Sverigeär ska få möjlighetatt utvecklaatt
kunnandet inom områden första hjälpen, hjärt- och lungräddning,som
vattensäkerhet, brandskydd, hantering farliga och överlevnad.av varor

5.4.3 Skede -vidta2 skyddsåtgärder

Detta avsnitt behandlar skyddsåtgärder eller skadebegränsande åtgärder
innan olyckor inträffar.

Olycks- och skadebegränsande åtgärder behandlas traditionellt i ett
sammanhang inom räddningstjänsten. åtgärderDe ska förhindrasom
olyckor leder ofta till effekterna begränsasäven de olyckoratt av som
inträffar. Det ska framhållas likheterna mellan åtgärderna i de bådaatt
första skedena i många fall betydligt olikhetema.är större än

Verksamhet ska förhindra olyckor informationär ocht.ex.som
utbildning Räddningsverket för. harDet framgåttsom ansvarar av

Åtgärderredogörelsen i föregående avsnitt. i stället syftar enbartsom
till begränsa effekterna olyckor kanatt utveckling ochav vara
installation sprinklers, byggande brandväggarav av m.m.
Utvecklingsverksamheten inom verksamhetsgrenen Samhällets
räddningstjänst omfattar projekt med anknytning till sådana åtgärder.
Skadebegränsande åtgärder ska vidtas innan olyckor inträffar ärsom
viktiga också i den utbildning Räddningsverket anordnar och isom
tillsynsverksamheten.

skaDet framhållas verksamhetsgrenen Befolkningsskydd i krigatt
för mycket del antalet arbetsuppgifter i skedet Vidtastorsvarar en av

skyddsåtgärder.
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5.4.4 Skede -förbereda3 räddningsinsatser

Att förbereda räddningsinsatser central del Räddningsverketsär en av
Ävenuppgifter. sådana förberedelser fordrar efter hand och bättrenya

kunskaper. beror denDet på efter hand förändrade riskbilden och den
tekniska utveckling det möjligt förbättra räddningstjänstensgör attsom
metoder och materiel. En viktig del förberedelsernaannan av avser
räddningstjänstens organisation och de åtgärder syftar till den skaattsom
kunna utvecklas.

Förberedelser för räddningsinsatser fordrar hel deen
utvecklingsverksamhet. Utvecklingsarbetet kunskaper utgörger som
underlag för rådgivning, information, utbildning och ledningäven eller
samordning. uppgifterDessa har traditionellt stark ställning i denen
statliga myndighet på central nivå för utvecklingsom ansvarar av
räddningstjänsten.

Övningar, materielförsörjning, jourtjänst med vakthavande
tjänsteman och samordning radiokommunikationer,experter, av
varning och information till allmänheten exempel på uppgifterär som
inte förekommer i de tidigare redovisade skedena. serviceDen som
lämnas Räddningsverkets Informationsbank RIB ärgenom en annan
del förberedelserna för räddningsarbetet. Genom gårRIB det fåattav
uppgifter den personal och materiel finns tillgänglig denom som
tidigare s.k. riksresurslistan vidare statistik, forskningsrapporter och-
vissa redovisningar erfarenheter från olyckor har inträffat.av som

Till skedet Förbereda räddningsinsatser hör också den planering
sker för Räddningsverket ska kunna medverka i internationellattsom

verksamhet. Det fråga kunna organisera räddningsinsatserär iattom
andra länder och insatser för katastrof- och flyktinghjälp. finnsDet ett
särskilt för bl.a. stödet till uppbyggnad räddningstjänstenprogram av

Östeuropa.i Räddningsverket har viss tjänsteexport påävenm.m. en
konsultbasis syftar till uppbyggnad eller utvecklingsom av
räddningstjänsten i andra länder.

Förberedelsema för räddningsinsatser gäller verksamheten såväl i
fred under höjd beredskap. Räddningsverket förbereder sig isom
särskild ordning för sina uppgifter i totalförsvarets ledningssystem.
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5.4.5 Skede 4 genomföra räddningsinsatser-

Räddningsverkets uppgifter vid räddningsinsatser i Sverige ligger, som
tidigare framgått, inte på det operativa planet. Verksamheten omfattar i
huvudsak stöd till de myndigheter för räddningstjänst. Detsom ansvarar
förekommer Räddningsverket deltar medatt råd ochexperter attsom ger
verket ställer materiel till förfogande från sina skolor eller andra statliga
förråd. Företrädare för verket deltar ofta observatörer för göraattsom
iakttagelser och bedömningar under tiden omfattande eller påsom mer

komplicerade räddningsinsatsersättannat pågår.

Genom Räddningsverkets Informationsbank RIB får de operativt
ansvariga myndigheterna uppgifter vilka går attom resurser som
disponera hos olika myndigheter och andra i samhället och de finns.var
Räddningsverket medverkar också söka efter information iattgenom
olika databaser. En tydlig operativ roll har verket däremot i det
internationella arbetet. Som har framgått kan det frågavara om
räddningsinsatser i andra länder eller katastrof- och flyktinghjälp.

5.4.6 Skede -vidta återställande5 åtgärder
Åtgärderna efter räddningsinsatser för Räddningsverkets delär fleraav
olika slag. Det gäller sammanställa uppgifter och bedömningaratt deom
räddningsinsatser i kommunaläger eller statlig räddningstjänstsom rum
och dra slutsatser kan leda till förbättringar.att Insamling ochsom
bearbetning statistik beskriver området Skydd olyckor ärav motsom en
viktig del den uppföljning ska förbättra åtgärderna i de tidigareav som
fyra skedena bl.a. för riskhanteringen ska kunna förbättras. Det ocksåär

underlag för de prioriteringar måste skeett hos kommuner och statligasom
myndigheter.

Kunskaps- och erfarenhetsâterföringen viktig länk i det arbeteär en
förekommer inom räddningstjänsten. Ett projekten inomsom av

utvecklingsverksamheten i verksamhetsgrenen Samhällets
räddningstjänst syftar till utveckla metoder föratt
brandorsaksutredningar. Räddningsverket utbildar räddningstjänst- och
polispersonal för denna utredningsarbete.typ av

Olyckor med kemikalier fordrar regel formnågon sanering.som av
Räddningsverket har i det sammanhangetäven möjligheter deltaatt
med kunnande. Det sker med personal eller anlitandeegen genom av
expertis från industrier verket har slutit avtal med samverkan.som om
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Räddningsverket effekternasärskilt följa på miljön deattavser upp av
olyckor inträffar.som

Beslut ersättning till kommunerna för räddningsinsatser och förom
sanering efter utflöde olja eller kemikalier viktig uppgiftärav en annan
efter räddningsinsatser.

den internationellaInom verksamheten hör det till verkets uppgifter
från de insatser med svensk personal ochatt rapportera ägersom rum

svensk utrustning.
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överväganden6 och förslag om

Räddningsverket

6.1 Räddningsverkets framtida ochansvar

uppgifter

6.1.1 verksamhetsgrenarNya

Utredningens förslag:

Räddningsverkets framtida verksamhetsgrenar:
Sammanhållande för verksamhetsområdetansvar
Skydd olyckor, inklusive tillsynmot
Särskilda myndighetsuppgifter avseende

farligt godstransport av
beredskap kämenergiolyckormot
kemikalieolyckor
naturolyckor
miljöfrågor inom sektorn

Stöd3. och utveckling åt statlig och kommunal räddningstjänst
avseende

metoder och materiel
utbildning och övning

4. Internationella hjälpinsatser

Räddningsverket bör vidare för funktionenansvara
ÖCB.Räddningstjänst. Befolkningsskydd bör föras till Vilkaöver

konsekvenser förslaget verksamhetsområdet Skydd olyckormotom
kan få för verkets under höjd beredskap bör fortsattansvar

ÖCB.lämpligen Räddningsverket medi samrådövervägas, av
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förstaDen verksamhetsgrenen innehåller både myndighetsuppgifter
i form tillsyn och föreskriftsrätt stödjande uppgifter,samtav t.ex.
arbete med riskhantering. Ansvarsmässigt och organisatoriskt måste
tillsynen skiljas från den stödjande verksamheten.

Den andra verksamhetsgrenen innehåller både stödjande uppgifter i
form metodutveckling och information föreskriftsrättav samt m.m.

Även den tredje verksamhetsgrenen innehåller stödjande uppgifter i
form utbildning och utveckling viss föreskriñsrätt i sambandsamtav
med utbildningen.

fjärdeDen verksamhetsgrenen kan beställningsuppdrag frånses som
regeringen inom området hjälpinsatser.

Åtgärderna inom de fyra föreslagna verksamhetsgrenama kan vända
sig olika såväl myndighetermot ochmottagare andra organisationer-

enskilda människor.som

Ansvar för Skydd olyckor i fredmot och för funktionen
Räddningstjänst under höjd beredskap

Räddningsverkets roll sedan det bildades 1986 har aldrig varit statisk.
Arbetsuppgifter ärvdes från de tidigare myndigheterna
Civilförsvarsstyrelsen och Statens Brandnämnd. taktI med förändringar i
samhället och dess krav har verket ändrat inriktning på sin roll och i sina
arbetsuppgifter. Tyngdpunkten har år för år förskjutits från krigets
problem till fredens. Vi vill ytterligare förstärka denna utveckling.

Utredningen Räddningsverket myndighetser som en som ansvarar
för verksamhetsområdet Skydd olyckor i fred och funktionenmot
Räddningstjänst under höjd beredskap. Vilka konsekvenser förslaget

verksamhetsområdet Skydd olyckor kan få för verketsmotom ansvar
för verksamhet under höjd beredskap återstår lämpligenöverväga,att

ÖCB.Räddningsverket i samråd med förslagVåra flyttaav att över
för sådana åtgärder, i lagen civiltansvaret försvar, definierassom om

ÖCBbefolkningsskydd till och uppdelningen Räddningsverketssom av
anslag i fredstida del och del inom den civila planeringsramen ären en
två viktiga åtgärder för renodla Räddningsverkets ochatt roll,ansvar

vi.anser
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frågor behandlasDessa vidare avsnitteni civila6.2 Den
planeringsramen och 6.3 Verksamhet höjdunder beredskap.

förhoppningVår också Räddningsverkets framtida ochär att ansvar
skaroll leda till tydligare åtskillnad mellan finansieringen av resurser
fredensför och krigets behov. Vi har flera exempel på dennasett att

gränsdragning inte tydlig i dag. Dosimetrar kommunernaär som
behöver för både fredstida behov och för verksamhet under höjd
beredskap finansieras helt med Räddningsverkets förmedel höjd
beredskap. Tydliga principer och regler för kostnadsfördelningen
mellan fredsnyttan som kommunen ska betala och krigsnyttan som

Räddningsverket ska bekosta med medel avsedda förstaten genom
höjd beredskap vid uppförande räddningscentraler eller för detav
framtida vamingssystemet saknas. Ett bättre underlag för
kostnadsfördelningen mellan och kommun behöver fram ochstat tas

användassedan vid den kommande förhandlingen år 1999 mellan stat
och kommun med anledningen lagen civilt försvar.av om

sammanhållande Skyddför olyckormotansvar

kapitel 3 våra principer förI fördelning mellan statligaom av ansvar
myndigheter slog vi fast myndighet bör ha det sammanhållandeatt en

för verksamhetsområdet. Myndigheten har för delsansvaret attansvar
uppmärksamma oklara ansvarsförhållanden inom verksamhetsområdet

föroch regeringen påtala dem, dels för sådant inomatt
verksamhetsområdet inte ankommer någonsom annan.
Myndigheten ska också samlande och pådrivande i arbetet med attvara

åtgärdervidta i de olika skedena, främst förskedena.

Vi Räddningsverket bör ha för helheten inomatt ettanser ansvar
Skydd olyckor. Avsikten inte uppgifter ellermot är att
expertkunskaper ska föras från andra myndigheter tillöver
Räddningsverket. olikaDe sektorsmyndighetema behåller sina
arbetsuppgifter och sitt enligt principen myndigheter medattansvar
sektor- eller produktkompetens bör för åtgärder vidtasattansvara som
förhindrar olyckor för vidta skyddsåtgärder inom sinasamt att
respektive verksamhetsområden. sådan roll för RäddningsverketEn
innebär krav på väl fungerande samarbete med de övrigaett

Ävenmyndigheterna och samarbetsforrnema utvecklas.att
Räddningsverket sektorsmyndighet det gäller räddningstjänstär när
enligt räddningstjänstlagen och verket har särskildaantaläven ett
myndighetsuppgifter.
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Att uppmärksamma oklara ansvarsförhållanden innebär att
Räddningsverket behöver arbeta uppföljning/utvärdering.med Att
påtala oklara ansvarsförhâllanden för regeringen kan ske attgenom
Räddningsverket redovisar den nationella bilden och hur de nationella
målen uppfylls vilka brister finns.samt som

Utredningen verket i sitt arbete särskilt skaattanser
i förhållande till sektorsmyndigheter regionala och lokalasamt0
myndigheter arbeta med mål, vägledning, samordning och uppföljning

risker, säkerhet förmåga begränsa olyckorsamt attav
verka för sprida kunskaper risk- och olycksforskningatt0 samtom

uppföljning och utvärdering belysa olycksutvecklinggenom samt
samhällskonsekvenser
bidra med underlag för svenska ställningstaganden i det internationella0
samarbetet inom området och medverka med expertkunskaper

tillsyn följa läget inom verksamhetsområdet.0 genom upp

örskedenaF måste få viktig rollen

Vi förskedena måste tydligare definition, vidgadattanser ges en
omfattning och ökad tyngd. börDetta ske utvidgadgenom en
lagstiftning och Räddningsverket fäster vikt vid detatt störregenom
förebyggande arbetet. Utbildningen behöver förändras, vilket också
planeras, och arbetet med stödja kommunerna den statligaatt samt
räddningstjänsten i deras riskhanteringsarbete måste fortsätta och
intensifieras. Dessutom vi Räddningsverketattanser genom
information och utbildning bör förankra det förändrade hossynsättet
länsstyrelserna, så det får konsekvenser för deras tillsynsroll.att

Uppföljning/utvärdering behöver få rollstörreen

finnsDet behov samlad uppföljning/utvärderingett stort samtav en
återjföring. Vi det uppgift för varje aktör i skedetäratt attanser en
bidra med underlag. börDet offentligt åtagande till detett att attvara se
finns sammanhållande myndighet, bl.a. arbetar meden som
metodutveckling. Vi detta uppgift för Räddningsverket.att äranser en

Räddningsverket bör bl.a. olycksförloppsutredningar inomgenom
både statlig och kommunal räddningstjänst registrera och följa upp
inträffade olyckor och räddningsinsatser i samhället, analysera denna
statistik och andra med olyckan sammanhängande omständigheter.
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Tillsynen viktigär

illsynsrollenT viktig. Räddningsverketär bör dels utveckla sin egen
uppföljning/utvärdering länsstyrelserna, dels utbildningav genom
stödja länsstyrelserna i deras utveckling det gäller tillsynennär av
kommunerna. Räddningsverket bör stödja kommunernaäven genom
bl.a. metodutveckling avseende kommunernas tillsyn olikaav
anläggningar. Tillsynsrollen bör tydligt skiljd från verketsvara
stödjande roll. Tillsyn i avsnitt.övervägs 6.5.närmare

behövsDet samordnade Iedningsresurser

Inom för sitt sammanhållande bör Räddningsverketramen ansvar
arbeta för ledningsresursema och ledningsformemaatt inom området
Skydd olyckor utvecklas. samordnade ledningsresursermot med

för berörda myndigheterrepresentanter och organisationer behövs.
Räddningsverket bör utvecklingsarbete, utbildning, övning,genom
rådgivning, tillsyn och stödverksamhet tillse ledningsresursema föratt
olika räddningsinsatser allsidigttyper utbildade,ärav sammansatta,
övade och utrustade.

Särskilda myndighetsuppgifter

Räddningsverket har idag, förutom allmänna myndighetsuppgifter
såsom samordning, tillsyn, stöd och utveckling inom
verksamhetsområdet vissa särskilda myndighetsuppgifter. Som tidigare

denämnts är att
samordna planeringen beredskapen kämenergiolyckor och0 motav

andra allvarliga olyckor
ansvarig myndighet för landtransporter farligt gods0 vara samtav

ansvarig för samordning arbetet med säkerhetsföreskriftema förav
land-, sjö- och flygtransporter farligt godsav

ha information farliga dels på grundämnen, för0 ansvaretom av
landtransporter farligt gods, dels för stödja de kommunalaattav
räddningstjänstema operativt ansvariga för kemikalieolyckor.ärsom

I utredningen SOU 1998:13 kemikalieolyckor föreslåsom m.m.
Räddningsverket bli centralt ansvarig tillsynsmyndighet och ansvarig
för meddela föreskrifter enligt lagstiftningenatt med anledning av
Seveso II-direktivet. detI regleringsbrevet ocksåsenaste attanges
Räddningsverket bl.a. ska utveckla kunskaperna sanerings- ochom
återställningsarbetet så förebyggande åtgärder ochatt



Överväganden och förslag154 Räddningsverket 1998:59SOUom

räddningstjänstens insatsmetodik i samband med olycka med farligaen
eller farligt kangods planeras och väljas så eventuellaämnen att

miljöeffekter begränsas.

Vi finner i enlighet med våra principer för uppdelning av ansvar
inom verksamhetsområdet för dessa uppgifter bör kvaratt ansvaret vara
på Räddningsverket. Vi har också i övervägandena i kapitel föreslagit4

Räddningsverket ska få för framförnaturolyckor, allt iatt ett ansvar
förskedena.

Vi Räddningsverket bör få särskilt föräven att ettanser ansvar
miljöfrågoma inom sektorn. återkommer tillDetta vi i avsnitt 6.7.

Stöd och utveckling

Till stöd och utveckling räknar vi Räddningsverkets arbete med
forskning och utveckling metoder och materiel utbildnings-samtav

övningsverksamhet.och Vi räknar också in hanteringen av
räddningstjänstmateriel för höjd beredskap. Eftersom det finns ett
statligt för tillföra materiel för höjd beredskap bör detattansvar vara en
uppgift för Räddningsverket funktionsansvarig myndighet försom
Räddningstjänst. Räddningstjänst under höjd beredskap iövervägs
avsnitt 6.3.

blirFoU allt viktigare uppgift i samband med Räddningsverketsen
sammanhållande och arbetet med riskhantering. Vi återkommeransvar
med överväganden forskning och utveckling i avsnitt 6.9 och medom
överväganden riskhantering i avsnitt 6.6.om

Utbildning, övning och information viktiga förområden delsär att
sprida grundläggande kunskap, dels föra idéer och kunskaper,ut nya

Räddningsverket får fram bl. forskning ochsom genom a.
erfarenhetsåterföring. Utbildningsfrågor vi i avsnitt 6.4.överväger

Internationella hjälpinsatser

Internationella hjälp; katastrof- och återuppbyggnadsinsatser skiljer sig
från verkets övriga arbete, statsmakterna har det äransett attmen en
lämplig uppgift för Räddningsverket. Eftersom Räddningsverket denär
myndighet bedriver närliggande verksamhet finns det flerasom
samordningfördelar med låta Räddningsverket ha för dessaatt ansvar
uppgifter. Vi detta i fortsättningen viktigbör uppgiftävenattanser vara en
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för Räddningsverket. Vi återkommer med överväganden detom
internationella arbetet i avsnitt 6.8.

6.1.2 Behov analysverksamhetav

Utredningens bedömning:

Räddningsverket behöver utveckla sin verksamhet vad gäller
utvärdering och analys. Tillgången till god Verksamhetsinformation och
ändamålsenliga verktyg stöd för analysarbetet därvidärsom storav
betydelse. IT-stödet och formerna for inhämtande, bearbetning, analys
och publicering bör därför område Räddningsverketettvara som
prioriterar.

Räddningsverket bör tillhandahålla verktyg för statistikrapportering
för både den kommunala och den statliga räddningstjänsten.

Det finns behov analysverksamhetav

Mot bakgrund vår på Räddningsverkets framtidaav ochsyn ansvar
uppgifter, vi beskrivit vi behovsom verketett stortovan, attser av
utvecklar sin analysverksamhet. Detta behövs för kunna arbeta medatt
uppföljning/utvärdering, nödvändigär verksamhetsområdet skasom om
kunna mål- och resultatstyras, vi förespråkar. En analysverksamhetsom
behövs också för arbetet med riskhantering och grund för kunnaattsom en
prioritera verksamheten, inte minst utbildnings- och FoU-verksamheten.

Statistik för utvärdering och analys

Statistikproduktionen och verktygen för bearbeta och analyseraatt
statistiken har central roll i analysverksamhetens arbete.en
De nuvarande rutinerna för statistikproduktion har inte kommitännu att
fungera på fullt tillfredsställandeett ut Det finns kritiksätt. både
beträffande statistikens omfattning och aktualitet, då det för närvarande är

viss eftersläpning vad gäller publicering. problemDeen konstateratssom
hänger främst med svårigheter få samtliga kommunalasamman att
räddningstjänster leverera sina uppgifter inomatt tidsramar ochutsatta att
delar det material levereras bristandeav är kvalitet.som av
Räddningsverket behöver därför i dag lägga förner resurser
kvalitetskontroll och åtgärder för infordra uppgifter vilketatt innebär ett
ökat resursbehov och tiden fram till publiceringatt statistiken förlängs.av
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kommunala räddningstjänsterEtt skäl till samtliga inte levereraratt
sina uppgifter inom tid kan till delhelt eller bero bristandeutsatt en
motivation, statistiken.då inte Denyttan rapporterarman ser somav
uppgifterna får till sininte tillgång resultatet rapportering och kanav
inte heller informationdra den skapats.nytta av som

Vi dock Räddningsverket de funktioner finns iattanser genom som
har skapat metod för tillgängligRIB bra statistiken förgöraatten

räddningstjänstema. den nuvarande versionen finns statistikI RIBav
omfattande år där varje kommunal räddningstjänst både kan1996 ta
fram information rikethela och uppgifter det området.om om egnase
Det finns dessutom möjligheter till bearbetningar. återstårDetegna
dock förkorta omloppstiden för publicering statistiken så denatt attav

aktuell den publiceras.så möjligtär närsom

Statistiska Centralbyrån SCB har i uppdrag Räddningsverket attav
inhämta och producera statistiken. Räddningsverket har dock inte

specificerat hur statistiken ska levereras. har inneburitDettanärmare att
det utvecklats lokala lösningar för statistikproduktion och leverans av
uppgifter till SCB.

mångfald lösningar för statistikrapportering, finnsDen i dag,av som
har inneburit problem för Räddningsverket. Förändringar i
rapporteringsrutinema måste få genomslag i antal olika ochett program
programversioner. konsekvens förändringar iEn är att
rapporteringsrutinema lång tid innan de får genomslag.tar
Räddningsverket dock nyligen med de viktigastehar avtalat
leverantörerna testmiljöer och andra åtgärder för underlättaattom
kvalitetssäkring m.m.

