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I 

 

Abstract 
The purpose of this legal dogmatic Bachelor Thesis is to define the legal definition of “a 
rescue service” and illustrate the division of responsibilities between national authorities 
and the municipalities with regards to the execution of emergency response operations. 

“A rescue service” means the emergency response actions that national and municipal 
authorities are legally obliged to provide to prevent or minimise injury to people and 
damage to property or the environment when emergencies occur or seem imminent. In the 
following cases a national authority is responsible for providing the requisite rescue 
service: 

1. Search and rescue (air) – the Swedish Civil Aviation Authority is the responsible 
authority; 

2. Search and rescue (maritime) the Swedish Maritime Administration is the 
responsible authority; 

3. Maritime environmental protection – the Swedish Coast Guard is the responsible 
authority; 

4. Mountain rescue service, – the police services in the four mountainous counties are 
the responsible authorities; 

5. General missing persons searches – the regional police are the responsible 
authority; and finally 

6. Emergency preparedness for nuclear energy incidents – the relevant county 
administrative board is the responsible authority. 

The municipalities are responsible themselves or in co-operation with others for all other 
rescue services required within the municipality’s boundaries. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna rättsdogmatiska uppsats är att definiera räddningstjänstbegreppet och 
belysa ansvarsfördelningen mellan staten och en kommun vid utövandet av räddningstjänst 
samt kortfattat redogöra för de myndigheter som med annat lagstöd än lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor deltar i en räddningsinsats. 

Med räddningstjänst menas, enligt 1 kap. 2 § LSO, den verksamhet som staten eller 
kommunen är skyldig att svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor på 
människoliv, egendom eller på miljön. En olycka är en oönskad händelse som inträffar 
plötsligt och dessutom medför en negativ konsekvens. Med överhängande fara för olycka 
menas händelser som med stor sannolikhet inträffar nära i tiden och om ingenting görs 
utvecklar sig till en olycka. För att en olycka ska falla inom ramen för 
räddningstjänstbegreppet måste även fyra kriterier; behovet av ett snabbt ingripande, det 
hotade intressets vikt, kostnader för insatsen samt omständigheterna i övrigt, vara 
uppfyllda för att en räddningsinsats ska inledas. 

Ansvarsfördelningen mellan staten och en kommun fördelar sig så att kommunen är 
ansvarig för all räddningstjänst inom sitt geografiska område om inte annat följer av 4 kap. 
1-6 §§ LSO. Den räddningstjänst som staten ansvarar för är: 

1. flygräddning, med Luftfartsstyrelsen som ansvarig myndighet, 

2. sjöräddning, med Sjöfartsverket som ansvarig myndighet, 

3. miljöräddning till sjöss, med Kustbevakningen som ansvarig myndighet, 

4. fjällräddning, med polismyndigheterna i de fyra fjällänen som ansvariga, 

5. efterforskning av försvunna personer, med samtliga polismyndigheter som 
ansvariga samt 

6. räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen, med länsstyrelsen som ansvarig 
myndighet i respektive län. 

En räddningsinsats leds alltid av en räddningsledare. I kommunal räddningstjänst utses 
denne av räddningschefen och vid statlig räddningstjänst utses räddningsledaren av den 
ansvariga myndigheten. Vid omfattande kommunala räddningsinsatser kan en länsstyrelse 
ta över ansvaret för all räddningstjänst i drabbade kommuner. Genom internationella 
överenskommelser mellan Sverige och dess grannländer finns möjlighet för samarbete och 
bistånd inom räddningstjänstområdet. 

Vid huvuddelen av alla kommunala räddningsinsatser pågår det flera parallella insatser 
genom att även polisen och sjukvården deltar. Varje aktör utför uppgifter utifrån sitt eget 
lagstöd. Ingen av aktörerna har någon direktivrätt över någon av de andra och för att kunna 
utföra en effektiv insats måste dessa samverka. Den aktör som utifrån sitt lagstöd har den 
bästa möjligheten att påverka händelseutvecklingen måste ta på sig ansvaret att i 
samverkansanda driva insatsen framåt. En räddningsledare har dessutom möjlighet att 
begära stöd från andra myndigheter och få dessa att delta i räddningsinsatsen. 

