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Remissvar – Enhetligt ledningssystem för kommunal 
räddningstjänst - ELS 
Brandskyddsföreningen tackar för inbjudan att lämna synpunkter på förslag till handbok ELS. 

Brandskyddsföreningen tycker att det är bra att MSB tar fram en gedigen vägledning till hur 
kommunerna ska kunna säkerställa enhetliga ledningssystem avseende förmågan att leda 
räddningsinsatser. 

Brandskyddsföreningens enda kommentar avser behovet av bättre vägledning i samband med 
avslutande av en räddningsinsats. Vi hänvisar till nedanstående remisskommentar avseende 
förslag till föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst (dnr. 2020-15102). 

”Ibland uppkommer problem vid avslut av räddningsinsats då räddningstjänsten inte i 
tillräcklig omfattning har kartlagt den enskildes förmåga att hantera konsekvenserna av 
olyckan. Exempelvis kan det handla om en skogsbrand hos en mindre markägare. 
Brandskyddsföreningen vill därför se att föreskrifter och allmänna råd förtydligar innebörden i 
kapitel 3 § 9 i LSO. Föreskrifter och allmänna råd bör förtydliga vilka åtgärder 
räddningstjänsten bör vidta för att kartlägga den enskildes förmåga att hantera konsekvenserna 
av olyckan. Vidare bör förtydligas att utöver att informera om behovet av bevakning, 
restvärderäddning, sanering och återställning ska även tydliggöras vilka risker den enskilde 
förväntas hantera.” 

Den som drabbas av en olycka som ger upphov till en räddningsinsats är ofta i en utsatt och 
okänd situation och är därför i behov av ett stort stöd från samhället. Att överlämningen av 
händelsen sker på ett sätt som är anpassat till den drabbades förutsättningar är därför av stor 
betydelse för den fortsatta hanteringen av skadan. Detta skede är även avgörande för hur 
räddningsinsatsen kommer att uppfattas i efterhand. Vi föreslår därför att handboken på ett 
tydligare sätt beskriver hur en kartläggning av den drabbades förmåga kan göras i samband med 
avslutande och överlämning. I sammanhanget bör också beskrivas att restvärdesledare utgör en 
viktig resurs för att göra övergången mellan räddningsinsats och efterföljande åtgärder så smidig 
som möjligt. Sammanfattningsvis vill vi ha ett något större fokus på den drabbade. 

 

Med vänlig hälsning 

Lars Brodin 

Brandskyddsföreningen 
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