Vi har i tidigare avsnitt pekat Räddningsverket bör utvecklapå att
sin verksamhet vad gäller utvärdering analys. Tillgången till godoch
Verksamhetsinformation och ändamålsenliga verktyg stöd försom

formernaanalysarbetet därvid betydelse. IT-stödet och förär storav
inhämtande, bearbetning analys och publicering bör därför ettvara,
område Räddningsverket prioriterar.som

samband med utvecklingen RäddningsverketsI av
analysverksamhet det finns särskildkan behov översynav en av
rutinerna för och statistik.inhämtande publicering sådanIav en

förbör det också ingå försöka underlätta dem lämnaröversyn att som
statistik. Exempelvis skulle Räddningsverket själva kunna
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tillhandahålla IT-baserade verktyg eller för inrapporteringsystem av
statistik. Totalt skulle detta innebära besparingarsett då lokalt inteman
behöver investera i särskilda En sådan lösning skulleprogramvaror.
också kunna medföra förbättrad kvalitet i materialet. Atten
Räddningsverket tillhandahåller verktyg för statistikrapportering ska
dock inte förhindra användning lokala lösningar de uppfyller deav om
krav ställs från Räddningsverkets analys och statistikverksamhet.som

Räddningsverket planerar för närvarande hämta hem informationatt
från SCB och skapa lokal statistikdatabas. En sådan lösning bedömsen

ökad flexibilitet och kan dessutom första tillge en ett steg attses som
förverkliga den vision informationslagerett beskrivs iom som
Räddningsverkets IT-strategi

.

I statistikdatabas bör uppgifter både den statliga och denen om
kommunala räddningstjänsten ingå olycksstatistik från bådesamt den
statliga och den kommunala räddningstjänsten. Sådan olycksstatistik
erhålls bl.a. de föreslagna olycksförloppsutredningama.genom

6.1.3 IT-utvecklingen och stöd till verksamheten

Utredningens bedömning:

Utgångspunktema i Räddningsverkets IT-strategi bra grund förär en
den fortsatta utvecklingen IT-verksamheten inomav
Räddningsverket. Strategin i sin nuvarande utformning ligger i linje
med och täcker in de förslag angående Räddningsverkets mål och
medel framförs i utredningen.som

IT-strategin omfattar inte enbart den interna IT-verksamheten
inom Räddningsverket IT-verksamhet förävenutan stödjaatt
räddningstjänstema, sprida kunskapert.ex. ochattgenom
tillhandahålla eller förmedla olika hjälpmedel. Detta
överensstämmer med vad utredningen framför angående IT:s roll i
metodutvecklingen.
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Allmänt IT-utvecklingen kopplingenoch till verksamhetenom

Utredningen direktivenska enligt beakta möjligheterna till ökad och
förbättrad inomsamordning verksamhetsområdet, utnyttjandet.ex. genom

IT.av

Utvecklingen inom IT-området möjligheter till utvecklingger av
verksamhetsstödjande och applikationer inom områden intesystem som
tidigare kunnat teknikstöd.något närvarandeFör utvecklingenärges
särskilt stark inom och multimediaområdenaInternet- där nya
tillämpningsområden och lösningar tillkommer i takt saknaren som
motstycke inom andra teknikområden.

Utvecklingen inom har bl.a.Internet medfört "gränslös" tillgången
till informationsresurser i världen de fysisktoavsett rent ärvar
placerade. för närvarandeDet användarproblemet inom Internetstörsta

hitta information eller kunna i det gigantiskaär rättatt sovra
informationsutbud finns. Flera räddningstjänster har ocksåsom

hemsidor på främst i syfte informeraInternet, sinupprättat att om
verksamhet.

Multimediatekniken, innebär utnyttjande ljud och bildsom av
inklusive rörliga bilder, har inneburit pedagogiska möjligheter vidnya
uppbyggnad olika IT-lösningar. Särskilt inomtyperav av
utbildningsområdet har multimediatekniken skapat möjligheter ochnya
har också börjat användas inom Räddningsverkets
utbildningsverksamhet.

Vi bedömer utvecklingen inom ocksåIT-området kan bidra tillatt
fortsatt utveckling effektiviseringoch räddningsverksamhetenav som
helhet. IT bedöms framförallt ha roll inom förskedcna ochen
insatsskedet. utredningsförslagDe bedöms påverka IT-som
användningen i första hand Räddningsverkets arbete medär

uppföljning och analys0
metodutveckling, for riskhanteringt.ex0
utbildning.0

Vi betraktar princip inte skilt frånIT teknikstödannatsom som
inom Verksamhetsområdet Skydd olyckor. IT-området dockärmot som

speciellt med avseende på den mycket snabbanämnts
teknikutvecklingen och de möjligheter och förutsättningar förnya
verksamhetsstöd därmed uppstår.som
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Vi har i enlighet med direktiven möjligheternaövervägt att
samordna och effektivisera verksamheten. Därför har vi också
behandlat Räddningsverkets IT-verksamhet och IT-strategi.

Utredningen inte någragör detaljerade bedömningar angåendemer
hur IT-utvecklingen kan tillgodogöras i enskilda delar av
verksamheten. Det ankommer på Räddningsverket och övriga aktörer
inom området Skydd olyckor följa utvecklingenmot ochatt successivt

teknik i anspråk.ta ny

Räddningsverkets IT-strategi

Vi har tagit del Räddningsverkets IT-strategi 1997-10-06. IT-strateginav
framtagenär arbetsgrupp på uppdrag generaldirektören och skaav en av

styrinstmmentutgöra för verketsett investeringar i och användning av
informationstekniken.

Strategin definierar långsiktiga mål och struktur för utvecklingen
och användning informationsteknik organisation församtav atten
driva utvecklingen i denna riktning. De första för förverkligastegen att
strategin också i dokumentet.anges

Det övergripande målet för IT-verksamheten enligt följande:anges

Det övergripande målet tillhandahållaär effektivaatt
inforrnationstekniska för underlätta denatt enskilderesurser
medarbetarens arbete med producera, lagra och kommuniceraatt
information med kvalitet ochrätt därmed stärka Räddningsverkets roll

kunskapsorienterad myndighet."som

Räddningsverket redovisar också sin på IT slå fastatt attsyn genom
IT hjälpmedel förär ett utveckla, säkra och förmedla kunskaperatt och
därmed öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Vidare sägs

IT aktivt ska användasatt för kommunicera kunskaper inomatt verkets
verksamhetsområden med kommuner, myndigheter, näringsliv och
allmänheten. Användningen ska bidra till det aktuell enhetligatt ges en
bild verket och samstämmiga budskapatt sprids.av

Vi bedömer dessa utgångspunkteratt bra grund förär denen
fortsatta utvecklingen IT-verksamheten inom Räddningsverket. Viav

dock ingen bedömninggör den framtida struktur föreslås ochav som
hur Räddningsverket förverkliga sin strategi.att Vi konstateraravser att
strategin i sin nuvarande utformning ligger i linje med och täcker in de
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angående och medel framförsförslag Räddningsverkets mål isom
Vi IT-strategin inte bara omfattar denutredningen. särskiltnoterar att

interna IT-verksamheten inom Räddningsverket IT kanävenutan att
spridaanvändas för stödja Räddningstjänstema,att t.ex. attgenom

hjälpmedelkunskaper och tillhandahålla eller förmedla olika desom
operativa verksamheterna kan använda de så önskar Dettaom

med vad vi framför angående roll iIT:söverensstämmer
metodutvecklingen.

Räddningsverkets informationsbank RIB

informationsbank, informations- ochRäddningsverkets RIB, är ett
beslutsstöd för räddningstjänsten och verksamheter med anknytning till

gods och kunna användas vidfarligt avseddär att
räddningstjänsten,insatsplanering för

förebyggande verksamhet,0
farligt gods,tillsyn och kontroll transport0 av av

utbildning och litteratursökning.0

bedömer Räddningsverket tagit tillvaraVi RIBatt genom
räddningstjänstemasmöjligheterna med teknik stöd tillatt ny ge

Räddningsverket bådeverksamhet. Genom tillhandahållerRIB
och vidarefönnedlar erfarenheter.faktainfonnation, metodstöd RIB styr

räddningstjänstemas operativa verksamhetdock inte ärutan ett
hjälpmedel både vid förskedena och i insatsskedet.

IT-stöd kan braDen RIB etttyp representerar ses somav som
teknik kan utnyttjas stöd iexempel på hur somny

bakgrund deträddningsverksamheten. Vi ovanstående ärmot attanser
vidare och utvecklas.angeläget arbetet med drivs DetRIB äratt av

prioritering den fortsattasärskild betydelse det skeratt en av
samarbetetförankrad hos användarna.utvecklingen väl Det näraärsom

i detanvändarna bl.a. referensgrupp förutsättsmed ävengenom
uppfattas viktigtarbetet innebära kommerfortsatta RIB ettatt att som

hjälpmedel för räddningstjänstema.

användning hosbedöms dock inte ha fått denRIB ännu
anledningen till dettaräddningstjänstema varit möjlig. främsteDensom

mellan olikaIT-kompetensen varierarbedöms avsevärtattvara
introduktionen versioner RIB interäddningstjänster och att avav nya

Räddningsverket haråtföljts tillräckliga utbildningsinsatser.av
uppmärksammat detta och startat.
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6.1.4 Behov informationsstrategiav en

Utredningens bedömning:

Räddningsverket bör dels utarbeta strategi fören
informationsverksamheten, dels samlatöverväga för deett mer ansvar
olika informations- och kommunikationsfunktioner idag finns inomsom
verket.

Information viktigt medelär for föra verksamhetensett att ut
resultat. Vi i överväganden analysverksamhet,tar forskning ochom
utveckling IT-verksamhet frågor implementering,samt upp om
uppföljning/utvärdering, informationsspridning och kommunikation.
Idag saknas inom Räddningsverket samlad och strategi foren syn en
information. Ansvaret för verksamheten dessutom fördelad på fleraär
olika enheter. Det finns exempelvis fem bibliotek, ett
informationssekretariat, enhet för publikationsservice RIBsamten
inom Risk- och miljöavdelningen.

Utgångspunkten sakverksamhetenär ansvarigatt förär
faktainnehållet och information bara flera instrumentär förett attav
föra budskapet. kanalEn utbildning.ut För informationär skaattannan
kunna användas på behöver Räddningsverketrätt sätt öka kompetensen

vad krävs för informationen ska bli strategisktatt ochom ettsom
operativt styrmedel. Dessutom behövs helhetsgrepp på alla de olikaett
informations- och kommunikationskanaler/- medel finnssom
tillgängliga.

6.2 Den civila planeringsramen

Utredningens förslag:

Utredningen överlämnade 1997-12-23 FO97/2820/CIV en
skrivelse till regeringen, med förslag till uppdelningett av
Räddningsverkets anslag till del inom den civila och delen ramen en

den fredstida verksamheten.som avser

Enligt direktiven till Räddningsverksutredningen dir. 1996:11
skulle utredningen redovisa vilka verksamheter inom funktionen
Befolkningsskydd och räddningstjänst bör ingå i den ekonomiskasom
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planeringsramen för det civila försvaret den civila ramen. RRV har på
uppdrag utredningen lagt fram underlag detta.ettav om

Vi överlämnade 1997-12-23 skrivelse FO97/2820/CIV tillen
regeringen, förslagmed till uppdelning Räddningsverketsl anslagett av

l till del inom den civila och del den fredstidaen ramen en som avseri verksamheten. Regeringen har sedan beslutat Räddningsverket ochatt
ÖCB ska lämna budgetunderlag inför 1998 års budgetproposition enligt
förslaget i vår skrivelse.

6.3 Verksamhet under höjd beredskap

Utredningens förslag:

i Den nuvarande funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst
ska ansvarsmässigt delas i två funktioner.i upp

Funktionen Befolkningsskydd, verksamhet enbartärsom en som
bedrivs under höjd beredskap, ska ansvarsmässigt överföras till
ÖCB. Räddningsverket ska fortsättningsvis föräven ansvara
funktionen Räddningstjänst.

I

6.3.1 Styr- och uppföljningssystem

Utredningens konstaterande:

ochStyr- uppföljningssystemen inom det civila försvaret behöver
vilket också sker för närvarande.över,ses

Räddningsverket funktionsansvarig myndighet har uppgiften attsom
funktionsledning, dvs. samordna beredskapsförberedelsemautöva att

inom funktionen på alla geografiska nivåer. Den funktion inte harsom
regionala organisationer har utnyttja de statliga regionalaattegna

myndigheter har för vissa frågor inom sittansvaretsom resp.
geografiska område, dvs. civilbefälhavama och länsstyrelserna. Detta
framgår dessa myndigheters instruktioner. De här nämndaav
områdesansvariga myndigheterna har således i dessa fall
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funktionsansvar inom sitt geografiska område och ett
samordningsansvar för helheten direkt under regeringen.

För samspelet med samordnande roller och funktionsrolleratt ska
fungera fullt måste det finnas bättre möjligheter till uppföljningut och

ÖCButvärdering vad fallet.än visadeär i sinsom nu
funktionsgenomgång funktionen Befolkningsskydd ochav
räddningstjänst de i enlighet med samordningsrollen framtagnaatt
underlagen, främst prioriteringsinstrumenten, kan tillämpas olika av
myndigheterna inom respektive funktioner/verksamheter.
Samordningsrollen måste enligt utredningens uppfattning åtföljas av
tydligare mandat till uppföljning.

Funktionsgenomgången bekräftar också de funktionsansvarigaatt
myndigheterna regionala organisationer också kan behövautan egna
bättre möjligheter till uppföljning verksamheten inom sinaav
respektive ansvarsområden. Funktionsgenomgången, 1997- l 0-3 1
dnr 6-1836/96, har överlämnats till utredningen. det följandeI

ÖCBbehandlar vi och kommenterar det hemställde tillsom om
regeringen i samband med sin genomgång.

ÖCB föreslog i samband med sin funktionsgenomgång att ochstyr-
uppföljningssystemen inom det civila försvaret i syfteöver attses
stärka berörda myndigheters möjligheter granska och korrigeraatt
avvikelser från gällande planeringsförutsättningar.

Ovanstående förslag tillstyrks Räddningsverket, redan årav som
ÖCB.påtalat1994 problem i sammanhanget för Regeringen har givit

ÖCB uppdrag redovisa förslag på uppföljningssystemett föratt
regionala mål- och riskanalyser. Förslagen redovisades till regeringen
1998-04-21. Utredningen kan därmed konstatera angelägna åtgärderatt

på gång i syfte stärkaär myndigheternas möjligheter granskaattnu att
och korrigera avvikelser från gällande planeringsfönitsättningar.
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Fysiskt6.3.2 skydd

Utredningens förslag:

Inriktning och prioritering det fysiska skyddet skyddsrum ochav
ÖCBskyddade dvs.utrymmen ska bygga, ska för.var man ansvara

Byggnadsteknisk reglering, dvs. hur ska bygga, ska Boverketman
för.ansvara

Det behöver nuvarande reglering alltförövervägas ärom
detaljerad. frågaDenna bör utredas Boverket i medsamråd FOAav
och Räddningsverket.

sambandI med den säkerhetspolitiska kontrollstationen år
behöver1999 beslut fattas inriktningen det fysiska skyddet.om av

Underlag till sådant beslut bör utredning FOAett vara en av om
behovet fysiskt skydd, bakgrund bl.a. den hotbild och denmotav av
vapentekniska utveckling aktuell, överväganden ochär samtsom nu
förslag från denna utredning.

finnsDet antal problem inom det fysiska befolkningsskyddet. Iett
vissa fall har den styrning länsstyrelserna har denutövat översom
kommunala skyddsplaneringen lett till geografiska prioriteringar
skyddsrumsområden avviker från vad rimligtsom som vore men
hänsyn till de regionala mål- och riskanalyserna. skyddsrumDagens

den enda fysiskt skydd förberedstypsom av som genom
byggnadsåtgärder i fred kan ifrågasättas. finns också anledningDet att
ifrågasätta vissa de tekniska krav ställs dagens skyddsrum.påav som

gäller bl.a.Detta krav har med skyddets uthållighetgöraattsom
vistelsetid i skyddsrummet, platsnonnen m.m..

frånAnsvaret för skyddsrum bör flyttas Räddningsverket

Vi Räddningsverket myndighet förser som en som ansvarar
verksamhetsområdet Skydd olyckor fred och funktionenmot
Räddningstjänst under höjd beredskap. Uppgifter, inte direktsom
sammanhänger med verksamhetsområdet Skydd olyckor, vi harmot som
definierat det, bör inte ligga Räddningsverket.



ÖvervägandenSOU och förslag1998:59 Räddningsverket 165om

ÖCB enligt sin instruktionär 1988:1122 en central
förvaltningsmyndighet för frågor ledning och samordningom av
verksamhet inom det civila försvaret. Myndigheten alltså inriktadär

ÖCBpå förberedelsearbete inför höjd beredskap. har olika roller, dels
samordningsuppgift stabs- och under regeringen,expertorganen som

dels funktionsledningsansvar för funktionerna ingår i civilttre av som
försvar.

ÖCBbakgrund detMot har inom det civila försvaretav ansvar anser
vi för inrikta och prioritera fysiskadet skyddet ochatt ansvaret att

ÖCBövriga delar befolkningsskyddet närliggande uppgiftärav en som
bör för.ansvara

för konstruktionsreglerAnsvaret för skyddsrum vi äranser en
uppgift närliggande Boverkets för övriga konstruktions-ärsom ansvar

Ävenoch byggregler. administration och utbetalning medel liggerav
Boverkets verksamhet administrera och utbetala medel tillnära att

särskilda lokaler m.m.

Vi viktig fråga ställning till Hur mycket skaatt att ta är:anser en
reglera det gäller tekniska krav på skyddsrum börnär Detstaten

nuvarande reglering alltför detaljerad. frågaövervägas Dennaärom
bör Boverket,utredas enligt vårt förslag ska förav som ansvara
regleringen i framtiden, i samråd med FOA, har god kunskapsom om

Räddningsverket,vapenverkan och hittills har föransvaratm.m. som
skyddsrumsbyggandet. Skyddsrumsreglema bör så långt möjligtsom
harmonisera med övriga konstruktions- och byggregler, Boverketsom

ut.ger

föreslagnaDen överflyttningen för fysisk skydd tillansvaretav
ÖCB och Boverket kommer samtidigt minska personalbehovet påatt

ÖCBRäddningsverket med tiotal samtidigt ochett personer, som
Boverket behöver viss rationaliseringspotential kanEnmera resurser.
dock förutses.

Skyddsrum bör främst byggas vid flerbostadshusnybyggnad iav
områdensärskilt riskutsatta

förslagVårt till ansvarsfördelning gäller under förutsättning skyddsrumatt
fortfarande ska byggas. frågaDenna diskuteras dock allt inte minstmer, av

ÖCBpolitiska beslutsfattare. föreslår också i samband med sin
funktionsgenomgäng att bör genomförasöversyn snarasten av
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grundläggande frågor vad gäller befolkningsskyddets framtida
utformning.

Vi i samband med den säkerhetspolitiskaatt kontrollstationenanser
år 1999 bör inriktningsbeslut fattas. Underlag förett sådant beslutett
bör dels utredning FOA analyserar behovet fysiskvara en av som av
skydd, dels överväganden och förslag från denna utredning. FOA bör
utreda behovet fysiskt skydd bakgrund den hotbild ochmot denav av
vapentekniska utveckling aktuell. internationellaDenärsom nu synen

fysiskt skydd bör också uppmärksammas. Vi föreslår även att
uthållighet börytnormer, i syfteövervägas sänkaattm.m.

ambitionsnivån.

Vi produktion bristtäckningsskyddsrumatt i princip böranser av
skjutas till anpassningsperiod, möjligtvis med undantagen av
skyddsrum för totalförsvarsviktiga verksamheter, kan komma attsom
byggas i mycket begränsad omfattning. Skyddsrum bör byggas vid
nybyggnad flerbostadshus i särskilt riskutsatta områden. Vidav
nybyggnad flerbostadshus och allmänna lokaler i samband medav
dem, kan skyddsrum för områdets behov byggas i allmän lokal.en

Det bör också besiktningarövervägas och underhållsåtgärder iom
utsträckning kan skjutasstörre till anpassningsperiod. När denen

pågående genomgången alla skyddsrum genomförts bör detav vara
möjligt omfattningen dessaompröva åtgärder.att av

Finansiering skyddsrumav

Utredningens förslag bygga skyddsrum endast vid nybyggnadattom av
flerbostadshus och allmänna lokaler i viss totalförsvarsviktigsamt
verksamhet i de riskutsatta områdena kommer minska behovetmest att

medel för skyddsrumsbyggande. dagI skyddsrum vidav svarar
nybyggnation för cirka miljoner100 kr skyddsrumsanslaget på totaltav
cirka 260 miljoner kr.