Hamnområdet spelar en viktig roll vid ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 
Innanför hamnområdet är kommunen ansvarig för all räddningstjänst, med undantag för 
efterforskning av försvunna personer. Utanför hamnområdet svarar staten för sjöräddning 
och miljöräddning men ansvaret för egendomsräddning är odelat den enskildes. Inom 
fjällområde uppstår också en otydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. 

 
Nyckelord: räddningstjänstbegreppet, samverkan, olycka, överhängande fara för olycka 
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Förord 
År 1995 skrev jag in mig på dåvarande Mitthögskolan i Östersund. Tolv år, 255 högskole-
poäng, fyra A och B uppsatser samt en C uppsats senare kan det vara dags att skriva ut sig 
själv och börja tillämpa sina inhämtade kunskaper. En filosofie kandidatexamen i 
rättsvetenskap kommer att rama in dessa kunskaper. Denna uppsats, tillsammans med två 
av de tidigare uppsatserna kommer att ligga till grund för den kommande boken ”Operativ 
juridik för kommunal räddningstjänst” som kommer ut under hösten 2008. 

Jag vill tacka min arbetsgivare, Räddningsverket Sandö, som på olika sätt givit mig 
möjlighet att kombinera arbete och studier under de senaste fyra åren. För detta är jag evigt 
tacksam. De personer, ingen nämnd och ingen glömd, som på olika sätt läst, ifrågasatt eller 
på annat sätt bidragit till denna uppsats förtjänar ett särskilt tack. Avslutningsvis riktas 
också stor tacksamhet till min handledare, lektor Gösta Westerlund vid Göteborgs 
universitet, som med noggrannhet, precision och stort intresse hjälpt mig i uppsatsarbetet. 
 
 
Söråker julen 2007 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under år 2006 utfördes cirka 92 000 räddningsinsatser i Sverige.1 Förutsättningen för att 
bedriva en räddningsinsats är att en situation eller händelse är bedömd som 
räddningstjänst. För allmänheten är räddningstjänst förknippat med en brandstation, 
brandmän och röda brandbilar med blåa lampor på. Räddningstjänst i juridisk mening är 
dock en verksamhet som staten eller en kommun är skyldig att bedriva. Lagstiftaren har 
dessutom snävat av definitionen av räddningstjänstbegreppet, främst i syfte att inte ta över 
någon enskilds kostnadsansvar. Under en räddningsinsats arbetar, förutom den myndighet 
som har ansvaret för själva räddningstjänsten, oftast andra myndigheter som har sitt 
specifika ansvar under räddningsinsatsen. Räddningsinsatsen leds alltid av en 
räddningsledare.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att definiera räddningstjänstbegreppet och belysa 
ansvarsfördelningen mellan staten och en kommun vid utövandet av räddningstjänst. 
Vidare kommer arbetet kortfattat att redogöra för de myndigheter som med annat lagstöd 
än lag (2003:778) om skydd mot olyckor deltar i en räddningsinsats samt vilka möjligheter 
en räddningsledare har att begära stöd av andra myndigheter vid räddningsinsatser. 
Otydligheter i gällande lagstiftning ska i förekommande fall också uppmärksammas. 

1.3 Metod 
Uppsatsen har utarbetats efter en klassisk rättsdogmatisk metod, som går ut på att läsa, 
utreda och analysera rättsvetenskapligt material i form av lagar, förarbeten, doktrin och 
praxis. Stor vikt har lagts vid offentligt tryck.  

Rättsbanken, via Mittuniversitetets hemsida, har använts för att söka förarbeten, rättsfall 
från hovrätterna och Högsta domstolen samt uttalanden från Justitieombudsmannen och 
Justitiekanslern. De sökord som nyttjades var; räddningstjänst, räddningsledare, 
räddningschef, statlig räddningstjänst, kommunal räddningstjänst, och samverkan. 

