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Proposition 4 – Förändra ansvarig för räddningstjänsten 1 

 2 

Kommunerna har idag var för sig, inom respektive kommuns geografiska område, ansvaret 3 

för all form av räddningstjänst undantaget sex specialområden så som exempelvis 4 

sjöräddningstjänst, fjällräddningstjänst, där staten genom olika myndigheter har ansvaret. 5 

Uppgifterna som den kommunala räddningstjänsten har ökar hela tiden i omfattning och 6 

komplexitet. Från att från allra första början handlat om att släcka eldsvådor till att idag 7 

omfatta en bred palett av olika uppdrag – trafikolyckor, drunkningsolyckor, kemikalieolyckor 8 

etc. 9 

Detta ställer idag krav på att en räddningstjänst behöver ha både bredare och spetsigare 10 

kompetens och mer specialiserad utrustning. Ofta handlar det om dyr utrustning, utrustning 11 

som används sällan och med specialutbildad personal. Detta är en utmaning för alla 12 

räddningstjänster i landet men blir ju naturligtvis extra utmanande i de mindre 13 

kommunerna. 14 

En hel del kommuner har gått samman i kommunalförbund för att kunna dela på framförallt 15 

sällan använda resurser men naturligtvis också för att uppnå stordriftsfördelar och minska 16 

sårbarheten. 17 

Dagens lagstiftning är utformad så att en räddningstjänst är tvungen att hjälpa en annan om 18 

hjälpen efterfrågas. Den räddningstjänst som hjälper en annan kan fakturera detta enligt 19 

självkostnadsprincipen. Så länge det handlar om vanligt förekommande uppgifter som 20 

bränder, trafikolyckor är det för det mesta inget problem. Kostnaderna är någorlunda de 21 

samma för de inblandade räddningstjänsterna och utbytet går åt båda hållen.  22 

När det kommer till de mera sällan förekommande insatserna är det besvärligare. De mindre 23 

räddningstjänsterna har ofta inte möjlighet att ha dessa resurser och förlitar sig på att en 24 

större granne har det. Det förekommer att den mindre räddningstjänsten betalar för att den 25 

större har dessa förmågor och resurser. I andra fall vägrar man teckna avtal men åberopar 26 

ändå den större grannens resurser i sin räddningsplan till Länsstyrelsen. 27 

Historiskt har dessa insatser, utan samverkansavtal, prissatts till samma nivå som de mer 28 

vanliga. I takt med att dessa sällan-resurser blivit fler och dyrare, både i inköp och att hålla 29 

operativa har några räddningstjänster räknat fram en prislapp som utgår från vad det kostar 30 

att ha denna förmåga fördelat per använd timme. Detta har inneburit en priset för en 31 

kemikalieräddningsinsats till en annan räddningstjänst i vissa fall tiodubblats och lett till 32 

konflikter och hot om att man inte kommer att betala en sådan faktura. 33 

Även om dessa motsättningar och konflikter ännu inte lett till några operativa problem som 34 

orsakat onödigt lidande eller dödsfall är det en ohållbar situation att vissa kommuners 35 

invånare ska betala för andra kommuners beredskap. 36 

I och med kriget i Ukraina har fokus nu även satts på de uppgifter räddningstjänsten har i 37 

krigstid, bland annat minröjning. En förmåga som ingen kommunal räddningstjänst har haft 38 

på många år även man formellt har haft uppgiften. Tillsynsmyndigheten har inte heller ställt 39 
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krav på att man ska kunna visa upp att man har förmågan. Det säger sig självt att en liten 40 

kommun omöjligt kan hänga med i de ökade kraven på vad en räddningstjänst ska kunna 41 

klara av. 42 

Totalt sett ger detta en bild av att räddningstjänst utifrån dagens uppdrag är fel organiserad. 43 

Räddningstjänst är idag för omfattande och för komplext för att för de flesta kommuner 44 

kunna vara ett kommunalt uppdrag. Med dagens lagstiftning är kommungränserna operativt 45 

sett redan utsuddade. Utifrån detta anser jag att det är på tiden att man går samma väg med 46 

räddningstjänsten som man gjorde med sjukvården för 100 år sedan och flytta över ansvaret 47 

till regionerna. Alla regioner är stora nog att själva kunna upprätthålla den förmåga och 48 

beredskap som lagen föreskriver. Innan överflyttning sker bör övervägas om finansiering ska 49 

ske via en skatteväxling. 50 

 51 

Med anledning av ovan föreslår föreningsstyrelsen årsmötet besluta: 52 

att Moderaterna verkar för att ansvaret för det som idag är kommunal räddningstjänst 53 

flyttas över till regionerna 54 

att Kävlingemoderaterna antar propositionen 55 

att Kävlingemoderaterna skickar vidare till förbundsstämman samt till partistämman 56 

att Skånemoderaterna tar propositionen som sin samt skickar vidare till partistämman 57 