Om anslag för fysiskt skydd ska finnas kvar,ett vi det börattanser
till Boverket, dvs. betala medel från anslaget länsstyrelsenatt ut närges

fattat beslut ersättning till byggherren, byggt skyddsrummet.om som
Detta bör Boverkets ha eftersom det närliggandeär uppgiftansvar en
för dem eftersom verket dels enligt vårt förslag föransvarar
konstruktionsregler, dels i dag har hand statliga anslag för speciellaom
lokaler.
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Om anslag finnas kvarska bör åtgärder vidtasvissa för denett att
ekonomiska redovisningen anslaget bemyndigandetoch ska bliav mer
rättvisande. RRV har RRV dnr 105/97 givit förslagK till
förbättringar, utredningen ställer sig bakom.som

Med våra förslag kommer den framtida omfattningen fysisktav
skydd minskas betydligt. Då bör fmansieringsprincipatt en annan

nämligen låta byggherren själv finansieraövervägas, att
skyddsrummen. falletSå fram till slutet 1970-talet, då staten togvar av

finansieringen, främst på grundöver behovetav av
bristtäckningsskyddsrum, dyra bygga. Enligt vad vi erfaritär attsom
kan kostnaden för skyddsrum endast någon procentvara av
totalkostnaden för nybyggnad flerbostadshus. Med tanke påettav
dagens hotbild föroch priserna ytterligare kanatt ävenpressa

inte bygga skyddsrummen helt färdigaövervägas gång.att en

Utredningen har i enlighet med direktiven tidigare behandlat frågan
överförande medlen för skyddsrumsbyggande tillettom av m.m.

kommunerna. skrivelseI till regeringen 1997-05-23en
FO97/ 1339/CIV konstaterade vi medlen för skyddsrumsbyggandeatt
inte förasbör till kommunerna så länge nuvarande planerings-över och
ñnansieringssystem tillämpas. Vi också frågan eventuelltatt ettsa om
överförande kommunernamedel till bör efter detavgöras attav
ställning tagits till skyddsbehov, och organisation.ansvar

Skyddade utrymmen

Vi ifrågasätter den nuvarande inriktningen med skyddade utrymmen, som
omfattar i alla kommuner, Räddningsverketeftersom harstort sett
definierat andra områden alla dvs. medutsatta tätorter, ortersom
sammanhållen bebyggelse med minst och200 invånare avstånd mellanett
husen normalt inte överstiger fråga200 bör också ingå iDennameter.som
den utredning, föreslårvi skaFOA göra.attsom

Vi föreslår med skyddade bliratt systemet utrymmen en
anpassningsåtgärd, vilket innebär i fred inte vidtar andraatt man
åtgärder översiktlig inventering och registrering.än en

Skyddsrum ska inte längre byggas i infallsportar

ÖCB föreslår i samband med sin funktionsgenomgång attäven
regeringen omgående preciserar gällande handlingsregler för
skyddsrumsbyggande: och redovisar provisoriska anvisningar för det
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framtida skyddsrumsbyggandet innebärande skyddsrum inte längreatt
skall byggas i befintliga infallsportar i Syd- och Mellansverige om inte
detta motiveras ellerpunkt- ytmål inom dessa.av

Räddningsverket fattade den januari14 1998 beslut inriktningenom
skyddsrumsproduktionen under första halvåret Enligt1998. dettaav

beslut ska tills vidare inga skyddsrum beslutas inomnya
skyddsrumsområde har tillkommit enbart på grund riskområdesom av
för sjöinvasion infallsport i södra och mellersta civilområdena.

Regeringen ha överlämnat antal ärenden fysiskt skyddett rörsom
till utredningen.m.m.

Räddningsverket har i Kvalitetssäkring irapport,en
skyddsrumssystemet P30-118/97, redovisat förslag för att
kvalitetssäkra arbetet i skyddsrumssystemet. föreslåsDetta ske genom
ändringar förordningeni civilt försvar. Utredningen tillstyrkerom
förslagen.

I Skyddade behov förordningsändringrapport utrymmen av-
skrivelse 410-2221-1997 föreslår Räddningsverket förett system
besiktning skyddade bakgrundMot förslagvårautrymmen.av av
tidigare skyddade intevi förutrymmen att ett nytt systemom anser
besiktning skyddade bör införas.utrymmenm.m. av

I regeringsuppdraget Skyddsmmsplanering och fysisk planering
P30 193/97 redovisar Räddningsverket, i samråd med Boverket,
möjligheterna till bättre integration kommunensen av
skyddsrumsplanering i den fysisk planeringen. Förslag lämnas till hur

författningsstöd till detta kan och vilka åtgärder erfordras.ett utse som
Utredningen tillstyrker förslagen, vilka vi angelägna och de liggeranser
i linje med de övriga förslag inom fysiskt skydd visom ger.
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Övrigt6.3.3 inom befolkningsskydd

Utredningens förslag:

Det statliga myndighetsansvaret för utrymning/inkvartering ska
ÖCBflyttas till

Även det statliga för andningsskydd ska flyttas tillansvaret över
ÖCB, medan Räddningsverket bör ha produktionsuppdragett

Mörkläggning bör utgå befolkningsskyddsåtgärd.som

Utrymning/inkvartering

Enligt lagen 1994:1720 civilt försvar får regeringen eller denom
myndighet regeringen bestämmer under höjd beredskap beslutasom

utrymning område området blivit eller kanett bliom av antasom utsatt
för stridshandlingar och utrymningen nödvändig förär skyddaatt
befolkningen, eller idet området behöver vidtas militära åtgärderom av
väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras inteom

iutrymning sker.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
också besluta de omfattas utrymningsbeslutatt ska vistas påettsom av

viss plats och får meddela föreskrifter för vistelsen.en

Vid utrymning enligt lagen civilt försvarom
befolkningsskyddsutrymning ÖCBföreskriver områden för
utrymning och Räddningsverket planlägger för genomförandet.
Ansvaret för både föreskriva vilka områdenatt ska ochutrymmassom

ÖCB,planlägga för det bör ligga på vi, eftersom det äranser ansvar
ÖCB:soch uppgifter ligger övriga ochnära uppgifter.som ansvar
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Andningsskydd

Utredningen det statliga myndighetsansvaret förattanser
ÖCB. ÖCBandningsskydd bör läggas på Detta innebär skaatt ge

underlag för politiska ställningstaganden vad gäller inriktningen denav
framtida lagerhållningen andningsskydd. kanDet dock finnasav

ÖCBpraktiska fördelar med Räddningsverket i uppdragatt attger
sköta åtaganden kommunerna det gäller stödstatens närgentemot samt
registerhantering inom området. finns samverkansfördelarDet med att
hantera andningsskydd tillsammans med statlig materiel för
kommunernas räddningstjänst under höjd beredskap.

Regeringen har 1997-10-02 överlämnat frånrapporten
Räddningsverket, Utdelning andningsskydd P30-192/97. Iav

vissa förslag bl.a. kommunens för utdelningrapporten attges ansvar av
andningsskydd ska författningsregleras. Utredningen tillstyrker
förslagen och vi ändringarna bör ske i samband med denattanser

räddningstjänstlagstiftningen, föreslår.vi Förslagenöversyn börav som
bli föremål för omförhandling med Kommunförbundetäven vid den

kontrollstation planeras under år för uppföljning1999 lagensom av om
civilt försvar.

Mörldäggning

Utredningen föreslår mörkläggning inräknas i de kompletterandeatt
åtgärder nödvändiga för övriga åtgärder inomär attsom
befolkningsskydd ska kunna genomföras. bakgrund bl.a. denMot av
vapentekniska utvecklingen har mörkläggning mycket begränsad,en

någon, Vi därför begreppet bör utgånytta. attom ens, anser som en
särskild del befolkningsskyddet.av
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6.3.4 Planering räddningstjänst under höjdav

beredskap

Utredningens bedömning:

Statens planerade utgifter for räddningstjänstmateriel under höjd
beredskap kommer på sikt kunna minskas.att

Det viktigt tillsynenär räddningstjänstenatt under höjdav
beredskap blir ambitiös och brister tydligt redovisas.attmer

Utredningens förslag:

Principema för kostnadsfördelningen mellan materiel för höjd
beredskap, ska finansiera och materiel för denstaten fredstidasom
verksamheten, kommunerna ska finansiera, behöversom
tydliggöras.

Regionala mål- ÖCBoch riskanalyser, Försvarsmakten och harsom
för arbeta fram, bygger på försvarsbeslutenatt och dataansvar om

tänkbara mål och viktigt ingångsvärdeär vid planering införett höjd
beredskap.

Dimensioneringen räddningstjänsten delegerad tillärav
länsstyrelser och kommuner. I dag dimensionerar kommunerna efter

ÖCB:slänsstyrelsemas tolkningar. Det uppgiftär tillatt attse
länsstyrelserna känner till och kan tolka aktuellt Försvarsbeslut samt
mål- och riskanalysen. Länsstyrelserna ska sedan kommunerna rättge
ingångsvärden inför planeringen åtgärder vid höjd beredskap.av

Den kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap har
dimensionerats utifrån inriktningen i 1992 års Försvarsbeslut. 1996 års
totalförsvarsbeslut med den minskade hotbild, där finns kommer,som
framförallt för södra Sverige, innebära planläggningenatt denatt av
kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap behöver över.ses

Räddningsverket har redan under år 1997 vidtagit åtgärder för att
utformningen det statliga stödet till den kommunalaanpassa av

räddningstjänsten, avseende bl.a. personal- och materielförsörjning, till
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de förväntade konsekvenserna års totalförsvarsbeslut.1996 Viav
förutsätter med förväntadeden reduceringen räddningstjänstenatt av
under höjd beredskap kommer anslag förstatens
räddningstjänstmateriel under höjd beredskap sikt kunnaatt
minskas. Detta medför, enligt Räddningsverket, efter år 2000 kanatt
Räddningsverkets för detta minskas med cirka 10motresurser upp
miljoner kr vad gäller materieladministration.

projektetInom kommunal beredskap ska länsstyrelserna utge nya
riktlinjer år Vi ifrågasätter1999. lämpligheten i först plangöraatt en
för räddningstjänsten under höjd beredskap och planerasedan
kommunen i sin helhet under höjd beredskap.

viktigt tillsynenDet räddningstjänsten under höjdär att av
beredskap blir ambitiös och brister tydligt redovisas. dagI utgårattmer
vissa kommuner från statligt finansierad räddningstjänstmateriel för
höjd beredskap och kompletterar med materiel för täcka de fredstidaatt
behoven. förhållande börDetta uppmärksammas i tillsynen. Principema
för kostnadsfördelningen mellan förmateriel höjd beredskap, som

ska betala och materiel för den fredstida verksamheten,staten som
kommunerna ska betala, bör dessutom tydliggöras.

Räddningscentraler6.3.5 och ledningsplatser

Utredningens bedömning:

fördelningFör uppnå tydlig kostnaderna mellan vadatt en av som
fredsnyttan kommunernaoch ska betala och vadavser som som

för höjd beredskap som ska betala med medelnyttan statenavser
avsedda för höjd beredskap bör tydligare principer för
kostnadsfördelningen för räddningscentraler och kommunala
ledningsplatser fram.tas

ÖCB hemställer i missivet till sin funktionsgenomgång av
Befolkningsskydd och räddningstjänst att statsbidrag till
räddningscentraler, tekniskt stöd, endast till kommunerutgårutöver

har räddningscentraler i särskilt lägen enligt de regionalautsattasom
mål- och riskanalysema.

Nuvarande principer innebär kommunen får bidrag för deatt
merkostnader föråtgärderna höjd beredskap krig motiverar.och Isom
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dessa åtgärder i förekommande åtgärder föringår, fall, fortiñkatoriskt
skydd risksituationen motiverar områden intedetta. I utgörom som

lägen byggs normalt medräddningscentralen vad kallasutsatta som
grundskydd, dvs. vissa splitter- radiakskydd.åtgärder för och
Kostnaderna f0r begränsad deldet totalkostnaden.ärsenare en av
Räddningsverket därför ingen anledning ändra på nuvarandeattser

ÖCB:sfinansieringsprinciper i enlighet med förslag.

bakgrund räddningscentraler inte ligger iMot särskiltattav som
riskutsatta byggs endast med bedömergrundskydd, utredningennumera

finansieringsprincip inuvarande medöverensstämmeratt stort sett
ÖCB:s inriktning. har regeringen i regleringsbrevet förDessutom år

ÖCBRäddningsverket ska med1998 samråda dåangett att
räddningscentraler och med2 omfattande skydd ska1typav mer
byggas.

ÖCB förutsättningarnahemställer vidare att för statsbidrag till
kommunernas räddningscentraler skärps bidragytterligare så endastatt

till behov entydigt de verksamhetenutgår kravgenrerassom av som
under höjd beredskap ställer.

Räddningsverket ifrågasätter vad denna skärpning skulle kunna
under krigbestå Det verksamheten dimensionerar de åtgärderär som

vidtas och finansieras Därutöver sker avdrag förstaten.avsom som
kan bedömasden fredsnytta kommunen lokalerha ochsom av

fall tillutrustning, vilken från fall.varierar Räddningsverket kan därför
inte finna skäl till eller skärpa nuvarandeförändraatt
finansieringsprinciper för räddningscentraler.produktionen av

Utredningen har inte möjlighet i detalj undersöka huratt
fördelningen till vidkostnader mellan och kommun gårstatav
byggandet räddningscentraler. enligt RäddningsverketsMenav
bedömning går bidragen i till entydigtdag enbart det som genereras av
de krav verksamheten under beredskap ställer. Utredningenhöjdsom

denna kostnad de sammanlagda75-85%noterar att motsvarar av
kostnaderna.

Vi för uppnå tydlig fördelning mellan vadatt attmenar somen avser
fredsnyttan och kommunerna ska betala och vadsom som avser

för höjd beredskap ska betala med medel avseddasomnyttan staten
för höjd beredskap bör tydligare för kostnadsfördelningenprinciper tas
fram. Räddningsverket fram för räddningscentraler ochbör demta
ÖCB for kommunala ledningsplatser. kan lämpligt dessaDet attvara
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fördelningsprinciper sedan blir föremål för förhandling med
Kommunförbundet.

Eftersom kommunens ledning många gånger erbjuds iett utrymme
räddningscentralen, kan det uppstå oklarheter vad gäller mellangränsen
områdesledning och funktionsledning, dvs. angående mellangränsen

ÖCBkommunens civila ledning med funktionsansvarig myndighetsom
och räddningstjänsten med Räddningsverket funktionsansvarigsom
myndighet.

6.3.6 Varning

Utredningens förslag:

Räddningsverket ska fortsättningsvisäven för utvecklaattansvara
och metoder för varningsystem allmänheten i fred för deav

ansvariga myndigheternas behov.

Räddningsverket ska i samrådäven, med funktionsansvarig
myndighet för funktionerna Civil ledning och Befolkningsskydd,

för de kompletterande åtgärder behövs för varningansvara som av
allmänheten under höjd beredskap.

Varning allmänheten förär de områdesvisett ansvarigaav ansvar
myndigheterna regeringen, civilbefälhavama under höjd beredskap,-
länsstyrelserna, kommunerna del den områdesvisasom en av-
ledningen.

fredI det främstär för kommunerna ochett till viss delansvar
länsstyrelserna, utifrån deras områdesvisa för medborgarna ochansvar
alltså inte räddningstjänstfråga med undantag varning kringen av
kärnkraftverk. Den dominerande orsaken till behövaatt varna
allmänheten dock olyckshändelserär olika slag, dvs. verksamhetav
inom området Skydd olyckor.mot

Under höjd beredskap behovet varningär allmänhetenav av
betydligt och orsakernastörre betydligt fler, bygger underävenmen
höjd beredskap på det områdesvisa ansvaret.
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Vår utgår från och fredsnyttanöverväganden fredsbehovet för att
kompletterasedan för behovet höjd beredskap. Eftersom denunder

dominerande i fredorsaken olyckshändelser, innebär det denär att
statliga och kommunala räddningstjänsten kommer den störstaatt vara

Räddningsverketsnyttjaren. I framtida ansvarsområde ingår att genom
bl.a. utveckling metoder och materiel stödjaav
räddningstjänstansvariga myndigheter kommuner och vissa statliga
myndigheter. Vi därför denna stödjande ochi utvecklandeattanser
roll fortsättningsvis ingåbör utveckla metoder och föräven att system

allmänhetenvarning i fred. ytterligare motiv för dettaEtt ärav
Räddningsverkets för beredskapen kämenergiolyckor, därmotansvar
det ingår varning kring kärnkraftverken m.m.

varning allmänheten under höjd beredskapFör krävsav
kompletterande åtgärder och kraven ställas utifrån demåste områdesvis
ansvarigas behov. börSystemen dock bygga på de fredstida och
utvecklas föra ökade kraven,klara de höjd beredskap innebär.att som

rationaliseringsvinster,Genom detta uppnås samordningsvinster och vi
undviker byggsatt separat system upp.

Slutsatsen föreslår Räddningsverketvi bör ha till uppgiftär attatt att
utveckla och metoder för allmänhetenvarning i fred,system av

fortsättningsamtidigt i ligger kommunerna ochpåävenansvaretsom
länsstyrelser. allmänhetenvarning under höjd beredskapFör börav
Räddningsverket också till uppgiftha stödja de områdesvisatt
ansvariga med och metoder, detta måste ske i samarbetesystem men
med de ansvariga och med myndighet för funktionemaansvarig Civil
ledning Befolkningsskydd.respektive

leder i sin till för kostnadsfördelningen mellanDetta principertur att
fredsnyttan och vad under höjd beredskap måstenyttanavsersom
utarbetas, för sedan förhandlas med Kommunförbundet. Nuvarandeatt
kostnadsfördelning otydlig och bygger i utsträckning påär attstor
varning allmänheten fråga för höjd beredskap.ärav en
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6.3.7 Hemskydd

Utredningens förslag:

Det statliga ÖCB.för hemskyddet bör överföras tillansvaret

Enligt lagen civilt försvar ska det i varje kommun vid höjdom
beredskap finnas hemskydd. Dess uppgiftett förmedlaär att
information från kommunen till befolkningen biträda medsamt att
praktiska insatser till befolkningens skydd vid höjd beredskap.
Uppgifterna kan bl.a. omfatta iordningställande skyddsrum,av
utdelning andningsskydd, information och utbildning i Självskyddav

information till allmänheten i olikasamt frågor.

Det ankommer på kommunen leda hemskyddets verksamhet vidatt
höjd beredskap och förbereda och planerna verksamhetenatt i fred. En
anpassning ska ske till de behov finns lokalt. Det ocksåärsom
kommunens dimensionera hemskyddet.att Räddningsverketansvar

för utbildningen gruppchefer inom hemskyddet.ansvarar av
Hemskyddsombuden rekryteras och utbildas Sverigesav
Civilförsvarsförbund.

Det råder osäkerhet hemskyddets allmänna roll inomen om
kommunen. Det bör dock beaktas inte kan alltför längeatt väntaman
med fram preciseratatt ta underlag för deett statligt finansierade
utbildningsinsatser sker inom detta område.som

Räddningsverket ÖCB:soch tillika utredningen instämmer med
hemställan i samband med sin funktionsgenomgâng att
Räddningsverket i det fortsatta arbetet med inriktningen hemskyddetav
prioriterar insatser det möjligtgör precisera personal- ochattsom
utbildningsbehoven inom denna verksamhet. Vi vill dock byta ut
Räddningsverket ansvarig myndighet.mot

Med motsvarande fördes fysiskt skydd viresonemang som om anser
det statliga ÖCB.för hemskyddatt bör ligga påansvaret Som en

konsekvens detta bör de statligaäven bidragen tillav
frivilligorganisationema ÖCB.överföras till
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6.4 Utbildning

Utredningens bedömning:

Kvalitén på utbildningen vid skolorna i bra.är stort sett
Utbildningens innehåll behöver förändras i viss förmån attnu

dagens behov.motsvara
Samverkan behöver bli bättre:0

mellan Räddningsverket och andra organisationer avnämare- -
och utbildningsanordnare bl.a. därför utbildningenatt av-
civilpliktiga på skolorna och intresset från andra myndigheter attav
lägga sin räddningstjänstutbildning skolornapå kommer ställaatt

krav skolorna,nya

mellan utbildningsfunktionen och andra delar av-
Räddningsverket, bl.a. behöver forsknings- och
utvecklingsverksamheten bättre integreras med utbildningen så att
aktuella erfarenheter ska kunna tillvara.tas

Ansvarsfördelningen mellan och kommun kan kommastat att0
ändras, vilket bl.a. kan leda till antagningskraven ändras såatt att
inte anställning blir krav för räddningstjänstutbildning.ett

Kommunförbundet måste bli tydligare krav- och0 en
behovsställare inom utbildningen, inte minst det gäller fort-när
och vidareutbildningen. bör bedrivasDenna med full
kostnadstäckning.

Till utredningen har ärendentvå överlämnats, berörsom
utbildningsverksamheten. Räddningsverket har 1994-09-28 redovisat
förslag Räddningstjänstens utbildning i framtiden U 703-1942/94 ochom
1994-02-23 Brandingenjörsutbildningens omfattning och inriktning.

Utredningens överväganden och förslag utbildning redovisas i detom
följande och då vår på delar av de överlämnadeäven ärendena.syn

Enligt våra direktiv bygger på våra överväganden i huvudsak på
nuvarande för antagning, omfattning, finansiering ochsystem
huvudmannaskap. Mot bakgrund de förslag Sotningsutredningenav som
lagt, innebär bl.a. anställningskravet för till utbildningenatt att antassom
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bort, och bakgrund den ändring huvudmannaskaptas mot skettav av som
för polisutbildningen, kan vi dock konstatera inordnandeatt ett av
räddningstjänstutbildningen i det ordinarie utbildningsväsendet och ett
borttagande anställningskravet för till utbildning, ligger i linjeatt antasav
med utvecklingen inom andra sektorer.

6.4.1 Utbildningen i framtiden

Utredningens förslag:

Kommunernas behov bör tydligare ligga till grund för kraven på den
kommunala räddningstjänstpersonalens kompetens antagnings-samt
och examinationskraven.

Inom nuvarande tidsomfattning

Vår genomgång visar utbildningen skolorna i bra,att är stort sett men
utbildningens innehåll behöver förändras i viss föratt mån att motnu svara

dagens behov. Med i huvudsak nuvarande tidsomfattning på utbildningen
bör följande förändringar i syfte aktualisera utbildningen.göras att

Olycksförebyggande verksamhet

Samtidigt kraven olycksförebyggandedetpå arbetet arbetet isom -
förskedena har ökat har inte utbildningen i förebyggandeavsevärt-
åtgärder utvecklats på motsvarande Riskhanteringproblematiken harsätt.
inte fått tillräckligt i utbildningen.utrymme

Räddningsverket har uppmärksammat detta och planerar införaatt
olycksförebyggande inslag och riskhanteringsinslag utbildningen.imer

Utredningen tycker det bra.äratt

Miljöfrågor

Utbildningen belyser inte tillräckligt de konsekvenser olyckor får på
miljön, Räddningsverket. Vi instämmer i detta.menar

Mot bakgrund vårt förslag Räddningsverket ska bliattav en
myndighet med särskilt för ekologiskt hållbar utvecklingansvar en
inom området Skydd olyckor det faktum Räddningsverketmot samt att

s.k. pilotmyndighet medär uppdrag inleda utvecklingenatten av
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miljöledningssystem, det särskilt viktigtär miljöfrågoratt
uppmärksammas i utbildningen, förutsättervi. Vi därför attmenar
miljöfrågoma kommer uppmärksammas utbildningen.iatt mer

Räddningsinsatser toxisk miljö/C-stridsmedelsmiljöi

Utbildningsproblem upplevs flera kommuner finnas beträffandeav
räddningsinsatser i toxisk miljö/C-stridsmedelsmiljö. Detta bör också
uppmärksammas.