Under arbetets gång har metodböckerna ”Att skriva juridik”2 och ”Praktisk juridisk 
metod”3 använts för att ge uppsatsen en god struktur och stilistisk utformning. Uppsatsens 
tabeller är utformade enligt ”Rapporter och uppsatser”4. 

Den 20 april 2007 skickades ett brev till landets samtliga 53 tingsrätter via e-post.5 
Brevet innehöll en förfrågan om domar med anknytning just till räddningstjänstbegreppet.6 
Orsaken till förfrågan var att det inte finns någon möjlighet att söka efter rättsfall från 
första instans i någon nationell rättsdatabas. Resultatet har inte tillfört uppsatsskivandet 
något i sak. Fördelningen av svar redovisas i tabell 1. 

                                                 
1 NCO 2007:4 
2 Jensen, U, Rylander, S, Lindblom, P-H: Att skriva juridik. Regler och råd. Uppl. 4 Iustus förlag 2006. 
3 Lehrberg, B: Praktisk juridisk metod. Uppl. 5 Institutet för Bank- och affärsjuridik AB 2006 
4 Backman, J: Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur 1998 
5 Diarienummer 529-3193-2007 
6 För att få en större tyngd bakom förfrågan stod tjänstemannen Thomas Bengtsson, Räddningsverket som 
avsändare och inte studenten med samma namn. 
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Tabell 1 Resultat av förfrågan till Sveriges samtliga tingsrätter om rättsfall med anknytning till räddnings-
tjänstbegreppet 

Typ av svar Antal svar 

Tingrätt som svarat och skickat med rättsfall. (dock ej relevant för uppsatsen, då 
detta handlade om allmänfarlig ödeläggelse) 1 stycken 

Tingsrätt som svarat att de sökt, men inte funnit några relevanta rättsfall. 12 stycken 

Tingsrätt som svarat att de inte har tid och möjlighet att göra några sökningar. 5 stycken 

Tingsrätt som ej svarat 35 stycken 

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen innefattar enbart den räddningstjänst som bedrivs under fred och följaktligen 
inte under höjd beredskap eller krig. Uppsatsen avser inte att fördjupa ekonomiska aspekter 
på räddningstjänst. Dock återfinns relevant fakta om räddningstjänstbegreppet just i 
rättsfall och räddningskostnadsnämndens uttalande relaterade till ersättningsfrågor. Vidare 
kommer myndighetsutövning i samband med räddningstjänst inte att belysas. 
Avslutningsvis kommer bestämmelserna om skyddade platser (places of refuge), det vill 
säga hamnar som är förberedda på att ta emot fartyg i nöd, enligt övervakningsdirektivet7, 
ej heller att avhandlas.  

1.5 Disposition 
Inledningsvis introduceras, i kapitel två, räddningstjänstbegreppet. Definitionen av olycka 
samt överhängande fara för olycka spelar en central roll liksom de fyra kriterierna; behovet 
av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnader för insatsen samt 
omständigheterna i övrigt som också ska vara uppfyllda för skyldighet att bedriva 
räddningstjänst ska föreligga. I kapitel tre presenteras ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun vid bedrivande av räddningstjänst. Kapitel fyra avhandlar samverkan som en 
företeelse samt vilket ansvar polisen respektive hälso- och sjukvården har i anslutning till 
räddningstjänst. Möjligheten för en räddningsledare att begära hjälp från andra 
myndigheter än dessa ingår också i kapitlet. Uppsatsen avslutas med en diskussion.  

                                                 
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- 
och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG 
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2 Räddningstjänstbegreppet 
Kapitlet syftar till att närmare beskriva räddningstjänstbegreppet. Inledningsvis avhandlas 
begreppen olycka samt överhängande fara för olycka följt av en redogörelse för de fyra 
kriterierna som också måste vara uppfyllda för att räddningstjänst ska bedrivas. 
Förhållandet mellan dessa begrepp belyses också liksom några ekonomiska aspekter på 
räddningstjänst. Kapitlet avslutas med att just påvisa när räddningstjänst ska upphöra. 

