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Förslag till nya föreskrifter 
om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats 
 

 
Remissinstans 
Brandskyddsföreningen 
Adress 
Brandskyddsföreningen  Box 472 44   100 74 Stockholm  
E-postadress 
lars.brodin@brandskyddsforeningen.se 

 

 
Övergripande synpunkter 
Brandskyddsföreningen tackar för inbjudan att lämna synpunkter på förslag till föreskrift om undersökningsrapport efter kommunal 
räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor. 
 
Brandskyddsföreningen tycker att det är bra att hanteringen av olycksundersökningar regleras genom föreskrifter. Olycksstatistiken blir 
därigenom mer tillförlitlig och arbetet med ytterligare undersökningar mer likvärdigt i landet.  
 
Brandskyddsföreningen anser att det i föreskriften ska finnas krav på att varje kommun i sin organisation eller genom avtal med annan 
organisation, ska ha kapacitet att utföra ytterligare undersökningar. 
 
Brandskyddsföreningen anser att det genom föreskriften regleras att kommunen ska besluta om kriterier för när ytterligare undersökningar ska 
genomföras. Exempel på sådana kriterier bör tas fram av MSB i en vägledning. 
 
Brandskyddsföreningen anser att arbetet med dokumentation av ytterligare undersökningar och tillgängliggörande av dokumentationen behöver 
utvecklas. En sådan åtgärd bör vara att MSB gör dokumentationen av alla ytterligare undersökningar, som uppfyller grundläggande kvalitetskrav, 
blir tillgängliga och att innehållet i dokumentationen blir sökbart i större utsträckning. En större sökbarhet i en databas av ytterligare 
undersökningar skulle underlätta möjligheterna till lärande betydligt. 
 
Brandskyddsföreningen anser att lärandet från olyckor bör utgöra en större kunskapskälla i det olycksförebyggande arbetet i hela samhället, än 
vad det gör idag. Fokus bör därför vidgas från huvudsakligen räddningstjänst till hela samhället enligt nedanstående förslag. 
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Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Avsnitt, kapitel, 
paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 

2 § ”Syftet med en undersökningsrapport är att 
bidra till lärande från olyckor och att 
systematiskt förbättra den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänsten. Detta 
uppnås genom att klarlägga orsakerna till 
olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 
genomförts.” 
Texten bör omformuleras till ett mer 
övergripande fokus 
 

Syftet med en undersökningsrapport är att bidra till lärande från olyckor 
och att systematiskt förbättra säkerheten i samhället samt förmågan att 
hantera olyckor. Detta uppnås genom att klarlägga orsakerna till 
olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

Bilaga 1  
Utvärdering 

”Beskrivning av lärdomar från händelsen 
eller räddningsinsatsen som bör spridas 
inom svensk räddningstjänst” 
Texten bör formuleras om till att 
lärdomarna bör spridas till alla som arbetar 
olycksförebyggande. 

Beskrivning av lärdomar från händelsen eller räddningsinsatsen som 
kan vara till nytta för det olycksförebyggande arbetet i samhället. 
 

 