Samverkan och samordning mellan räddningstjänsten och samverkande

organ.

Utbildningen inte samverkan i tillräcklig omfattning. Dentar upp
kommunala räddningstjänsten inte tillräckligt andra organisationervet om
för få effektiv samverkan. Samspelet mellan de olikaatt en
räddningstjänsterna och samverkansorganen SOS Alarm, polisen,t.ex.
sjukvården, den statliga räddningstjänsten bör få istörre utrymme
utbildningen, Räddningsverket.menar

Detta med bildvår och vi förutsätter Räddningsverketstämmer att
ska uppmärksamma samverkan och samordningsfrågor, inomäven
kommunerna, utbildningen.imer

leda räddningsinsatserAtt

ledningUtbildningen inte de krav ställs på vid elleremot storasvarar som
komplexa insatser uppbyggnad och organisation räddningsstaber.samt av
Räddningsverket har uppmärksammat detta.

Vi denna fråga mycket viktig utbildningenoch inomäratt attanser
detta område bör förbättras så möjligt.snart som

Anknytningen till forskning och utveckling

Forskningsuppdrag genomförs förs inte i verksamheten.utmen
Erfarenheter från utbildningen förs inte i verket och i forskning och
utveckling. forskningDen bedrivs på högskolor och universitet harsom
inte tagits tillvara i utbildningen, Räddningsverket.säger
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Räddningsverkets åtgärder for tillkomma med ovanståenderättaatt
inrätta två professurerär i syfte stärka forskning ochatt attnya

utbildning och koppla forskning till utbildningen.

Vi fler åtgärder bör vidtas för utbildning ochatt attanser
forskning/utveckling ska knytas till varandra. Bl.a. vi attmer anser en
starkare koppling bör finnas mellan utbildningsverksamheten och den
verksamhet bedrivs på Räddningstjänstavdelningen och Risk- ochsom
miljöavdelningen. Vi återkommer med förslag detta.om

Räddningsverket behöver sig åt metodutveckling bl.a.ägna närmer
det gäller stödja kommunernas räddningstjänster vidatt
utvärdering/erfarenhetsåterföring, vi. Verket behöver ävenmenar
stödja kommunerna så de kan använda de verktyg, finns i dag,att som

RIB. Det då viktigt det förs till kommunernaär bl.a.t.ex. att ut genom
utbildning vilken kan ha RIB och hur kan arbeta mednytta man av man
uppgifterna för sin utvärdering verksamheten. På motsvarande sättav
bör Räddningsverket stödja den statliga räddningstjänsten.

Krav på eleverna vid ochantagning examination

i dagDet skillnad i grundkunskaper vid utbildningsstart,är mycket tidstor
går åt till repetition för plattform ska nås.att en gemensam
Räddningsverket därför skärpa antagningskraven till kurserna. Viattavser

detta lämpligt.anser

Kommunerna genom Kommunförbundet bör ha inflytande över
antagning, utbildning och examination för räddningstjänstpersonal. Vi

detta i första hand kommunalt ochatt är ett attanser ansvar
kommunerna bör uppdragsgivare Räddningsverket ises som som ger
uppdrag genomföra utbildningen. Så länge bekostaratt staten
utbildningen vi dock kommunerna inte fullt kanatt utanser ses som
uppdragsgivare och därför bör fastställa kraven på antagningatt staten
och examination önskvärd kompetens vid grundutbildning. Närsamt
det gäller fort- och vidareutbildning, kommunerna bekostar, börsom
kommunerna bestämma krav på antagning och examination samtom
kompetens. Denna verksamhet, frivillig bör dessutom bedrivasärsom ,med full kostnadstäckning, eftersom det handlar fort- ochom
vidareutbildning kommunalt anställd personal.av

statligaDen uppgiften i sammanhanget förstai hand tillseär att att
den kommunala räddningstjänsten fungerar enligt de statliga målen och
kraven. Däri ingår tillse räddningstjänstpersonalen haratt att rätt
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detta dockkompetens. För ska kunna ske kommeratt staten genom
Räddningsverket behöva formulera vissa grundkrav på personalensatt

kan inte dessakompetens. då grundkrav börDet övervägas om
tillgodoses redan då kraven fastställs. talarpå utbildningen Detta också
för Räddningsverket bör ha beslutanderätt kraven påöveratt

grundutbildning.utbildning, antagning och examination vad avser

bör också för fastställa utbildningskrav ochStaten attansvara
examinationskrav för räddningsledaren, bl.a. eftersom en
räddningsledare kan ingrepp i enskilda människorsgöra rätt.

omfattande tid i dagMer än

förändringar,Ovanstående förslag till medför viss ominriktningsom av
verksamheten, kan inom nuvarande tidsram. Nedan redovisas vissagöras
förändringar ökad tidsåtgång.kräversom en

Utbildning för deltidsbrandmän

utbildningen differentierad mellan hel- och deltidsbrandmän.I dag är
Deltidsbrandmännens nuvarande utbildning otillräcklig.är
Räddningsverket föreslår deltidsbrandmännens utbildning skaatt
förlängas, vilket utredningen rimligt. Vi dock attanser anser
kompetenskraven brandmannautbildningen bör ställaspå kommunerna.av
Kommunförbundet och bör sedan i förhandling ställning tillstaten taen

brandmannautbildningen finansieringeneventuell utökad tid för och av
den.

förVi grundutbildning bör ske heltids- ochattmenar gemensamen
deltidsbrandmän. utbildning uppfylla miniminivå. SedanDenna bör en

kommunens riskbedömning ligga till grund för den enskildabör
bedömning vilken eventuell ytterligarekommunens av

specialkompetens behövs i kommunen.som

Special isering

utbildningssystem medförRäddningsverket har påpekat nuvarandeatt en
del läsningar i existerande yrkespositioner. Systemet möjliggör inte
personlig utveckling i önskad omfattning. brandman kan inteEn t.ex.
specialisera sig inte han eller hon befálskarriär.görom
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Räddningsverket för komma tillatt med dettaatt rätta skaanser
utbildningen innehålla specialisering. Vi detta bra.att ärmer anser

6.4.2 Extern samverkan vid
räddningstj änstutbildningen

Utredningens bedömning:

Samverkan mellan Räddningsverket och andra utbildningsanordnare
bör utvecklas bl.a. på följande sätt.

Räddningsverket bör köpa in kompetens från0 andra
utbildningsanordnare det gällernär ammunitionsröjning,t.ex.
sprängning, utbildning i ledarskap, ekonomi och
förvaltningskunskap.
Räddningsverkets skolor bör0 ses som en gemensam
utbildningsplattform det gäller räddningstjänstutbildning.när
Andra myndigheter bedriver räddningstjänstutbildning t.ex.som
Kustbevakningen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket bör

med bibehålletöverväga föratt dessa myndigheter, låtaansvar
denna utbildning utföras Räddningsverkets skolor.av
Försvarsmaktens räddningstjänstutbildning bör utföras0 av
Räddningsverket.

Räddningsverket bör ha erfarenhetsutbyte med andra utbildare.
Detta kan leda till viktiga erfarenheteratt pedagogik ocht.ex.om
distansutbildning sprids. börDet också leda till Räddningsverket ochatt
andra utbildningsanordnare kan köpa och sälja kurser, helt eller delvis,

varandra. Vissa behöver inteämnen Räddningsverket ha lärareav i
kan köpa in kompetens frånutan andra utbildningsanordnare. Detman

gäller utbildning i ammunitionsröjning,t.ex. ledarskap, ekonomi och
förvaltningskunskap.

Skolorna utbildningsplattformsom en

Skolorna bör utbildningsplattfonn. Andrases som en gemensam
myndigheter bedriver räddningstjänstutbildning börsom överväga att

uppdragsbasis lägga sin räddningstjänstutbildning på Räddnings-
verkets skolor. Detta medför myndigheterna bibehåller sittatt ansvar
för personal utbildas,att utbildningen utförsattmen av
Räddningsverkets skolor. Vi har erfarit det finns intresse från fleraatt
myndigheter för detta.
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En samordnad utbildningsverksamhet mellan Räddningsverket och
Försvarsmakten

tidigareSom i slutbetänkandet från utredningennämnts angavs om
Försvarsmaktens skolverksamhet, Försvarsmaktsgemensam utbildning för
framtida krav, SOU 1998:42, utredningsområdet räddningstjänst-att
utbildning skulle samordnas med utredningen Mål och medel förom

Räddningsverk. ochStatens Gemensamma överväganden förslag
här.presenteras

Bakgrunden till utredningsområdet mellansamordnas de tvåatt
utredningarna det tidigti skede utredningsarbetet stod klartär att ett av

det fanns flera beröringspunkter mellan Försvarsmaktens ochatt
Räddningsverkets utbildningsverksamhet inom det aktuella området.
Utgångspunkten för arbetet har därför i första hand varit påvisaatt
områden där samordning utbildningsverksamheten skullestörreen av
kunna åstadkommas samtidigt effektivtoch resultera i ett
resursutnyttjande.

Utredningen har det finns flera ellernoterat att gemensamma
närbesläktade utbildningsområden vad gäller den
räddningstjänstutbildning de båda myndigheterna bedriver.som
Samtidigt kan konstateras respektive myndighets organisatoriskaatt
skolstruktur starkt präglad den myndighetens verksamhetär av egna
och uppgift. långtgåendeNågra samarbetsformer har intemer
observerats förutom vissa enskilda utbildningsuppdrag som
Försvarsmakten respektive Räddningsverket utför andraåt
myndigheter. Utredningen bedömer dock det finns god potentialatt en
för utveckla samarbetsfonnerna myndigheterna emellan.att

viktig utgångspunkt respektive myndighet framdelesEn är ävenatt
förmåste den personalen Försvarsmakten eller denattansvara egna

kommunala räddningstjänstens fårpersonal Räddningsverket rätt
utbildning och i adekvat omfattning för klara sina respektiveatt
yrkesmässiga uppgifter. innebär respektive myndighetDetta t.ex. att
ska ha för:ansvaret

utbildningsmål0
utbildningskrav0
elevkategorier0
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Utbildningsverksamheten kan samtidigt ske genom
uppdragsutbildning.

Utredningen konstaterar räddningstjänstutbildningenatt är ett
område berör flera myndigheters verksamhet, till sinsom men som

förhållandevisär välnatur avgränsad. För kunna vidmakthålla denatt
samlade kompetensen inom området för kunna utvecklasamt att
metoder och följa den tekniska utvecklingen det viktigt erfarenhetär att
och kunskap inom området samordnas lämpligt Detta börsätt. även

samverkansfördelar lägre totala kostnadert.ex. förge
räddningstjänstutbildning.

bakgrundMot de utgångspunkter redovisatsav som ovan anser
utredningen det central betydelseäratt någon uppgiftenattav attges
samordna genomförandet Räddningsverkets och Försvarsmaktensav
räddningstjänstutbildning. På detta skulle försätt myndigheternaen

utbildningsplattfonn organiseras. Verksamheten börgemensam
inkludera följande uppgifter:

utbildningsverksamhet
utbildningsadminstration
kurs- och utbildningsplaner
pedagogik
skolornas inbördes profilering
kvalitetssäkring
resursavvägning
forskning och utveckling

Det förslag utredningen innebär skolornapresenterarsom attnu
organiseras under huvudman får det övergripande fören ansvaretsom
genomförandet den specifika räddningstjänstutbildningen. Iav mer
valet mellan Räddningsverket och Försvarsmakten har utredningen
funnit detta böratt till Räddningsverket,ansvar ges vars
räddningstjänstutbildning verketsär viktiga uppgifter i dag,en av
medan räddningstjänstutbildningen inom Försvarsmakten inte tillhör
kärnverksamheten. Detta utesluter dock inte Räddningsverket kanatt
uppdra åt Försvarsmakten bemanna och bedriva viss verksamhetatt vid
skolorna, detta bedöms rationellt. Det väsentliga skolornaärom attsom
får styrning med enhetligt ansvarsförhållande.etten gemensam

Vårt förslag alltså Räddningsverketär verksamhetenatt övertar vid
Försvarsmaktens skolor för räddningstjänsttre och Försvarsmaktenatt
uppdrar Räddningsverketåt utföra räddningstjänstutbildningen.att
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6.4.3 Utbildning civilpliktigaav

Utredningens bedömning:

Räddningsverket bör administrera och samordna all hantering av
civilpliktiga.

Utredningen Räddningsverketsäven skolor börattanser anser
bedriva totalförsvarsutbildning civilpliktiga, medangemensam av
befattningsutbildningen mer specialiserad utbildning ges av
respektive myndighet.

Luftfartsverkets utbildning civilpliktiga bör utförasav av
Räddningsverkets skolor, med Luftfartsverket ansvarig.men som

Räddningsverket har administrativ roll och fören ansvar
hanteringen civilpliktiga, de civilpliktiga utbildasutomav som av
Luftfartsverket, Banverket och Svenska Kraftnät. Vi attanser
Räddningsverket bör administrera och samordna genomförandet allav
civilpliktsutbildning.

Vi räddningsskolomaäven bör bedrivaattanser gemensam
totalförsvarsvarsutbildning civilpliktiga, medanav
befattningsutbildningen mer specialiserad utbildning ges av
respektive myndighet. På detta bör rationaliseringsvinstersätt kunna
goras.

Vi i linje med våra förslag Räddningsverketatt skaanser, attom
Försvarsmaktensöverta räddningstjänstutbildning och att

Räddningsverket bör administrera och samordna all hantering av
civilpliktiga, bör Luftfartsverkets utbildning civilpliktiga överförasav
till Räddningsverket, på uppdrag Luftfartsverket sedan utförsom av
utbildningen.

ÖCB har i samband med sin funktionsgenomgång föreslagitäven
följande

att utbildningen totalförsvarspliktiga räddningsmän fr.o.m. årav
2000 beroendegörs resultatet utredningav av en ny om
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dimensioneringen räddningstjänsten under höjd beredskap. Iav
avvaktan denna utredning bör utbildningen ske enligt nuvarande
planering för åren 1998 och 1999.

Räddningsverket dock i sin långsiktiga planering gjortattanser man
preliminär bedömning konsekvenserna 1996 årsen av av

totalförsvarsbeslut till grund för dels vilka kommuner tillförssom
totalforsvarspliktig personal, dels för materielanskaffningen.
Räddningsverket därför verket kan genomföra såväl utbildningattanser

materielanskaffning helt i linje med gällande försvarsbeslut.som nu
Planeringen kommer dessutom successivt justeras bakgrundatt mot av
det underlag verket får från kommunerna.nya som

Utredningen har inte anledning ifrågasätta Räddningsverketatt att
utbildar totalförsvarspliktiga räddningsmän i linje med gällandenu
totalförsvarsbeslut.

6.4.4 Samverkan inom Räddningsverket

Utredningens bedömning:

Utbildningsverksamheten bör inriktnings-, kompetens- och
ansvarsmässigt organisatoriskt förändras.samt

medför bl.a.Detta för innehållet i ämnesområdenaatt ansvaret
ligger på sakverksamheten, medan för utbildningen liggeransvaret

utbildningsverksamheten, utbildningsverksamhetenatt
ansvarsmässigt hålls inom Räddningsverket och attsamman
Räddningsverket bättre till skolornas möjligheter fångatar attvara
upp samhällets behov och krav på förbättringar inomav
verksamhetsområdet och dem till förslag bl.a. inom FoU.omsätta

Vår utgångspunkt utbildningsverksamheten inomär att
Räddningsverket måste utvecklas bli renodlad ochmot att en mer
professionell utbildningsfunktion. För åstadkomma detta krävsatt att
verksamhetens inriktning förändras. första börEtt steg attvara
utbildningsverksamheten ansvarsmässigt och organisatoriskt
sammanförs till funktion under generaldirektören. Därefter bören

och rollfördelningen mellan utbildningsverksamheten ochansvars-
sakverksamheten förtydligas och renodlas se vidare nedan.
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Inom den framtida utbildningsfunktionen bör det finnas en
del har med för mål, prioriteringar,gemensam pedagogik,som ansvar

kvalitetssäkring, läroplaner, kursplaner, antagnings- och
examinationskrav, utbildningsadministration Detta kan liknas vidm.m.
de linjefunktioner finns på högskolorna. Vårt målsom är att
utbildningsfunktionen ska kompetent och professionellvara en
utbildningsfunktion och ha det den kompetens och de uppgifteransvar,

normalt finns hos sådana.som

Detta innebär, jämfört med dagens verksamhet, att ansvaret,
kompetensen och uppgifterna förskjuts och förstärks mot
utbildningsfrågor samtidigt samarbetet och erfarenhetsutbytetsom
mellan sak- och utbildningsverksamheten förbättras. Dessutom skapas

förett frågor inom utbildningsverksamheten.ansvar gemensamma

Vi det tydligare i dagatt böränanser sammanhållenvara en
utbildning där utbildningsverksamheten nuvarande
Utbildningsavdelningen och de fyra skolorna ansvarsmässigt hålls

Respektive skola förär närvarandesamman. organisationsenheteregna
med produktionsansvar. Dettaeget gäller såväl Räddningsverkets som
Försvarsmaktens skolor. Skolorna har därför förhållandevisett
långtgående för utbildningsverksamheten.eget Detta har bl.a.ansvar
fått till konsekvens skolorna utformaratt sin egen
utbildningsverksamhet de övergripande målenmot och kraven. Således
utbildas eleverna inte alltid på vid de olikasätt skolorna,samma även

det gäller utbildningar. finns på fleraom skolor och därsom
utbildningsmålen ska lika.vara

För skapa klarhetatt större och rationellt arbete börett mer
dessutom stödfunktionema inklusive biblioteken, placerade påärsom
skolorna inriktnings- och styrningsmässigt, direkt knutna tillvara
stödfunktionema denpå centrala förvaltningen, bör ha tydligaresom en
stabsroll i dagän arbeta med policyfrågorattgenom m.m.

Under utredningsarbetet har vi vidare konstaterat viss delatt av
Räddningsverkets utbildning inte sker via utbildningsavdelningen, utan

berörd sakavdelning. Vi i fortsättningen börav att för allanser ansvaret
utbildning ligga på utbildningsfunktionen.

Vad vi här berör hur Räddningsverketssagt
räddningstjänstutbildning bör utvecklas. Detta påverkar också den

utbildningexterna vi förutsätter kommer bedrivas, påsom att
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uppdragsbasis avgiftsfinansierad, verketsoch skolor. Med våra
förslag framtida roll och kompetens förom ansvar,
utbildningsfunktionen, skulle samspelet med uppdragsgivareexterna
underlättas.

Verkets för sakinnehållet i räddningstjänstutbildningen kanansvar
fördelas på ämnesområden, där innehållande frångrupper personer
sakverksamheten och utbildningsverksamheten har föransvar
respektive områden.

Vi för räddningstjänstutbildningen bör fördelasatt ansvaretanser
mellan sakverksamheten och utbildningsverksamheten följande sätt.

Utbildningsverksamhetens ansvar
dettotala för samverkanHar ansvaret

med uppdragsgivama/avnämama bl.a.
avseende krav och mål för respektive
utbildning och för återredovisningatt av
resultat tillsker uppdragsgivama.m.m.

för kvalitet utbildningen.Ansvarar i

för utbildningen tillAnsvarar att görs
överenskommet pris.

för samordningAnsvarar mellan de
olika ämnena/kursema.

Planerar tillsammans med resp.
sakverksamhet vilka kurser skasom ges.

Planlägger respektive utbildning.

Samarbetar med andra
utbildningsanordnare nationellt och
internationellt avseende pedagogik m.m.

Samordnar utbildningsplaneringen vid

fördelningenFör mellan bliroller ska tydligare behöver detatt
finnas tydlig beställare uppdragsgivare eller interntexternen genom en

sakverksamheten.genom
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Utbildningsplaneringen bör bli långsiktig. Nu fastställs påmer
hösten vilka kurser ska genomföras till våren. Med tanke påsom att
Räddningsverket hur många anställda det finnsvet inom den
kommunala räddningstjänsten, åldersstruktur, tjänsteställningar m.m.

det enkelt göra kommandeatt årsvore prognoser om
utbildningsvolymer, framför allt för grundutbildningen.

Forskning

Räddningsverkets skolor viktigt ledutgör det gällerett när sprida ochatt
implementera kunskap från FoU-projekt. Det har under utredningensny
arbete framkommit kritiska synpunkter på brister i kommunikationen
mellan sakverksamheten och utbildningsverksamheten det gällernär
innehåll i och resultat FoU-projekt. Räddningsverket har i skolornaav ett
betydelsefullt kontaktnät för fånga FoU-behov ifrånatt kommunalupp
nivå. Skolorna ska uppfattas integrerad del Räddningsverket.som en av
Intern information ska lika lättillgänglig för personal vidvara
räddningsskoloma för personal vid verket i Karlstad.som

För kunna fungera braatt lärare behöver ständigtsom en man
förnya sin kompetens. Arbetstiden måste adekvat fördelategen vara
mellan undervisning och kompetensutveckling. låtaAtt personalegen
aktivt delta i FoU-projekt innebär både kompetensuppbyggnad för
skolan och personlig utveckling.

Inrättandet adjungerad professur i räddningstjänst, med särskildav
inriktning på insatsanalys, taktik och ledning kommer höja bådeatt
kompetens och vid skolorna. Erfarenheterstatus från
universitet/högskolor visar professur medför betydligtatt en egen
ökade aktiviteter vid institutionen och FoU blir integrerad del ien
undervisningen.

Skolornas serviceverksamhet

Enligt direktiven ska utredningen serviceverksamhetenägna vid skolorna
särskild vikt och fråganäven möjlighetenta bedriva den påattupp om
entreprenad.

Serviceverksamheten vid skolorna omfattar följande områden:
Administrativt stöd, dvs. intern ledning, ekonomiadministration,0
personaladministration, kontorsservice, ADB-stöd och information;
Fastighetsservice;0
Utbildnings- och övningsservice;0
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Fordonsservice, dvs. anskaffning, drift och underhåll0 samt
förhyming fordon;av
Verkstadstjänster, dvs. underhåll och reparationer utrustning,0 av
anläggningar och fordon;
Internat- och konferensservice, dvs. logi, kiosk/cafeteriarestaurang,0

konferens.och

Utredningen följandehar principiella inställning i denna fråga. Varje
myndighet har för hur verksamheten bedrivs ioch det ligger attansvar
den effektiv och ändamålsenlig resursmixen denär ärsamt att mest
kostnadseffektiva. Med detta vi det knappast utredningensärattmenar
uppgift bedöma i vilken form de olika servicefunktionema påatt
skolorna bedrivs, det fråga för Räddningsverket. Vi kan efterär en en
genomgång området och besök på samtliga skolor konstatera deattav
lokala förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna, vilket bl.a.
medfört de olika servicefunktionema bedrivs inom olikaatt
organisatoriska lösningar och i olika verksamhetsfonner.

När det gäller omfattningen och inriktningen av
serviceverksamheten kan två saker konstateras. det förstaFör är
servicenivåema till primärverksamheten, utbildningen, mycket hög. Det

i föroch sig inte något fel, det balansgångär mellan delsär attmen en
utbilda i realistisk miljö, dels under begränsad tid inrymma såatten en
mycket möjligt.som

andraDet gäller omfattningen den verksamheten,externa ärav som
omfattande. Utgångspunkten måste skolorna och därmedattvara
serviceverksamheten dimensionerad förär att motsvara
primäruppgiften dvs. utbildning inom Skydd olyckor. Idag skermot

omfattande uthyrning till kunder, iblandäven med liten ellerexternaen
ingen koppling till primärverksamheten. Självklart ska kunnaman
utnyttja tillfälliga luckor i utbildningen till fylla skolorna medutatt

tillfällig, verksamhet i enlighet med gällande regler,annan, men
skolorna och serviceverksamheten ska inte dimensionerade utifrånvara

verksamhet ska bedrivas. Räddningsverket bör därföratt extern
utarbeta policy för denna verksamhets inriktning och omfattning.en
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6.4.5 Ansvarsfördelning mellan och kommunstat
vid räddningstj änstutbildning

Utredningens förslag:

Frågor antagning, utbildningens omfattning, finansiering ochom
ändrat huvudmannaskap bör bli föremål för samlade överväganden
och förhandlingar mellan och kommun och därefterstat bör
konsekvenserna utredas närmare.

Ansvarsfördelningen mellan och kommun kan kommastat att
ändras, vilket bl.a. kan leda till antagningen ändrasatt så inteatt
anställning blir krav för till räddningstjänstutbildning.ett att antas

Nuvarande utbildningssystem innebär Räddningsverket utformaratt
utbildningsplaner enligt de kompetenskrav som
räddningstjänstförordningen för ska få verka inomattanger personer
den kommunala räddningstjänsten. När kommunen anställer en
brandman ska arbetsgivaren till han eller hon genomgårattse
brandmannautbildning, efter ha tjänstgjort vid räddningsstyrka.att
Kommunen betalar för kost och logi på räddningsskolan och den
anställde får lön, traktamente och reseersättning från kommunen under
utbildningstiden. Staten bekostar Räddningsverket utbildningengenom
på skolorna. Fördelningen kostnader mellan och kommun harstatav
fastställts efter förhandlingar mellan de båda parterna.

Kommunförbundet finnsdet skäl ifrågasättaatt motivenattanser nu
till ha utbildningssystematt ett skilt från samhälletsär övrigasom
utbildningar där utbildaren tillikasamt tillsynsmyndighetär över
kommunernas räddningstjänst. Kommunförbundet också attanser
nuvarande kan uppfattassystem konserverande gentemotsom
kommunernas krav på utveckling räddningstjänstens organisation,av

vad inriktning, mångfaldt.ex. och bred kompetens.avser

Regeringen har 1997-03-06 till utredningen överlämnat
Kommunförbundets skrivelse Räddningstjänstens utbildning i
framtiden U 703-1992/94 till utredningen. Vi redovisar vår påsyn
ärendet i det följande.
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bör haSom vi tidigare bör inflytandekommunerna översagt
antagning, kompetenskrav examination föroch

fastställaräddningstjänstpersonal. kraven på antagning,Staten bör
grundutbildning, medan kommunernakompetens och examination vid

examinationbestämmer krav på antagning och kompetens vidsamtom
full kostnadstäckning.fort- och vidareutbildning, bör bedrivas medsom

Räddningsverket fastställa kraven på utbildning,Staten börgenom
grundutbildning. börantagning och examination vad Staten ocksåavser

för fastställa utbildningskrav och examinationskrav förattansvara
räddningsledaren, eftersom räddningsledare kan ingrepp ibl.a. göraen
enskilda människors rätt.

Kommunförbundet utbildningssystem bygger på attatt ettanser som
ha anställning innan vederbörande får genomgåredan måsteen person

utbildning orättvist.är

Utredningens på denna fråga är att staten genomsyn
arbeta iRäddningsverket utbildar för kunna denattpersoner

Kommunförbundet villkommunala räddningstjänsten. eleverOm att
kravska kunna söka till räddningstjänstutbildningen påutan

utbildning, det främst kommunalanställning, till så ärsom annan en
fråga. ska tillse de kommunala räddningstjänstema fungerarStaten att
enligt de statliga målen och kraven och däri ingår tillseatt att
personalen har kompetens.rätt

utbildningen skolorna förändras såOm till påantagningen att
utbildning till inte har erfarenhet avges personer som

behövaräddningstjänstarbete kan dock innehållet i utbildningen
förändras för bl. praktiska skaoch tiden förlängas momentatt a. mer

Även sker inomingå. introduktionsutbildning i dagkunna den som
innebärräddningskårerna bör då ingå i grundutbildningen. Detta att

Förhandlingarutbildningen blir omfattande och därmed dyrare.mer
för fram till hurbehöver då ske mellan och kommun kommastat att

utbildningenfinansieringen ska ske. kan då ocksåDet övervägas om
huvudman.bör flyttas tillansvarsmässigt en annan

utbildningens omfattning,Vi dock frågor antagning,attmenar om
föremål för samladefinansiering och huvudmannaskap bör bli

och förstöverväganden och förhandlingar mellan och kommunstat
därefter bör konsekvenserna utredas närmare.
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bakgrundMot de förslag Sotningsutredningen lagt SOUav som
1998:45, innebär bl.a. anställningskravet för tillatt attsom antas
utbildningen bort och bakgrund den ändringtas mot av av
huvudmannaskap skett för polisutbildningen, kan vi docksom
konstatera inordnande räddningstjänstutbildningenatt ett i detav
ordinarie utbildningsväsendet och öppnande utbildningen för ickeett av
kommunalanställda ligger i linje med utvecklingen inom andra
sektorer. frågaDenna ligger dock inte inom för denna utredningsramen
arbete, enligt våra direktiv.

Även inte för huvudmannaskap, antagningett nytt systemom m.m.
ska införas vi den förlängning utbildningen,attanser av som
Räddningsverket föreslår inom nuvarande och visystem, som anser

klok, behöver bli föremål för förhandling mellan ochvara stat
kommun.

Vi vill dock redan peka ñnansieringsfråga. Hittills harnu en
Räddningsverket finansierat inte barastaten utbildningengenom utan

givit kommunerna bidragäven täcka kost, logi,ett som avses
traktamente, förlorad arbetsinkomst för deltidsbrandmännen.m.m.
Räddningsverket föreslår i sin utredning UTB 2000 detta bidrag skaatt

för både hel- och deltidsbrandmännen går sin grundutbildning.ges som
Vi detta principiellt fel.är De statliga bidragenatt föranser
deltidsbrandmännen till kommunerna kom till eftersom brandmännen
samtidigt skrevs in i det då statliga civilförsvaret. Civilförsvaret har

upphört och verksamhetmotsvarande kommunal. Viärnumera numera
därför huvudargumentet för statliga bidragatt till deanser

kommunalanställda deltidsbrandmännen fallit. iställetI för att, som
Räddningsverket föreslagit, kommunerna statliga bidrag för bådege
hel- och deltidsbrandmän, bör istället dra in de statligaövervägas att
bidragen för kommunernas personalkostnader vid deltidsbrandmännens
utbildning.
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6.4.6 Sotningsutbildningen

Utredningens förslag:

Efter det statsmakterna tagit ställning till sotningsverksamhetensatt
framtida utformning, bör uppdrag tillett ges en
genomförandekommitté tillsammans med Räddningsverketatt, och
Skolverket, utreda konsekvenserna för skorstensfejamtbildningen

lämna förslag till framtida huvudmannaskap,samt att organisation,
omfattning och finansiering.

Sotningsutredningens tvâ alternativa förslag SOU 1998:45, Sotning
i framtiden påverkar Räddningsverkets yrkesutbildning för
skorstensfejama. Förslagen innebär i korthet följande.

detI modifierade har kommunen fortsatt försystemet sotningansvar
och kontroll. Valfrihet för fastighetsägaren införs efter kontakt med
berörd kommun och den har kompetens utföra sysslan medgesattsom
dessutom själv utföra sysslan. detI utredningenatt förordadeav
förslaget monopolet bort och förtas sotning och kontrollansvaret
återförs från kommunen till fastighetsägaren.

Sotningsutredningen har i sitt betänkande behandlat utbildningen
och utredningen konstaterar valt lösa frågan inomatt förattman ramen
nuvarande utbildningssystem. Utredningen har inte det ingått iansett att
uppdraget frågor huvudmannaskap,pröva finansieringatt och andraom

grundläggande frågor angående utbildningen, hänvisar i dessamer utan
delar till Räddningsverksutredningen.

Gemensamt för de båda förslagen anställningskravet förär fåatt att
påbörja utbildningen bort. Vidare ska Räddningsverket utarbetatas
planer för den utbildning ska krävas och säkra det finns tillgångattsom
till utbildningsplatser.

kan,Vi efter genomgång utredningens förslag och diskussionerav
med Räddningsverket, konstatera båda alternativen får konsekvenseratt
för Räddningsverkets utbildning.
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Den grundläggande frågan det skaär statligtettom anses vara
åtagande eller inte för den grundläggande yrkesutbildningenatt ansvara

skorstenfejare. Mot bakgrund de principer förgällerav av som
yrkesutbildning, de principer för det offentliga åtagandet vi valtsom

det fråganär relativt litensamt att omfattning ochom en en
specialiserad utbildning, vi det bör offentligt åtagandeatt ettanser vara

för den grundläggande yrkesutbildningen,att påansvara sättsamma
för många andra yrkesutbildningar. Däremot kansom övervägaman

utbildningen borde inordnas i det allmänna utbildningsväsendet,om
denäven genomförs på Räddningsverkets skola i Rosersberg.om

Motivet för detta skulle denna yrkesutbildning inte skiljer sigattvara
från yrkesutbildning och därför borde omfattasannan av samma
regelverk, finansiering Att den dock skulle bedrivas påm.m.
Räddningsverkets skola i Rosersberg motiveras det litenärattav en
och specialiserad utbildning skolan har erforderlig kompetenssamt att
och erforderliga utbildningsanordningar.

Om anställningskravet bort, krävstas att överman ser
uppläggningen och innehållet i utbildningen, eftersom nuvarande

bygger på växlar mellan utbildningsystem ochatt praktik underman
år. Frågan förändra utbildningentre och hur praktikenatt skaom

tillgodoses måste då liksom hur elevernaprövas, ska finansiera
studierna.

ochFort- vidareutbildningens villkor förändras också. Vid ett
genomförande något Sotningsutredningens förslag, bör dennaav av typ

utbildning helt och hållet avgiftsfmansierasav samt styras av
marknadens behov.

Sammanfattningsvis konstaterar vi konsekvenserna föratt
utbildningen blir omfattande. Samtidigt finner vi det inte äratt
meningsfullt utreda och föreslå förändringar, längeatt sånu som
statsmaktemas ställningstagande till principfrågan inte föreligger. Vi
föreslår därför först bör statsmakterna ställning till principfråganatt ta

sotningsmonopolets framtid och därefter, detta föreligger, börnärom
uppdrag till genomförandekommittéett tillsammans medatt,ges en

Räddningsverket och Skolverket, utreda konsekvenserna för
skorstensfejarutbildningen.
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6.5 Tillsyn
Med uppföljning vi kontinuerlig registrering och bedömning imenar
efterhand uppgifter genomförande, prestationer och utfall.av om
Utvärdering innebär efterhandsbedömning genomförande,en noggrann av
slutprestationer och utfall. Tillsyn ansvariga kommunala och statligaär
myndigheters uppföljning och utvärdering i syfte tillse berördaatt att
aktörer utfört de uppgifter de enligt lagar förordningaroch skyldigaär att
utföra.

Som vi det kan myndigheterna ibland få tillräcklig informationser
från uppföljning för tillsyn, alltså förgöra efteratt att atten se
författningar följs. Om reglerna formuleras så vissa mål skaatt
uppfyllas behövs utvärdering för tillsynen.göraatten

dagI räddningstjänstlagstiftningenär i visa delar alltför
detaljreglerad, vi den bör förändras så denatt attmen anser mer
korresponderar med den mål- och resultatstyming statsmakternasom
eftersträvar. innebärDetta utvärdering behövs för klaraatt attmer
tillsynen.

Inom räddningstjänst kommunerna tillsyn brandsyngör ochgenom
s.k. §43-tillsyn. riktigt§43-tillsynen har inte funnit sinaännugenom

former, brandsynen har funnits länge. har tidigareDen beståttmen mest
stickprov, där brandsyneförrättaren gått och till skyltarrunt settav att

utformning sitter på ställen,rätt dörrar inte blockeraderätt ärattav
På år har dock utvecklats till utgöram.m. attsenare synen en

genomgång planering och organisation där stickprovenav m.m.,
kompletterar genomgången. Detta bra utveckling,är en anser
utredningen. Kommunen tillsyn enligt andra lagstiftningargör även än
räddningstjänstlagstiftningen, ofta objekt. objektensUrmot samma
synpunkt det givetvis önskvärtär kommunen samlad tillsyn,att gör en
där kommunala tjänstemän utför tillsyn enligt olika lagstiftningar isom
så utsträckning möjligt samverkar. Detta till fördelstor förär ävensom
kommunen får samlad bild risker vid olika objekt,som en mer av som

grund för kommunens arbete med riskhantering. Vi återkommer tillen
frågor kommunernas tillsyn i följande avsnitt.om
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Länsstyrelserna ska samlad tillsyn kommunernasgöra arbeteen av
för hälsa och säkerhet, däri ingår tillsynen räddningstjänstlagen.enligt

sistnämndaDen tillsynen hittillshar främst utifrångjorts kommunernas
räddningstjänstplaner. Vi detta förhållande något märkligt.egna anser

Kommunen bör själv följa upp/utvärdera sina dokumentgentemot
medan den statliga tillsynen bör utgå från författningar, vi. Vimenar
återkommer också till detta i följande avsnitt.

Räddningsverkets roll i sammanhanget tillse länsstyrelsernaär att att
sköter sitt arbete enligt räddningstjänstlagtiftningen och stödja dem iatt
detta arbete. Räddningsverket ska också ha samlad bild lägeten av
inom den kommunala räddningstjänsten. Räddningsverkets roll inteär
tydlig enligt nuvarande lagar och regler och vi föreslår den skaatt
förtydligas rollspelet mellan Räddningsverket ochsamt att
länsstyrelserna ska förtydligas. Vi återkommer till förslag i dessa
avseenden.

Regeringen har överlämnat två ärenden till utredningen berörsom
tillsynsverksamheten. Räddningsverket har 1997-08-12 redovisat
Utvecklingen tillsynsverksamheten inom området Särskilda riskerav
och framtagandet åtgärdsprogram dnr 200-1442-1997ett samtav
1997-06-25 Kommunal räddningstjänst lägesredovisning dnr 159-en-
1874-1997. I våra överväganden har vi beaktat de förslag som
framförs. Vi tillstyrker inriktningen i de båda rapporterna.

6.5.1 Kommunernas tillsyn

Utredningens förslag:

sambandI med räddningstjänstlagstiftningen böröversynen av
sambandet mellan räddningstjänstlagen, plan- och bygglagen och

Ävennaturresurslagen de föreskrifter och allmänna rådöver.ses
i samband med lagarna bör korrespondera med varandra.utgessom

Bl.a. kan ställa krav på brandskyddsdokumentationövervägas att
såväl i byggskedet som i tillämpningsföreskriftema till plan-anges
och bygglagen byggnaden färdig och verksamhetnär ärsom en
finns där vilket inte krävs i föreskrifter eller allmänna råd till
räddningstjänstlagen.
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Brandsyn

Inledningsvis vill framföravi vi inriktningen vid kommunensatt attanser
tillsyn ägares/innehavares åtgärder bör bevaka åtgärder förav att attvara
skydda enskilda människor, miljön och andra samhälleliga
intressen/värden.

Under år har själva formerna för brandsynen utvecklats frånsenare
utföras i form rundvandringaratt med kontroll detaljkaraktärav av mer

skyltning, dörrstängningsfunktioner, genomföringartäta i
brandcellsgränser m.m. till utföras i form helhetssynatt mer av en som
bygger på objektsägares/innehavares medverkan till del. Tidigarestörre

tekniken det viktigaste kontrollera medan människanatt ochvar
organisationen står alltmer i fokus. Brandsyneförrättarennu
kontrollerar i dag i omfattningstörre organisation, utbildning,
utrymningsstrategi, förväntade brandförlopp och
brandskyddsbegänsningar.

förlängningenI kan tänka sig modell där brandsynen ärman en en
kontroll ägare/innehavare utfört sinatt internkontroll vadav avser
brand och brandsyneförrättaren därefteratt bedömningen hurgör
omfattande eventuell stickprovskontroll på objektet bör bli.en

Utredningen den beskrivna utvecklingen önskvärdatt ochäranser
den bör få stöd i den räddningstjänstlagstiñning,att kommernya som
utarbetas.att

konfliktsituationEn många kommuner brottas med ärsom
byggskedet kontra brandsynen. Enligt det gamla bygglovsförfarandet

räddningstjänsten oftast delaktiga vid byggnadsnämndensvar
handläggning bygglov och yttrade sig också till byggnadsnämndenav
vad gäller brandteknisk dimensionering och de krav brandskydd

kunde ställas i bygglovskedet. Detta förde med sigsom att
räddningstjänsten, byggnaden eller anläggningennär i bruk eller itogs
samband med slutbesiktningen, i samarbete med byggnadsnämnden
följde ställda brandskyddskrav i sambandatt med bygglov blivitupp
uppfyllda. Därefter sparades dokumentationen räddningstjänsten förav

användas underlag vid kommandeatt brandsyn. härSå fungeradesom
det i de flesta kommuner och övergången mellan byggskedet och
brukarskedet naturligt.var
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dag har de flestaI kommunerna hittat fonnerinte för övergången
tillräckligt bevakar räddningstjänstens ansvarsområde. I vissasom

kommuner räddningstjänsten inte i kontakt med objektenär förrän det
dags brandsyn och i vissa fallär det problemutöva medatt fångaär att

de brandsyneobjekten. brandskyddsdokumentationDenupp nya
byggherren ska ha i samband med byggskedet får oftaupprättat inte
räddningstjänsten del I de fall dokumentation kommerav.
räddningstjänsten till del den utmärkt underlagär utgå från vidett att
brandsyn. Av brandskyddsdokumentationen framgår förutsättningarna
för utförandet brandskyddet och brandskyddets utformningav som
ingående byggnadsdelars brandtekniska klasser, brandcellindelning,
utrymningsstrategi, brandtekniska installationer, plan för kontroll och
underhåll m.m.

Vad gäller befintlig bebyggelse finns inte i dag något uttalat krav på
brandskyddsdokumentation avseende byggnadstekniskt elleratt

verksamhetsanknutet brandskydd ska ellerupprättas ägareav
innehavare. Däremot har ägaren/innehavaren för det hållsansvaret att

skälig brandskyddsnivå inom byggnaden eller anläggningen. Deten
borde, stöd för den löpande interna tillsynen och underhållet,ettsom
underlätta för objektsföreträdare någon form samladom av
dokumentation fanns för objektets brandskydd. sådanEn
dokumentation ska enligt Boverkets tillämpningsföreskrifter finnas
under byggtiden.

Objekt med publik verksamhet, vård, hotell eller industri,större
behöver inte i dag ha formellt brandskyddsansvarig. Underen
byggtiden finns dock kvalitetsansvarig, även ären som
brandskyddsansvarig enligt Boverkets tillämpningsföreskrifter till plan-
och bygglagen.

sambandI med räddningstjänstlagstiftningenöversynen börav
sambandet mellan räddningstjänstlagen plan- och bygglagen ochsamt
naturresurslagen över.ses

detI sammanhanget bör Räddningsverket överväga att ut ettge
allmänt råd till §41 i räddningstjänstlagen, objekt medattsom anger
publik verksamhet, vård, hotell eller industri bör hållastörre
brandskyddsdokumentation avseende byggnads brandskydd och
verksamhetens brandskydd. Det bör fonnelltäven attanges en
brandskyddsansvarig ska finnas på dessa objekt.typer av
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I arbetar många olikastaten myndigheter med olycksförebyggande
arbete enligt olika lagstiftningar. På kommunal nivå arbetar
motsvarande olika kommunalasätt nämnder/förvaltningar med det
olycksförebyggande arbetet enligt olika lagstiftningar. Vi attanser
kommunerna bör deöverväga kommunalaom
räddningsnämndema/räddningstjänstema bör få motsvarande roll inom
kommunerna utredningen föreslår Räddningsverket ska fåattsom
statlig nivå. innebärDetta de bör ha det sammanhållandeatt ansvaret
för området Skydd olyckor. Med detta vimot attmenar
nämnden/förvaltningen ska samlande och pådrivande detnärvara
gäller arbetet i förskedena. Den bör ha för delsattansvar
uppmärksamma oklara ansvarsforhållanden inom området Skydd mot
olyckor och for kommunledningen påtala dem, dels föratt sådant inom
området inte ankommer på någonsom annan.

Det bör brandsynenäven övervägas kan utvecklas till bliattom mer
olyckssyn på objektet och behandla brandförebyggandeänen mer

åtgärder.

Tillsyn enligt §43, räddningstjänstlagen

43§ räddningstjänstlagen anläggningar, där verksamheten innebäravser
fara för olyckshändelse ska orsaka allvarliga skadoratt på människoren
eller i miljön. Anläggningens eller innehavare dåägare skyldig iär att
skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom
och i övrigt vidta erforderliga åtgärder for hindra eller begränsaatt
allvarliga skador.

S.k. §43-tillsyn fungerar för närvarande inte alls tillfredsställande.
Räddningstjänstlagen och föreskrifterna inte tillräckligt tydligär en
grund för tillsynsverksamheten. Det bl.a. problem med definitionenär

§43-anläggnignar. Olika kommuner har olika definitioner. Berördaav
myndigheter samordnar sig inte Dessa problem har bl.a.m.m.
uppmärksammats regeringen, givit Räddningsverket i uppdragav som

genomföra utvecklingsprogram foratt tillsyn §43-anläggningar.ett av
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6.5.2 Länsstyrelsernas tillsyn

Utredningens bedömning:

Räddningstjänstplanema eller räddningstjänstdokumentationen är
kommunens dokument för sin planering den kommunalaav
räddningstjänsten. Ansvaret för följa och utvärdera deatt attupp
efterlevs ligger helt kommunen.på

Den statliga tillsynen ska kommunerna i singarantera att
planering uppfyller statligt fastställda krav på verksamheten.

Länsstyrelserna ska företräda på samlatstaten ett sätt gentemot
kommunerna det gäller tillsyn.när

frågorI där länsstyrelsens kompetens inte tillräcklig börär
Räddningsverket eller andra centrala myndigheter lämna stöd genom
sin spetskompetens.

Samverkan mellan länen bör utvecklas ytterligare.

Utredningens förslag:

Regeringens nuvarande möjlighet, enligt 24§ räddningstjänstlagen,
framställningpå från Räddningsverket fattaatt beslut ändringom en

räddningstjänstplaner bör bort.tasav

Den statliga tillsynen kommunal räddningstjänst sker i dag oftaav
utifrån den kommunen räddningstjänstplaner. Såväl detantagna närav
gäller samråd kring räddningstjänstplaner tillsyn lagstiftningenärsom
otydlig. Både Räddningsverket och länsstyrelser ska sig överyttra
räddningstjänstsplaner. Både Räddningsverket och länsstyrelserna har

för tillsynen den kommunalaett räddningstjänsten.över Dettaansvar
skapar dubbelarbete från sida och för kommunenett blir destatens
statliga kraven otydliga.

Vi räddningstjänstplanerna kommunernasatt dokument förärmenar
sin planering den kommunala räddningstjänsten. Det rimligtärav att
kommunen följer sina beslut själv. Omupp egna
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räddningstjänstplanema ska sändas remiss tillpå börstaten staten
länsstyrelserna. Regeringens nuvarande möjlighet,representeras av

enligt 24§ räddningstjänstlagen, framställning frånatt
Räddningsverket fatta beslut ändring räddningstjänstplanerom en av
bör bort. Vi nämligen nuvarande ordning stridertas våraatt motanser
principer uppgifter kräversäger betydande inslagatt ettsom som av
lokalkännedom bör ligga kommunen beslut och utförandesamt om

uppgift bör inte ligga på högre organisatorisk nivå nödvändigtänav en
i förhållande till de direkt berörda. Den statliga tillsynen ska garantera

kommuner i sin planering uppfyller statliga mål för verksamheten,att
eftersom vi det statligt nationellaär mål föratt ett attanser ansvar
trygghet, säkerhet och välfärd säkerställs. De nuvarande nationella
målen dock inte tydliga. Utredningenär redovisar exempel på hur de
kan utvecklas, avsnitt 4.1.1.se

Planerna detaljerade vad gäller tekniska behov.är SRV och
Kommunförbundet mâl- och resultatprojektär överens ska bliattom
grund för generationens räddningstjänstplaner. Detta synsättnya
instämmer utredningen den författningsöversynI utredningensom
föreslår ska initieras bör kraven på räddningstjänstplanema formuleras
utifrån målen för verksamhetensynsättet och inte tekniskaatt
detaljregler ska styrande.vara

Länsstyrelsens tillsyn kommunerna riktar sig oftamot mot
räddningsnämnden eller motsvarande. Länsstyrelsens tillsyn bedrivs

regelbunden tillsyn, där kommunerna besöks exempelvissom vart
tredje år, tillsynsbesök i samband med problem och inte minstsom

utbildningar, övningar, löpande kontaktergenom m.m.

allmänhetI tillsyn enligt räddningstjänstlagen i alltför snävtettses
perspektiv. Uppmärksamheten fokuserar i alltför hög grad på själva
tillsynsbesöket, dagordningen och protokollet. Länsstyrelsens bild av
de förhållanden föremål för tillsyn grundas iär utsträckningstorsom
också informationpå i form dagliga underhandskontakter i specifikaav
frågor, utbildnings- och övningsinsatser, inom för degenom ramen
regionala räddningstjänstråden verksamhet inom länsstyrelsenssamt
tvärsektoriella verksamhet i fråga fysisk planering, tillsyn inomom
miljöskyddets område Resultaten denna verksamhet harm.m. av en

inverkan på räddningstjänstensstörre beredskap tillsynsbesöken.än

Länsstyrelserna bör företräda på samlat sättstaten ett gentemot
kommunerna det gäller tillsyn.när Förutom
räddningstjänstlagstiftningens intressen bör länsstyrelsen ocksåegna
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beakta andra viktiga intressen påverkar kravet påsom
räddningstjänsten, exempelvis miljö- och planfrågor i den aktuella
kommunen.

frågorI där länsstyrelsens kompetens inte tillräcklig börär
Räddningsverket stöd spetskompetens verket ska ha.ge genom en som
Denna ordning tillämpas även Naturvårdsverket,gentemot
Livsmedelsverket m.fl. sektorsmyndigheter. Genom denna
ansvarsfördelning finns bättre förutsättningar för deatt
förvaltningsmässiga mål regeringen ställt effektivitet,som upp som
närhetsprincipen och dialog mellan och kommun kan nås.stat

Samtidigt länsstyrelsen inom sig bör samarbeta allt försom attmer
få tillräcklig kompetens vid tillsyn enligt räddningstjänstlagstiñningen
bör också samverkan mellan länsstyrelser utvecklas. Kommunerna
samverkar alltmer, ibland länsgränser,över Bergslagenst.ex.
räddningstjänstförbund, Örebrohar kommuner från både ochsom
Värmlands län. Det bör också övervägas specialisering skaom en
mellan länsstyrelserna.

6.5.3 Räddningsverkets tillsyn

Utredningens förslag:

Räddningsverket bör med utgångpunkt i de föreslagna effektmålen
för området Skydd olyckor ha för för regeringenmot attansvar

nationell bild räddningstjänstenpresentera i Sverige, såväl denen av
kommunala den statliga.som

Verket bör haäven för uppföljning/utvärderingansvar av
länsstyrelserna och för stöd länsstyrelserna i deras
tillsynsverksamhet.

Räddningsverket har i dag central tillsyn räddningstjänstenöveren
tillsyn den del densamt över statliga räddningstjänstenav som avser

räddningstjänst vid utsläpp radioaktiva och sanering efterämnenav
sådana utsläpp. Verket har också för tillsynutövaatt överansvar
samordningen den statliga räddningstjänsten.av

Utredningen bör förändras tillatt ansvaret attanser ettavse ansvar
för ha nationell bild räddningstjänstenatt i Sverige, såväl denen av
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kommunala den statliga, uppföljning/utvärderingsamtsom av
länsstyrelserna och stöd länsstyrelserna i deras tillsynsverksamhet.
Dessutom bör för tillsyn den del den statligaansvaret över av
räddningstjänsten räddningstjänst vid utsläpp radioaktivasom avser av

tillsynenämnen samordningen denöversamt statligam.m. av
räddningstjänsten kvar.vara

Räddningsverket håller för närvarande på utarbeta policy föratt en
tillsynsverksamheten. Enligt denna ska Räddningsverket genomföra så
kallade tillsynsbesök hos samtliga länsstyrelser år, vilketvartannat
utredningen rimligt.anser vara

Verket bör, tidigare ha spetskompets i vissa frågor.nämnts,som en
Inom för denna roll bör för Räddningsverket deltarepresentanterramen

i vissa länsstyrelsemas tillsynsbesök på kommunerna,expertersom av
länsstyrelserna begär det.om

Räddningsverkets uppgift bör fram metoder och modelleratt tavara
för länsstyrelsemas tillsynsverksamhet, följa och utvärderaupp
länsstyrelsemas arbete med bl.a. tillsyn kommunernautöva ochatt över
samla uppgifter räddningstjänsten. Dessa uppgifter ska sedanom
sammanställas Räddningsverket för tillsammans med andraattav
uppgifter, statistik räddningsinsatser, bearbetas och analyseras.t.ex. om

skaDetta sedan underlag för till regeringen årligenutgöra redovisaatt
den kommunala räddningstjänstens förmåga och för göraatt en
bedömning de nationella målen uppfylles.av om

Ovanstående uppgift dock relativt svår utföra i dag eftersomär att
de nationella mål finns mycket allmänt formulerade och inteärsom
nedbrutna till olika nivåer. Det går knappast utvärderaatt en
verksamhet dessa mål. Dessutom har Räddningsverket hittills intemot
byggt någon egentlig analysfunktion. till dettaLägg statistikenattupp
hittills varit mycket bristfällig och utredningen drar slutsatsen inomatt
detta område finns betydande utvecklingspotential.en

Utredningen har dock förslag till hur målen kan utvecklas, avsnittse
4.1.1. Vi Räddningsverket behöver byggaäven attmenar upp en
analysfunktion, avsnitt 6.1.2. Vi har också noterat attse
Räddningsverket ansträngningar för få godtagbar statistikatt en om
räddningsinsatser har nått vissa resultat.
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6.5.4 Samverkan mellan tillsynsansvariga

Utredningens förslag:

Studera de norska intemkontrollföreskriftema arbetsmiljö iom m.m.
syfte utveckla samarbetet mellan myndigheterna ochatt
motsvarande kommunala förvaltningar.

Seveso-direktiv har i SverigeEU:s fått genomslag i flera lagar,
arbetsmiljölagen, lagen kemiska produkter, räddningstjänstlagenom

lagen brandfarliga och explosiva Syftet med direktivetsamt om varor.
förstai hand kemikalieolyckor ska förebyggas. andra handär Iatt stora

syftet skadorna begränsasska olycka ändå inträffar.är Dettaatt om en
innebär det först främstoch gäller till anläggningarnaatt att ärattse
säkert projekterade, konstruerade och byggda de kontrollerassamt att
och underhålls företagetsväl och säkerhetsarbete fungerar bra.att
Samtliga berörda centrala myndigheter, dvs. Arbetarskyddsstyrelsen,
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Räddningsverket och
Sprängämnesinspektionen måste ställning till frågorta om
anläggningens säkerhet, karaktären på de risker den medför vilkasamt
konsekvenser olika händelser i anläggningen kan få. För på bästaatt

använda myndigheternas kompetens och för undvikasätt att
dubbelarbete behövs samordning vid tillsynen. Det önskvärtävenvore
med samordning inom kommunal tillsyn utifrån andra aspekter.

Vad gäller intemkontroll arbetsmiljö och vid arbetsplatserstörreav
utförs de i intemkontrollföreskrifterNorge med stöd från år 1997.av

bådeDe systematisk uppföljning krav utifrån arbeidsmiljöloven,rör av
foureningsloven, brann- eksplosjonslovgivningen,og
produktkontrolloven, sivilforsvarsloven lov elektriske anleggog om og
elektrisk har fyraI departement samarbetat förNorgeutstyr. att enas

denna föreskrift. bordeDetta studeras i syfte vi kundeattom se om
liknandepå för få fram samarbete och enadgöra sättett att störreett en

från myndigheternas och motsvarande kommunala förvaltningarssyn
Erfarenheternasida. från kundeNorge kanske bl.a. utveckla den

samverkan företrädare för Arbetarskyddsstyrelsen,som
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Räddningsverket och
Sprängämnesinspektionen inlett och medfört antal projektettattsom
initierats, bl.a. försök med inspektionergemensamma
tillsynssamverkan.
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6.6 Riskhantering

Utredningens bedömning:

Räddningsverket ska samlande och pådrivande inomvara
verksamhetsområdet Skydd olyckor, särskilt i förskedena.mot I
samband med denna uppgift kommer arbetet med riskhantering att

viktigt.vara

Räddningsverket ska samlande och pådrivande i arbetet medvara att
vidta åtgärder förhindrar olyckor, vidta skyddsåtgärderattsom samt att
förbereda räddningsinsatser. Inom detta förebyggande område arbetar,

vi tidigare konstaterat, många olika myndigheter, med stödsom av
olika lagstiftningar. Samtidigt vi det önskvärttror medatt är ett
sammanhållande för myndighet.ansvar en

Vi verket i sitt arbete särskilt skaattanser
i förhållande till sektorsmyndigheter regionala och lokala0 samt
myndigheter arbeta med mål, vägledning, samordning och uppföljning

risker, säkerhet och förmåga begränsa olyckor,attav
sprida kunskaper risk- och olycksforskning0 om samt genom
uppföljning och utvärdering belysa olycksutveckling och
samhällskonsekvenser,
bidra med underlag för svenska ställningstaganden i det internationella0
samarbetet inom området och medverka med expertkunskaper.

Vi riskhantering systematiskt arbetaett med riskersättser attsom
på. Man kan riskhantering arbetssätt inom ochettse som var en av
skedena eller inom hela området Skydd olyckor.mot

Utifrån vårt på Räddningsverketssynsätt och uppgifteransvar anser
vi Räddningsverket bör ha följandeatt inom arbetet medansvar
riskhantering. Vi går här igenom riskhantering utifrån modell,en se
följande figur, behandlar de olika delarna och kommenterar vilken roll
vi Räddningsverket bör ha i respektive del.anser
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Definiera mål och avgränsningar
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Räddningsverkets övergripande inom riskhanteringansvar

Verket ska ha samordnande och stödjande rollen gentemot
sektorsmyndighetema och vägledning stödja regionala ochgenom
lokala myndigheter.

Räddningsverket ska enligt sin instruktion bl.a. bevaka
riskutvecklingen inom verksamhetsområdet verka för åtgärdersamt att
vidtas för skydda medborgarna och föratt förebygga olyckor.att
Verket ska enligt instruktionenäven inhämta erfarenheter från
allvarliga olyckshändelser och katastrofer i Sverige i andra länder.samt

Vi ovanstående bör kvaratt och utvecklas.anser ansvar vara

I ovanstående uppgift bör det ingå aktivt medverka i eller initieraatt
framtidsstudier och omvärldsanalyser. Verket bör också bevaka
internationellt arbete avseende riskhantering och bidra med underlag
för svenska ställningstaganden i det internationella samarbetet inom
området. Forskning och utveckling inom området ska verket också
initiera. Eftersom verket kommer på andra myndigheters
verksamhetsområden krävs bra samverkan. De åtgärder i formen av
forskning och utveckling, omfattande initiativ det gällernärmer
framtidsstudier och omvärldsanalyser bör i samverkangöras medm.m.
andra berörda myndigheter.

Räddningsverket har redan delegation för samordningen av
rislçfrågor, vilket vi viktigt uppgift för myndigheten. Denanser vara en
bör lämpligt forum förett samverkan, för sprida kunskap ochvara att
goda exempel avseende riskhantering mellan olika myndigheter,m.m.
kommuner näringslivet.samt

detI övergripande arbetet ingår också implementering. Kunskaper
riskhantering, dess verktyg och metoder ska kontinuerligt överförasom

till brukare i kommun och näringsliv.stat, Kunskap riskutvecklingom
och skyddsmöjligheter ska överföras till enskilda människor. I
samverkan med andra myndigheter dettaär uppgift fören
Räddningsverket.

Räddningsverket ska främst vända sig till länsstyrelser i deras
egenskap tillsynsmyndighet den kommunala räddningstjänsten,av av
till kommunen ansvarig för bl.a. samhällsplanering ochsom
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räddningstjänsten inkl. tillsyn till enskilda i den månsamt ansvaret
inte åvilar myndighet enligt lagstiftning.annan annan

Målformulering och avgränsning

Förmågan formulera klara mål för riskhanteringen behöver förbättras.att
Räddningsverket bör initiera arbete i syfte få fram underlag för detta.att
Sociotekniska ska riskhanteras behöver struktureras försystem attsom

ska kunna visa vilka samband och leder till olyckor.man processer som
Högskolan i Karlstad arbetar med sådana forskningsprojekt åt
Räddningsverket

Vi ovanstående viktiga uppgifter för Räddningsverket.att är Imenar
detta sammanhang bör verket arbeta med samla ochäven spridainatt
goda exempel från andra myndigheter och sektorer.

Inventering och identifiering

Utveckling generella verktyg för identifiering, beskrivning ochav
uppföljning kommuners riksbilder behövs. Presentation risker ochav av
objekt där särskilda skyddskrav behövs ska kunna ske på nationell,
regional och kommunal nivå. kanHär geografiska informationssystem
GIS informationssystem kan samla in, lagra ochsamt bearbetasom
geografiska data, användas.

Räddningsverket bör ha för ovanstående inom sittett ansvar
verksamhetsområde. dettaI sammanhang vill vi erinra viktenom av
data från riskzonkartor områden med risk föröver översvämningar eller
skred. Vi det viktigt Räddningsverket inteär enbart initieraratt attanser

sådant arbete beställningar SMHI ochett SGI och till attgenom av ser
data kommer kommunerna till del. Räddningsverket bör också genom
information och utbildning stödja kommunerna så de kan använda
dessa uppgifter i sitt riskhanteringsarbete.

Analys riskerav

Verket ska utveckla statistik stöd för såväl räddningstjänstenssom
planering, uppföljning och utvärdering för verkets riskhantering.som

I detta sammanhang vill utredningen påpeka vikten attav
Räddningsverket har analysverksamhet, drar slutsatser dataen som av

samlas in, sprider dessa kunskaper till berörda och låter det bli ettsom
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underlag för eventuell kompletterande datainsamlingar eller forskning.
behöverData analyseras föräven ligga till grund för inriktningenatt av

arbetet inom Skydd olyckor och för inrikta tillsynen.mot att

Värdering riskerav

Detta innebär beräknad eller på bedömd risk skaatt sättannat vägasen
enskilda individers och samhällsrepresentantersmot upplevelse denav

aktuella risken. Detta till del uppgift förär politiska beslutsfattare.stor en
Det viktigt de kan få underlagär där risker och kostnaderatt för att
begränsa dem tydliggörs.

Räddningsverket bör, i samråd med andra berörda myndigheter,
utvecklas metoder för på riskers storlek, dvs.en gemensam syn
metoder för kunna jämföra olika risker medatt varandratyper av

åtgärderRiskreducerande

innebärDetta på effekter och kostnader för olikaatt åtgärder inse av
förskedena.

Uppfölj ning/utvärdering

Efter utfört arbete behöver utfört arbete kunna visas,nyttan av
erfarenheter dras Detta uppgift för alla demär arbetar medm.m. en som
riskhantering. Metoder för kommunicera risker mellan olikaatt aktörer
behöver också utvecklas.
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områdetFoU inom

Riskhantering har under 1990-talet fått alltmer dominerande roll ien
Räddningsverkets verksamhet.

inomFoU brandteknik, risker kopplade till hälsa och miljö samt
samhällets säkerhet och sårbarhet bedrivs inom flera discipliner och

fler institutioner. Samverkan inom behöverområdet utvecklas.ännu
Initiativ har förtagits skapa sådan det har olika skäl inteatt men av
varit genomförbart. Räddningsverket har för avsikt inrättaävenatt en
professur i riskhantering, med särskild inriktning på olycksreducerande
åtgärder och effekter.deras Den planerade professuren inom
riskhantering bör komplement till de professurer i landetutgöra ett som
arbetar med riskfrågor. Arbetsuppgifterna i den tjänsten bör ävennya
innebära omsättning kunskap från andra discipliner för driva FoUattav
med inriktning på riskreducerande åtgärder inom samhällsplaneringens
område, inklusive miljö, lagstiftning och samverkan mellan
myndigheter förvaltningar.och Professorerna bör fungera i nätverk,ett

den sammanhållande funktionen i ämnesområdetutgörsom
riskhantering.

6.7 Miljöarbetet

Utredningens förslag:

Räddningsverket bör ha särskilt för miljöfrågor inomett ansvar
sektorn.

Räddningstjänstlagen föreskriver liv, egendom och miljö skaatt
skyddas. arbeteDet under många bedrivits inomår t.ex. transportsom

farligt gods, storskalig kemikaliehantering, Oljeskydd ochav
kämenergiberedskap, har också syftat till skydda och bevara miljön.

Räddningstjänstansvariga myndigheter har redan miljöansvar förett
sin verksamhet i samband med sitt vanliga arbete och i samband med
räddningsinsatser. De miljöaspekter förknippade med derasärsom
verksamheter måste de i första hand själva för,ta t.ex.ansvar resurs-
och energiförbrukning återvinning. Räddningsverkets möjlighetersamt

påverkantill främst förknippad med deras räddningstjänstutbildningär
och övningsverksamhet.
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Räddningsverkets miljöpåverkan kan inriktas demot
räddningstjänstansvarigas åtgärder olyckor, i den taktik och demot
metoder de tillämpar vid räddningsinsatser i den uppföljningsom samt
och återställning sker efter olyckor och tillbud. Denna påverkansom
sker framför allt via Räddningsverkets utvecklings-, utbildnings- och
tillsynsverksamhet.

Enligt Miljödepartementet bör antal myndighet tilldelasett ett
särskilt för ekologiskt hållbar utveckling, så kallatansvar etten
sektorsansvar.

detI särskilda för sektorsmyndighetema ingåransvaret enligt
miljövårdsberedningens förslag att:

identifiera och kvantifiera den miljöpåverkan verksamheten0 inomsom
ansvarsområdet medför,
utifrån de nationella målen mål för hur verksamhetensätta inom0
området ska bli ekologiskt hållbar,
konkretisera behovet åtgärder för dessa mål ska nås och0 verka förattav

dess åtgärder genomförs,att
fortlöpande följa utvecklingen inom ansvarsområdet, inklusive0 ansvara
för effekter på miljönatt genomförda åtgärder följs,av
återrapportera till såväl aktörerna inom0 ansvarsområdet som
regeringen.

Vissa dessa uppgifter har Räddningsverket fått regeringen,av av
andra har tolkat ingående i sitt verksamhetsområde. Viman som anser

bakgrund våra förslagmot Räddningsverkets sammanhållandeav om
Räddningsverket bör haatt särskilt för ekologisktansvar ett ansvar en

hållbar utveckling inom området Skydd olyckor.mot

Räddningsverket också s.k. pilotmyndighet,är har i uppdrag attsom
inleda utvecklingen miljöledningssystem ska integreras i denav som
ordinarie verksamheten. Inom detta område har verket gjort en
miljöutredning, tagit fram förslag till miljöpolicy gjortsamten en
handlingsplan för fortsatt integration miljöhänsyn i verksamheten.av
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6.8 Internationell verksamhet

Utredningens bedömning:

Tjänsteexport bör för respektive Verksamhetsgren.ettvara ansvar

Utredningens förslag:

Internationell hjälpverksamhet bör särskildvara en
Verksamhetsgren.

Regeringen bör bemyndiga Räddningsverketöverväga att att
förinom i regleringsbrevet angivna områden och till ettramen upp

visst belopp, kunna genomföra internationella hjälpinsatser.

Enligt våra direktiv ska vi särskilt beakta behovet eventuellaav
förändringar inom verkets internationella verksamhet, bl.a. mot
bakgrund Räddningsverket fått och utökade uppgifter inomattav nya
området.

internationellaDen verksamheten inom Räddningsverket kan grovt
indelas i huvudgrupper:tre

internationellt samarbete,-
tjänsteexport,-
internationella hjälpinsatser katastrofhjälp, bistånd, återupp--

byggnadsinsatser m.m.

Efter genomgång området kan vi konstatera vad gällerattav
internationellt finnssamarbete så vi det inte något särskiltatt attanser
behandla.

Vi tjänsteexport bör för respektiveatt ettanser ansvarvara
sakansvarig. Regelverket myndigheterna tillräckligtärstyr ettsom
stöd. Däremot behövs tydlig policy och interna regler.en

Internationella hjälpinsatser

Räddningsverket har den 26 februari uppdrag1998 på regeringenav
redovisat för utvecklingen internationella hjälpinsatserett program av
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Rapporten har utgjortäven underlag förm.m. Räddningsverks-
utredningens ställningstaganden.

Verksamheten har under år vuxit snabbt ochsenare
Räddningsverket bedömer denna utveckling kommeratt fortsätta.att
Gränserna mellan de olika delarna katastrofhjälp, bistånd och
återuppbyggnadsinsatser har blivit flytande och verksamheternamer
går in i varandra. Det därför viktigtär de internationellaatt man ser
hjälpinsatsema integrerad verksamhet och intesom en separatasom
uppgifter.

l redovisar Räddningsverketrapporten omfattningen och
inriktningen verksamheten vissa samverkans-,samt organisations-av
och fmansieringsfrågor. Dessutom vissa frågortar rörman upp som
personal- och materielfcirsörjning. Sammanfattningsvis föreslår
Räddningsverket den internationella ochatt nationella samverkan och
samordningen förbättras för öka effektiviteten i de internationellaatt
insatserna. Vidare bör rekrytering, utbildning och materielförsörjningen

till de enskilda projekten och förbättras.anpassas

Räddningsverksutredningen instämmer i medstort rapportens
beskrivning och förslag i huvudsak innebär. Vi vill dock lyfta framsom
följande frågor.

Inriktningen och omfattningen verkets insatser naturligtvisstyrsav
behovet. Sida eller internationella hjälporgan efterfrågarav olika typer
insatser och regeringen beslutar i varje enskilt fall.av För inteatt

verksamheten ska enbart reaktiv och ad-hocmässig, bordevara
Räddningsverket utveckla det redovisade till tydligareprogrammet en
policy, omfattar inom vilka områden Sverige ska erbjuda sinasom
tjänster och därmed koncentrera sina insatser utveckla sinsamt
förmåga. I stället för kunna bidra inom alla områden,att bör Sverige
koncentrera insatserna inom vissa områden och aktivt erbjuda dessa.

Ett område Vi villannat omfattningenta ärsom upp av
Räddningsverkets insatser, dvs. hur länge ska verket delta i olika
insatser. Självklart detta behovet vilkenstyrs insats dettypav av av
gäller, statsmakterna bör ändå ha uppfattning hur långtmen en om
insatserna ska sträcka sig, så inte eller mindreatt man permanentarmer
verksamheten.

Inom samverkansområdet, både nationellt och internationellt, finns
också anledning understödja Räddningsverketsatt förslag till fortsatt
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statligaarbete. Detta gäller minst mellaninte samverkan myndigheter
Sverige.inom

Verksamhetens omfattning och, i förhållande till Räddningsverkets
övriga verksamhet, speciella karaktär vi dengör ävenatt attanser
fortsättningsvis bör Verksamhetsgren och därmedutgöra en egen

Ävenansvarsmässigt lyftas fram inom integrationenverket. mellanom
nationella internationelladen beredskapen och den viktig, kan det iär

förlängningen innebära den organisatorisktäven utgöratt en egen
funktion. Härigenom kan verksamheten erforderligockså stadga,ges
stöd och rutiner.

Även utbildningsbehovet har uppmärksammats i Medrapporten.
spännviddden finns i insatser varierar naturligtvis behovenstora som

förutsättningarnaoch för utbildning och förberedelser personalen.av
finns dock, framgår behov förbättraDet rapporten, ett attsom av av

dessa delar och utöka samarbetet med myndigheter.andraatt

Slutligen vill vi beslutsordningen i sambandfrågan medta upp om
internationella hjälpinsatser. RäddningsverketFör närvarande ska ha
beredskap och finansiera denna och uppföljning inomsamverkansamt
ordinarie anslag, medan de enskilda uppdragen avgiftsfmansieras.

fattarRegeringen beslut varje enskild insats och eventuellaävenom om
förlängningar.

Enligt vår uppfattning bör det inte regeringen kanövervägas om
bemyndiga Räddningsverket inom för i regleringsbrevetatt, ramen
angivna till omfattning,områden och viss beloppsgräns ellerupp en
kunna genomföra insatser. gälla förlängningbörDet samma av
uppdrag. kan jämföras med Sida, till miljoner kr kanDetta 35som upp
fatta beslut.

anslagsfmansierade verksamhet borde detför verketsInom ramen
möjligt observatörsbasis tidigt delta i förberedelserpå kunnaattvara

och diskussioner med Sida eller internationella organisationer om
tänkbara insatser.
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6.9 Forskning och utveckling

6.9.1 Samordning

Utredningens bedömning:

Utredningen det angelägetärattanser
Räddningsverket fortsätteratt förbättra rutinerna0 föratt

samverkan med andra myndigheter/beställare.
kommunernaatt Kommunförbundet blir0 tydligaregenom en

behovs- och kravställare inom FoU.

Samordning forskningav

FoU inom detta verksamhetsområde många gångerär tvärvetenskaplig,
vilket leder till behov samverkan på både beställar- och utföramivå.av
Forskare arbetar i nätverk, deltar i seminarier och konferenser som
leder till det lättare följaatt är varandras forskningatt och hitta
samarbetspartners. Samverkan ofta drivkraft förär kunnaatt göraen ett
forskningsprojekt omfattandetvärvetenskapligt och därmedsamtmer
kunna söka forskningsmedel från flera intressenter/finansiärer.

Räddningsverket deltar i många samverkansgrupper. Det ger nya
idéer och skapar möjligheter till samordning projekt.av
Samverkansgruppema fyller också viktig funktion för undvikaatten
omotiverad dubbelforskning eller upprepning tidigare genomfördav
forskning. Det har framkommit synpunkter från olika håll på att
Räddningsverket borde bättre på informera och samordna sinattvara
forskning med andra beställare. Räddningsverket arbetar på att
förbättra dessa rutiner.

Samordning forskningsinformationav

flestaDe utförare positiva tillär samordning forskningsinformation.en av
Forskardagar och seminarier genomförs regelbundet bådeav
uppdragsgivare och utförare. Detta möjlighet till aktuellatt presenterager
forskning och skapar indirekt nätverk.



ÖvervägandenSOU 1998:59 förslagoch Räddningsverket 217om

Högskoleverket har regeringen fått uppdragi utvecklaatt ettav
för forskningsinformation på s.k.Internet, det Safari-projektet.systern

skaNätet underlätta för forskare sprida information och detatt göra
lättare för allmänhet och näringsliv hitta information och kompetens.att

harFOA regeringen fått i uppdrag sammanhållande förattav vara
forskamätverk inom olika hot- ochett riskområden. Arbetet med

nätverket inriktas inledningsvis depå områden angivna iärsom prop.
1996/97:11 Beredskapen svåra påfrestningar på samhället fred.imot
Nätverket riktar sig till både beställare och utförare för spridning och
utbyte information. etableringFör nätverket kommerav av en
webbplats på Internet skapas. Räddningsverket borde bli aktivatt en
användare med både sprida och utbyta information dettaatt genom
forskamätverk.

Räddningsverket har för föra informationett eget system att ut om
pågående och planerade projekt, RäddningsverketsRPA,
projektadminstration. arbetarMan på detta tillgängligt via singöraatt

Ävenhemsida. RIB innehåller sådan information.

Vi Räddningsverket bör utforma sin forskningsinformationattanser
så den fungerar tillsammans med och kanatt länkas till andra
informationssystem.

6.9.2 Uppfölj ning/utvärdering

Utredningens bedömning:

Räddningsverket bör utveckla sin uppföljning och utvärdering av
FoU-projekt.

nationellaDe målen för Räddningsverket bör styrande för FoU-vara
planen. börDet finnas tydliga kopplingar mellan FoU-verksamheten
och de nationella målen. skaFoU medlen för nå deett attvara av
nationella målen inom området Skydd olyckor.mot

Uppföljning/utvärdering i detta avsnitt relateras tillavses
genomförande0
måluppfyllelse.0



Överväganden218 och Räddningsverketförslag 1998:59SOUom

Räddningsverket tidigarehar arbetat uppföljning/utvärderingmed
med avseende genomförande. Detta har utvecklats och idagavser

mål enligt projektbeskrivning,även resultatspridning mm.
Räddningsverket arbetar vidare med uppföljning/utvärdering skaatt
genomföras systematiskt och inriktningmed på målenäven i
forskningsprogrammet.

svårtDet forskningsprojekt.är kanmäta Det långatt nyttan ett taav
tid innan forskningsresultat återspeglas i attitydförändringar iett t.ex.
samhället. Många projekt förstudier kanske kommerutgör ledaattsom
till ytterligare projekt. RäddningsverketsInom verksamhetsområde är
olyckan objektet för verksamheten. olycka inträffarAtt beror påen

faktorer.många Därför det svårt minskning iär mätaatt om en en
olyckstyp beror på vidtagna åtgärder grundar sig på särskiltettsom
forskningsprojekt.

Det svårt dei projekt omformasär mäta tillatt nyttan som
utbildningsmaterial och förmedlas kunskap i olika utbildningar försom

så småningom bidra till förändringar i samhället.att

Eftersom det svårt i utvärdering och effektär att mäta nyttaen av
projekt bör Räddningsverket lägga kraft på kravuppfyllelse ochstörre
mâlformulering i projektbeskrivningen. Krav och mål bör relateras till
Räddningsverkets mål. Det betydelse kontinuerligt följaär stor attav

arbetet under projektets framskridande och detpå påverkasättetupp
projektets inriktning syfteså och mål uppfylls.att

För hur FoU-verksamheten kommit verksamheten till godoatt se
behövs uppföljning/utvärdering ämnesvisäven nyttanav av
genomförda projekt.

Räddningsverket bör utveckla kraven i projektbeskrivningen
så problemställning, syfte och mål blir väl definierade iatt0
förhållande till mål i forskningsprogrammet.uppsatta
på kontinuerlig uppföljning under projektets framåtskridande.0
så utvärdering resultat blir del projektet både detatt när0 av en av
gäller tilldelad tid, medel och innehåll.avsatta
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6.9.3 Spridning/ implementering

Utredningens bedömning:

Räddningsverket bör utveckla sin implementering FoU-projekt.av

Spridning resultat sker via forskamätverk, seminarier ochav
konferenser Uppföljning hur resultatet har i ökadm.m. omsattsav
kunskap, förändringar påverkar arbetsmiljö, samhällets utvecklingsom

svårt. Resultatenär implementeras i samband medo.s.v. t.ex.
undervisning. Någon övrig systematisk implementering förekommer
inte. Implementering tid och kostar Det inte vanligttar är attpengar.
projektmedlen täcker kostnaderna för implementering.

Den projektansvarige har för resultatet sprids. Mångaattansvar
sprids till andra myndigheterrapporter och förvaltningar. Det svårtär

följa hur implementeringen sedan fortgår.att Att resultat iomsätts
kunskap och tillämpning i sin medför förändringar itursom
verksamheter och samhälle borde självklar del iutgöra FoU-arbetet.en

Forskning Räddningsverket upphandlar viasom
universitet/högskolor kommer till viss del till användning i
utbildningen. Räddningsskoloma bör viktig mottagarevara en av
forskningsresultat, sedan omformas till utbildningsmaterial ochsom
sprids/ implementeras i deras kurser.

Resultat från utvecklingsprojekt spridningsmodeller i luft ocht.ex.
GIS-applikationer kommervatten tillsamt användning i myndigheters

arbete. Andra utvecklingsprojekt direkt tillämpade förär
räddningstjänstens arbetsuppgifter.

Många projekt utförs i samarbete med andra myndigheter vilket ger
naturlig spridning resultat. Referens- och i anslutningen styrgrupperav

till projekten får effekt resultatäven både sprids ochattsom
implementeras.

Implementering resultat kostar både tid och och svårtärav pengar
effekter Projektbeskrivningenatt bör därför plan för spridningse av. en
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och implementering. Implementering resultat bör bli delav en av
projektet både det gäller tilldelad medel och innehåll.tid,när

Initiering6.9.4 och genomförande projektav

Utredningens bedömning:

Kopplingen mellan Räddningsverkets mål och FoU-projekten
behöver tydligare.göras

Samhällets utveckling ställer krav på verksamheten. deEnnya av
utmaningarna inom verksamhetsområdet de kommande årenstörsta är

åstadkomma paradigmskifte vad prioriteringen påatt ett avser
skadebegränsande och olycksförebyggande verksamheter.

Förändringar i ansvarsområdet kan också innebära ökatett
kunskapsbehov, vilket initierar behov FoU. viktig uppgift förEnnya av
Räddningsverkets anställda ha brett kontaktnät för fångaär att ett att

behov och idéer hos Verkets personal behovavnämnama.upp egen ser
höja myndighetens kompetens för kunna uppkomnaatt att motav svara

krav. Några utförare har uttryckt beställarkompetensen skulle kunnaatt
bättre.vara

FoU ska medel för uppnå Räddningsverkets nationellautgöra ett att
mål.

Forskningsplanen intressenter olika konstellationeri iavstäms mot
form delegationer, BRANDFORSK, kundgrupperingar,av m.m.

Användarnas den statliga och den kommunala räddningstjänstens- -
behov, måste tydligare påverka FoU-projektens innehåll.
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7 Ekonomiska konsekvenser av

förslagen

Enligt våra direktiv ska utredningen beakta möjligheterna till
effektiviseringar och rationaliseringar redovisa ekonomiskasamt
konsekvenser våra förslag.av

Sammanfattningsvis kan förslagen, har ekonomiskasom
konsekvenser, delas i följande grupper.

Förslag innebär omfördelning mellan och kommun,statsom men
inte medför krav på ytterligaresom resurser.

Förslag innebär omfördelning inom statliga myndigheter,som utan
krav på ytterligare resurser.

Förslag kan innebära besparingar för kommuner ellersom staten.

Förslag kan innebära ökade utgifter för kommuner ellersom
staten.

Sammantaget innebär våra förslag minskade utgifter eller utrymme
för omprioriteringar inom den civila planeringsramen.

Förslag innebär omfördelning mellan och kommun,statsom men
inte påmedför krav ytterligaresom resurser:

förändringar i utbildningen för den kommunala räddningstjänsten0
avsnitt 6.4
nationella och regionala förstärkningsresurser avsnitt 4.3.20
tydligare kriterier för fördelning mellan ochstatav resurser
kommun vid

räddningscentraler och kommunala0
ledningsplatser avsnitt6.3 .5
vamingssystem avsnitt 6.3.60
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räddningstjänstmateriel för höjd beredskap0
avsnitt 6.3.4

eftersökning försvunna operativ räddningsinsats0 av personer som
och tjällräddningstjänst avsnitt 4.3.1.
kostnader for utrymning i samband med olyckor avsnitt 4.50

Ovanstående förslag bör samlat i förhandlingar mellantas statupp
och kommun.

Förslag innebär omtördelning mellan statliga myndigheter,som
påkrav ytterligareutan resurser:

befolkningsskyddet 6.3.3.0
hemskydd avsnitt 6.3.70

statlig räddningstjänst får andra statligaatt0 avropa resurser
avsnitt 4.5
inhägnad övergivna gruvhål avsnitt 4.2.12av
utbildning och hantering civilpliktiga avsnitt 6.4.3av

Förslag kan innebära besparingar för kommun eller staten:som
fysiskt skydd avsnitt 6.3.20
räddningstjänst under höjd beredskap avsnitt 6.3.40
finansiering den kommunala räddningstjänsten, inklusive tillsyn0 av
avsnitt 4.5.

Förslag kan innebära ökade utgifter för kommuner ellersom
staten

olycksförloppsutredningar avsnitt 4.4.1.0
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8 Konsekvenser knutna till de
generella direktiven

Redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50av

Enligt direktiven ska utredningen belysa regionalpolitiska
konsekvenser förslagen och särskilt beakta hur förslagen påverkarav
sysselsättningen och den offentliga servicen.

Utredningens överväganden och förslag det offentliga åtagandetom
fördelningen mellansamt och kommun och inomstatom staten

kommer inte ha någon regionalpolitisk påverkan på sysselsättningen.
Däremot kan våra förslag förbättra kvalitén och tillgänglighetenanses
på den offentliga servicen, eftersom de förändringar vi föreslår av
huvudmannaskapet inom vissa delar verksamhetsområdet motiverasav

de bör utföras dematt bedriver närliggande verksamhetav ochav som
så medborgarnanära möjligt.som

Vad gäller förslagen i betänkandets andra del, behandlarsom
Räddningsverket, kan konstateras tiotal vidatt ett personer
Räddningsverket i Karlstad berörs förslaget överföra föratt ansvaretav
bl.a. funktionen ÖCBBefolkningsskydd till respektive Boverket.
Möjligheterna för de berörda antingen erbjudas uppgifteratt inomnya
Räddningsverket ÖCBeller följa med uppgifterna tillatt respektive
Boverket, bedömer vi goda. Utredningen bedömer därförsom att
sysselsättningen inte påverkas våra förslag i denna del.av

Prövning det åtagandetoffentliga dir. 1994:23av

Enligt direktiven ska varje utredning det offentliga åtagandet,pröva
analysera effekterna genomförd verksamhet, redovisa finansieringenav

förslagen genomföra konsekvensanalyser förslagen.samtav Dettaav
ska ske i den omfattning lämplig utifrånär uppdragets Isärart.som
detta sammanhang kan konstateras utredningens del behandlarlatt
uteslutande det offentliga åtagandet inom verksamhetsomrâdet.
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Redovisning jämställdhetspolitiska dir. 1994:124konsekvenserav

fram ska föregåsDirektiven föreskriver de förslag läggsatt som av en
analys och innehålla redovisning hur förslagen kan förväntasen av
påverka kvinnors respektive villkor och därmed förutsättningarnamäns
för jämställdhet mellan Eventuella brister på jämställdhet inomkönen.

hinder skaområdet liksom bedömning hur eventuella kunnaaven
undanröjas ska redovisas.

direktivGenerellt kan med anledning dessa sägas attav
Räddningsverket, i likhet med andra statliga myndigheter, har upprättat

jämställdhetsplan för det arbetet inom verket med dessainternaen
bl.a. åtgärder Räddningsverket funnitfrågor. plan innehåller deDenna

förbättra jämställdhetenlämpliga vidta eller planerar vidta föratt att att
inom verket och gäller följaktligen för de verksamheteräven som
påverkas utredningens förslag.av

Regeringen har brister jämställdhet inom de kommunalapånoterat
räddningskårema och givit Räddningsverket i uppdrag utreda vilkaatt
åtgärder bör vidtas för förbättra rekryteringen kvinnor tillattsom av
den kommunala räddningstjänsten. Verket avrapporterade uppdraget till

kvinna,regeringen under våren 1997 Brandman och P30-194/97.-
Räddningsverket fick uppdrag vidta vissasedan regeringens att
åtgärder inom området. uppmärksammats i massmedia under deSom

första heltidsanställdamånaderna har de kvinnligasenaste nu
anställts.brandmännen

Redovisning för brottsligheten och detkonsekvenserav
1996:49brottsförebyggande arbetet dir.

föruppdragets utreda mål och medelPå grund karaktär, nämligen attav
finner utredningen det inte möjligt eller lämpligtRäddningsverket, att

eftersomredovisning konsekvenser för brottslighetengöra m.m.,en av
inomförslag knappast kan ha någon påverkan dettautredningens

område.
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Kommittédirektiv

Mål och medel för Statens räddningsverk Dir.

1996:1 1

vidBeslut regeringssammanträde den december19 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall tillsättas med uppdrag bakgrundatt, mot av
bl.a. de förändrade uppgifter räddningsverkStatens fått densamtsom
ökade kommunaliseringen delar verksamheten, göra översynav av en

myndighetens mål och medel. I uppdraget ingår utreda vilkaäven attav
myndighetens verksamheter bör ingå i den ekonomiskaav som

planeringsramen för det civila försvaret belysa möjligheternasamt att
till effektiviseringar och rationaliseringar. Ekonomiska konsekvenser

förslaget skall redovisas.av

Räddningsverkets uppgifter förändras

Räddningsverket bildades år 1986. räddningstjänstlagEn ny
1986:1102 trädde i kraft den januaril 1987. Denna lag innebar en
samlad reglering samhällets räddningstjänst och ävenav en
modernisering räddningstjänstens utbildningsverksamhet.av

Under delen 1980-talet inriktades Räddningsverketssenare av
verksamhet fortsatt utveckling räddningstjänstutbildningenmot en av
och integrationenpå fred-krig inom metod-, teknik- och
utbildningsområdena. betydande delEn utvecklingsverksamhetenav
inriktades områdena farligt gods, oljeskadeskyddmot transport av
beredskap kämenergi- och kemikalieolyckor, tillämpningenmot av
riskanalyser samordning mellan statlig och kommunalsamt
räddningstjänst.
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Under 1990-talet har verksamheten präglats av
intemationaliseringen, EU-samarbetet, genomförandet.ex. av
internationella civila humanitära katastrof- och räddningsinsatser samt

Östeuropa.det Säkerhetsfrämjande arbetet i Central- och Speciell vikt
har också lagts vid säkerhet för anläggningar med särskilda risker och
vid arbetet med begränsa skador och förebygga olyckor. Vidareatt har
införandet den juli1 1995 lagen 1994:1720 civilt försvar ochav om
ändringar i räddningstjänstlagen haft betydelse kommunerattgenom nu
fått för organisera och planera för räddningstjänstenett att underansvar
höjd beredskap. Den statliga civilförsvarsorganisationen har awecklats.
Kommunerna har tagit hanteringen den statliga utrustningenöver förav
befolkningsskydd och räddningstjänst i krig.

Genom riksdagens beslut med anledning 1996 årsav
totalförsvarsproposition, Totalförsvar i förnyelse prop. 1996/9714, bet.
1996/97:FöUl, rskr. 1996/97:36 har de fastställts principenatt om
helhetssyn skall tillämpas. Innebörden helhetssyn bör präglaär att en
samhällets satsningar och åtgärder för förebygga och hantera hotatt
och risker i såväl fred krig. Detta innebär bl.a. totalförsvaretsattsom

skall utformas också för kunna medverka vid internationellaattresurser
fredsfrämjande och humanitära insatser för kunna stärkasamt att
förmågan hantera svåra påfrestningar på samhället.att För
räddningstjänstområdet innebär detta, såvitt lagregleringen, ingaavser
förändringar hur samhällets räddningstjänst skall organiseras ochav
bedrivas.

Vidare har det i totalförsvarspropositionen framhållits verketsatt
uppgifter inom räddningstjänstområdet, i arbetet med förebyggande av
olyckshändelser och i fråga farligt gods, itransporterom av
fortsättningen bör inriktas på tillsyn, utvecklingsarbete och utbildning.
Även samordningsuppgiñema på dessa områden kommer att vara
betydelseñalla.

I totalförsvarspropositionen föreslås uppgifter föräven nya
Räddningsverket, såsom för genomförandetatt ansvara av
internationella katastrof- och räddningsinsatser i sådanasamt att
internationella sammanhang kunna ställa till förfogande förresurser
den tidiga återuppbyggnadsfasen. Medverkan i utvecklingen militärav
och civil samverkan i planering och utbildning för fredsfrämjande och
humanitära insatser framhålls särskilt. Räddningsverket ska även

för genomförandet utbildningen till de civilaansvara av
beredskapsstyrkoma på räddningsskoloma.
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I totalförsvarspropositionen konstaterar regeringen fråganatt om en
eventuell överföring medel för skyddsrumsbyggande tillav m.m.
kommunerna bör Vidare regeringen har förprövas. avsiktatt attanges
vidare studera möjligheterna utveckla finansieringssystematt ett som
medför kostnader för skyddsrumsbyggandet blir jämnareatt statens
fördelade tiden och mindre känsliga för förändringaröver i
byggkonjunkturen vad fallet med nuvarandeän är system.som

propositionenI beredskapen svåra påfrestningar påmotom
samhället i fred prop. 1996/97:11 redovisas regeringens ambition för
beredskapen dessa påfrestningar. Här framhållsmot att
Räddningsverket skall särskilda satsningar på det förebyggandegöra
arbetet, vilket bl.a. innebär strategi för säkrare samhälle skallatt etten
utvecklas. dettaI sammanhang skall tillsyns- och miljöfrågoma
tillmätas särskild vikt. Inom det förebyggande arbetet kommer
kommunala riskanalyser grund för ökade satsningar förutgöra atten
dels minska antalet olyckor, dels begränsa skador.

Regeringen har uppdragit åt särskild utredare dir. 1996:90 atten se
lagstiftningen i frågaöver kemikalieolyckor Iom m.m.

utredningsuppdraget ligger myndighetsansvaret föratt transport av
farligt gods skall kommerDessutom vissa frågor tillsyn,över.ses om
utbildning och överklagande inom för lagen 1982:821ramen om

farligt gods utredas. Frågorna rörandetransport att transportav av
farligt gods skall till regeringen den augusti15avrapporteras senast
1997 medan utredningen slutligen skall till regeringenrapportera

den 31 december 1997.senast

Vidare kommer regeringen uppdra åt särskild utredare dir.att en
föreslå1996:115 förändringar i syfte utveckla sotningsväsendet.att att

Utredaren skall föreslå förändringar befrämjar ökadsom en
konkurrens, och utvecklar fastighetsägarens inflytande sotningenöver

den fastigheten. Utredningen skall till regeringenavrapporteraav egna
den juli1 1997.senast

Utredningen principer för finansieringÖversynom av av
beredskapsåtgärder vissa andra uppgifter inom det civila försvaretsamt
har i betänkande SOU 1996:58 Finansiering det civila försvaretav
framhållit den ekonomiska planeringsramen för det civila försvaret iatt
princip endast bör omfatta avsedda förärresurser som
beredskapsändamål. Vidare konstateras nuvarande anslag föratt
funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst finansierar såväl
fredsverksamhet beredskap för säkerhetspolitiska kriser och krig.som
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Enligt utredningen det olyckligt medelär inte avsedda föratt ärsom
beredskapsändamål inkluderas i den ekonomiska planeringsramen.
Utredningen anvisade dock ingen förmetod dela anslaget iatt upp en
fredsdel och del beredskapsändamål.en som avser

I sitt remissvar Räddningsverket preliminärt förslag tillettgav
sammansättning funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst. Iav
totalförsvarspropositionen framhåller regeringen den delaratt
utredningens på utformningen den ekonomiskasyn av
planeringsramen.

ÖverstyrelsenRegeringen har den december5 1996 givit för civil
ÖCBberedskap i uppdrag funktionsgenomgånggöraatt en av

funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst.

ÖCBEnligt uppdraget skall lämna till regeringen denrapport senast
30 september 1997.

Uppdraget

totalförsvarspropositionenI särskild utredare skall tillsättasattanges en
i syfte mål och medel föröver Räddningsverketsatt se
verksamhetsområde. Syftet klargöra myndighetens framtidaär att
uppgifter och ansvarsområden.

utredningsuppdragetI skall omfattningen och inriktningen av
offentliga åtaganden inom verksamhetsområdet och i detprövas
sammanhanget skall formerna för föräven styrning ochstatens ansvar
uppföljning bedömningEn skallöver. medelsbehovetgöras ärses om

till Räddningsverkets nuvarande uppgifter. Eventuella behovanpassa
författningsändringar börav anges.

statligaDen tillsynsverksamheten skall uppmärksammas. Utredaren
skall vidare analysera fördelningen uppgifter mellan ochstatav
kommun mellan Räddningsverket och länsstyrelser föreslåsamt samt
eventuella förändringar. dettaI sammanhang skall såväl
länsstyrelsemas kompetens för uppgifterna den förändringsprocesssom

pågår denpå regionala nivån särskilt uppmärksammas.som
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Uppgifer det civila försvaretinom-

funktionsgenomgångDen funktionen Befolkningsskydd ochav
ÖCBräddningstjänst regeringen har uppdragit genomföraattsom
ÖCBskall löpande till utredaren. skall vidareavrapporteras

preliminära slutsatser till utredaren den juniavrapportera 15senast
1997. slutsatserDessa skall grunden för utredarensutgöra
överväganden Räddningsverkets uppgifter inom det civila försvaret.om

Utredaren skall redovisa vilka verksamheter inomäven funktionen
Befolkningsskydd och räddningstjänst bör iingå den ekonomiskasom
planeringsramen för det civila försvaret. Utgångspunkten skall attvara
den civila planeringsramen endast bör omfatta sådana kostnader som

beredskapsändamål.avser

Hur bör utbildningen bedrivas-

Utredaren skall särskild vikt åt utbildningsverksamhetenägna inklusive
serviceverksamheten. grunden bör analys efterfrågan påvara en av
utbildning yrkespersonal inom den kommunala räddningstjänsten,av

räddningsmän med civilplikt civilatas ut samtav som av
beredskapsstyrkor Räddningsverket enligt 1996 års Försvarsbeslutsom
skall för utbildningen Mot bakgrund framtidaettsvara av. av
utbildningsbehov skall utredaren behov förändringarange av av
utbildningen såväl det gäller innehåll, uppläggning, organisationnär

det gäller uppdelning på räddningsskolor.när Möjligheten låtaattsom
bedriva räddningsskolomas serviceverksamhet på entreprenad skall
övervägas.

Vilka räddningsverkets uppgifterär nya-

Räddningsverket har fått uppgifter inom den internationellanya
verksamheten. Sålunda skall myndigheten enligt 1996 års
Försvarsbeslut för genomförandet internationella katastrof- ochsvara av
räddningsinsatser kunna ställa till förfogande för densamt resurser
tidiga återuppbyggnadsfasen. Vidare skall Räddningsverket medverka i
utvecklingen militär och civil samverkan i planering och utbildningav
inför fredsfrämjande och humanitära insatser. Myndigheten har även
fått utökade uppgifter vad gäller EU-frågor bl.a. inom områdena

farligt gods och räddningstjänstfrågor. Utredaren skalltransport av
särskilt beakta behovet eventuella förändringar inom verketsav
internationella verksamhet.
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I fortsatt miljöarbete sektorsmyndighetemasett är miljöansvar av
betydelse, vilket medförstor utredaren skall särskilt uppmärksammaatt

miljöfrågoma inom räddningstjänstområdet.

Skall kommunerna få för medlen till skyddsrumsbyggandetansvar-

Utredaren skall belysa frågan eventuellt överförande medlenettom av
för skyddsrumsbyggande till kommunerna för dessaatt ettm.m. ge

för befolkningsskyddetstörre kommunal nivå. dettaIansvar
sammanhang skall beaktas dels det riksdagen och regeringensom
tidigare uttalat, dels de frågeställningar Riksdagens revisorer lyftsom
fram i sin Förslag till inriktning skall lämnas.rapport. Denna fråga skall
utredas och till regeringen delrappoit.avrapporteras Eftersom
regeringens beslut bör utredaren redovisa förslag till utformningett av

framtida finansieringssystem för skyddsrumsbyggnadet.ett

Nya uppgifter bl.inom sotningsväsendeta.-

Utredaren skall beakta de eventuella förslag förändrade uppgifterom
kan framkomma i de särskilda utredningar regeringen tillsattsom som

för lagstiftningen i frågaöveratt kemikalieuppgifter ochse om m.m.
för föreslå förändringar i syfteatt utveckla sotningsväsendet.att

Indelning fem verksamhetsgrenari-

Mot den bakgrund här redovisas skall utredaren analysera ochsom
målöverväga och medel för myndigheten föreslå eventuellasamt

förändringar. bakgrundMot de överväganden och förslagav som
föreslås skall den indelningprövas i fem verksamhetsgrenar, som
regeringen tidigare beslutat Förslag till eventuella förändringar iom.
indelningen skall redovisas.

Förbättrad samordning-

Möjligheterna för ökad och förbättrad samordning inomen
verksamhetsområdet skall beaktas, utnyttjandett.ex. genom av
informationsteknologin. Det gäller inom den centrala organisationen

på regional nivåäven samverkan mellan dessasamt ävenmen avser
nivaer.
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Möjligheter till rationaliseringar-

Möjligheter till effektiviseringar och rationaliseringar skall särskilt
beaktas.

Konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23,prövaatt att
redovisa jämdställhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124, att
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. och1992:50 redovisaatt
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Utredaren skall kostnadsberäkna samtliga förslag läggsäven som
fram. Förslag lämnas utredaren skall belysas även ettsom av ur
samhällsekonomiskt och statsfmansiellt perspektiv. Förslag ledersom
till utgifterökade och minskade inkomster för skall åtföljasstaten av
förslag till omprioriteringar eller andra fmansieringsvägar.

Samråd och avrapportering

Utredaren skall bedriva arbetet i samråd och samarbete mednära
ÖverstyrelsenRäddningsverket i berörda delar efter samråd medsamt

för civil beredskap och med andra berörda myndigheter. Vidare skall
skesamråd med Kommunförbundet och den särskilde utredare som

regeringen tillsatt lagstiftning i fråga kemikalieolyckoröveratt se om
den utredare tillsatts utveckla sotningsväsendet.samt attm.m. som

Utredaren skall vidare informera berörda huvudorganisationer och
bereda dem tillfälle lämna synpunkter under arbetets gång.att

Utredaren skall till regeringen delredovisa uppdraget om
överförande medlen for skyddsrumsbyggande till kommunernaav

den juni redovisningen1 1997. uppdraget börI ingåsenast även attav
belysa Räddningsverkets för miljöfrågomas hantering inomansvar
myndighetens verksamhetsområde.

Uppdraget skall i övrigt till regeringen den 1avrapporteras senast
1998.mars

Försvarsdepartementet
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Utredningens uppdrag enligt våra direktiv

Utredningen ska:
Uppdrag/deluppdrag Kapitel/

avsnitt
3,4pröva omfattningen och0

inriktningen det offentligaav
åtagandet inom verksamhets-
området

analysera fördelningen0 av 3,4,6
uppgifter mellan ochstaten
kommuner mellansamt
Räddningsverket och
länsstyrelser förslåsamt
eventuella förändringar

formernaöver för statens0 se 4,6
för styrning ochansvar

uppföljning
uppmärksamma den statliga 6.5o
tillsynsverksamheten

6.5uppmärksamma0
länsstyrelsernas kompetens för
uppgifterna och den
förändringsprocess pågårsom
beakta möjligheterna för0 en 6.1.2, 6.1.3
ökad och förbättrad

samordning inom
verksamhetsområdet t.ex.

utnyttjandegenom av
informationsteknologin
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Uppdraydeluppdrag Kapitel/
avsnitt

519-ti"belysa frågan eventuellett0 om
regermge"överförande medlen förav

19974543skyddsrumsbyggande tillm.m.
kommunerna

utreda vilka myndighetens0 6.2, skr.av
verksamheter ingåbör i till regeringensom

1997-12-23den ekonomiska plane-
ringsramen ñr det civila
försvaret
redovisa principer för0
uppdelning av
Räddningsverkets nuvarande

anslag
redovisa vilka verksamheter --0
inom funktionen bör ingåsom

6-3-2,redovisa förslag tilletto

evisimffframtidautformning ettav
franrappmtñnansieringssystem for

RRVskyddsrumsbyggandet

analysera och överväga0 6
målmyndighetens och medel

förslå eventuellasamt
förändringar

indelningen ipröva0
61verksamhetsgrenar och

redovisa förslag till eventuella

förändringar



234 Bilaga 2 1998:59SOU

Uppdrag/deluppdrag Kapitel/
avsnitt

bakgrund framtidamot ett0 av
6.4utbildningsbehov behovange

förändringar utbildningenav av
såväl det gäller innehåll,när
uppläggning, organisation som

de gäller uppdelning pånär
räddningsskolor, överväga
möjligheten låta bedrivaatt
räddningsskolomas
serviceverksamhet på
entreprenad
särskilt beakta behoveto av 6.8eventuella förändringar inom
verkets internationella
verksamhet

belysa Räddningsverkets0 6.7
för miljöfrågornasansvar

hantering inom myndighetens
verksamhetsområde
bedöma medelsbehovet är0 om

till Räddningsverketsanpassat
nuvarande uppgifter

särskilt beakta möjligheter 4,60
till effektiviseringar och

rationaliseringar
eventuella behov0 ange av

4,6 skr.författningsändringar
till

regeringen
1997-10-27
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Ärenden överlämnats till utredningensom

Arende Avsnitt
Svenska kommunförbundet, 4.5
1996-05-21, dnr. 1996/1334

Finansiering räddningstjänstav
Statens räddningsverket, Skyddade 6.3

behovutrymmen av
forordningsändring,
12/8-97, 410-2221-1997
Statens räddningsverk, Utveckling 6.5

tillsynsverksamheten inomav
området särskilda risker samt
framtagande åtgärdsprogram,av
97-08-12, dnr. 200-1442-1997
Statens räddningsverk, 6.3
Skyddsrumsplanering och fysisk
planering
Beställningsnummer 93/97P3 0- l
Statens räddningsverk, Utdelning 6.3av
andningsskydd
Beställningsnummer 92/97P3 O- 1
Statens räddningsverk, 6.3
Kvalitetssäkring i
skyddsrumssystemet
Beställningsnummer P3 0-1 88/97
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Ärenden Avsnitt

räddningsverk,Statens Kommunal 6.5
räddningstjänst- en
lägesredovisning
97-06-25, dnr. 159- 1874-1997

räddningsverk,Statens 6.4
Räddningstjänstens utbildning i
framtiden

dnr.94-09-28, U703-1992/94
Översyn utbildning inomav
Räddningsverkets ansvarsområde
Beställningsnummer U27-475/94
Räddningsverket, 6.4
Brandingenjörslinjens omfattning
och inriktning
94-02-23
Överstyrelsen för civil beredskap, 6.3

frånRapport genomgång av
funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst dnr. 6-1836/96,
1997-10-31
Kävlinge FramställningKommun, 4.5

farligt godstransportom av
jämväg och väg
96-06-03, DOK11
Svenska kommunförbundet, 6.5
Utbildning i räddningstjänst
97-11-26, 1997/3018Dnr.
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Myndigheter, m.fl.organisationer som

utredningen har intervjuat/träffat

Avregleringsutredningen
Boverket
BRANDFORSK
Brandmärmens riksförbund

m.fl.CB kanslichefema
Civile koordinatom
Civilförsvarsförbundet
Frivilliga flygkåren
Försvarshögskolan
Försvarsmakten

forskningsanstaltFörsvarets
Försvarsdirektörema vid länsstyrelserna
Göteborgs Universitet
Helsingborgs kommun
Högskolan i Karlstad
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Sjöfartsverket

SMHI

Socialstyrelsen

Sprängämnesinspektionen

HaverikommissionStatens

kämkraftsinspektionenStatens
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Totalförsvarets pliktverk
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ÖCB
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Brandbefálens riksförbund
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Civilpliktsrådet

Frivilliga flygkåren

Landstingsförbundet

Skorstensfejaremästares riksförbund

SOS ALARM AB

Svenska Arbetsgivareföreningen
Svenska Brandförsvarsföreningen
Svenska Brukshundsklubben

Svenska kommunförbundet

Svenska Livräddningssällskapet
Svenska röda korset

Sveriges civilförsvarsförbund

Sveriges Radio AB

Utredningar

Civile koordinatom

Kemikalieutredningen
Sotningsutredningen

Personalorganisationer

Kommunal

SACO
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Beställare och utförare inomFoUav

verksamhetsområdet

Ansvarsområdena går dela i huvudgrupper:att tre
Tekniskt perspektiv; kvantifierbara och funktionella skeden.0
Organisatoriskt perspektiv; hur organisationer påverkas eller0 agerar
under svåra förhållanden.
Individperspektiv; individens reaktioner och handlande under0 svåra
förhållanden.

följandeI tabeller redovisar vi ansvarsområden för olika
myndigheter och organisationer har för FoU inomsom ansvar
verksamhetsområdet. Dessa organisationer främst beställareär FoU.av

Fet stil huvuduppgift
Vanlig stil medelstor uppgift
Kursiv stil mindre uppgift

Fo U-beställare med teknisk perspektiv
Fysiskt Transport Kemikalier Miljö, Fysisk
Brand, farligt arbetsmiljö planering,av
teknik, gods GIS
insats,
räddning

SRV VV KEMI SNV Boverket
BRAND- LFV SKI KBV Lant-
FORSK mäteriet
SÄI BANVER SSI SMHI SoS

KET/SJ
RPS SjöV SRV SGI SNV
LFV SRV SRV SRV
SjöV ASS, ALI

SoS
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U-beställareF0 organisatoriskt perspektiv
Förvaltning
Organisation,
beslutsgrocess
ÖCB

SRV

oU-beställareF med individperspektiv
Människan informationshantering
Handlar Myndighet-agerar,
uppfattar värderar myndighet, myndighet-

media, myndighet-
människa

SoS SPF
SPF SRV

ÖCBSRV
BRANDFORSK

Nedan följer redovisning viktiga institutioner utför FoUen av som
med anknytning till verksamhetsområdet Skydd olyckor.mot

Utförare med tekniskt perspektiv
yskisktF Kemikalier Miljö, FysiskTransport

Brand, Kärnkraft arbets- farligt planeringav
teknik, miljö gods GIS
insats,
räddning
LTH FOA FOA LTH FOA
FOA FOA Kulturg,

CTH Gbg
NOVE- Kulturgeo, Kulturg,

S UmeåMU Gbg
KTH Kulturgeo, NOVE-

Umeå MU S
CTH NOVE-

MUS

;$°U°i

.üøäøögsx
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medUtförare organisatoriskt perspektiv
Förvaltning
gOrganisation, beslutsprocess, socio-tekniska system

FHS
Kulturgeo,
Gbg
Kulturgeo,
Umeå
NOVEMUS
Högskolan i
Karlstad

Uyörare med individperspektiv
Människa Informationshantering
Handlar uppfattar Myndighet-myndighet,agerar,

värderar myndighet-media,
myndighet-människa

FHS FHS
FOA F 0A

förCentrum riskforskning Centrum för riskhantering
vid vid Handelshögskolan
Handelshögskolan i Stockholm
i Stockholm
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