2.1 Allmänt om räddningstjänst 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor med tillhörande förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor som båda trädde i kraft den 1 januari 2004, är den speciallagstiftning som 
reglerar verksamheten räddningstjänst. Med räddningstjänst menas, enligt 1 kap. 2 § LSO 
den verksamhet som staten eller kommunen är skyldig att svara för vid olyckor eller 
överhängande fara för olyckor på människoliv, egendom eller på miljön. För att en olycka 
ska falla inom ramen för räddningstjänstbegreppet måste även fyra kriterier vara uppfyllda. 
Dessa är:  

1. behovet av ett snabbt ingripande, 

2. det hotade intressets vikt, 

3. kostnader för insatsen samt 

4. omständigheterna i övrigt. 

Definitionen av räddningstjänst har varit den samma sedan 1 januari 1987 då föregångaren 
till lag (2003:778) om skydd mot olyckor, räddningstjänstlagen (1986:1102), trädde i kraft. 
Brandlagen (1974:80) definierade räddningstjänst med en liknade innebörd men något 
annorlunda formulerat. När en olycka uppfyller kriterierna för räddningstjänst, eller är en 
överhängande fara för en olycka, påbörjas en räddningsinsats.  

Syftet med att ha en tydlig definition på räddningstjänstbegreppet är att klarlägga 
ansvarsförhållanden mellan stat, kommun och den enskilde. Vidare ska verksamheten 
räddningstjänst avgränsas från annan verksamhet som stat, kommun eller den enskilde ska 
eller kan vidta i samband med olyckor. Avslutningsvis har även räddningstjänstbegreppet 
betydelse för det allmännas ekonomiska åtagande samt kommunens möjlighet att få 
ekonomisk ersättning från staten vid kostsamma räddningsinsatser. Utifrån dessa syften är 
det viktigt att räddningstjänstansvariga myndigheter gör en omsorgsfull bedömning av 
vilka åtgärder som ska anses som räddningstjänst och vilka som inte gör det.8 

Djur har en särskild ställning i räddningstjänstbegreppet. Vilda djur anses inte 
motiverade att rädda som egendom annat än om djuret kan orsaka en skada på miljön, till 
exempel förorening av en vattentäkt. Tama djur är att betrakta som egendom.9  

Räddningstjänstbegreppet omfattar, enligt lagstiftaren, inte störningar i samhällsviktiga 
funktioner som till exempel avbrott i el-, tele- eller vattendistributionen. Ansvaret för dessa 
händelser åligger rimligtvis verksamhetsutövaren. Om ett avbrott skulle medföra en 
olyckssituation är en räddningsinsats naturligtvis motiverad.10  

 

                                                 
8 Prop. 2002/03:119, s. 68 f 
9 Prop. 1985/86:170, s. 20 
10 A.prop. s. 24 
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Trots detta menar Kammarrätten i Göteborg att det måste dras en skiljelinje mellan avbrott 
i samhällsviktiga funktioner som kan inträffa regelbundet och effekter av en extraordinär 
händelse, det vill säga en olycka. 

En kommun drabbades av ett kraftigt regnväder som pågick under cirka fyra dagar och medförde 
mycket höga flöden i vattendrag. Ett antal åtgärder fick vidtas vid kommunens vattenverk i syfte att 
trygga vattenförsörjningen för kommunens invånare. Kommunen bedömde åtgärderna som 
räddningstjänst och ansökte om ekonomisk ersättning från staten. Räddningsverket bedömde att 
åtgärderna inte kunde bedömas som räddningstjänst eftersom vattenförsörjning är ett kommunalt 
ansvar enligt annan lagstiftning oavsett om en olycka inträffar eller inte samt att de befogenheter 
som är förknippade med räddningstjänst inte behövde användas då åtgärderna vidtogs på en 
kommunal anläggning och med egen personal. Länsrätten i Värmland menade att åtgärderna faller 
under räddningstjänstbegreppet då de vidtogs efter en översvämning som varit extraordinär. Att 
några särskilda maktmedel eller befogenheter nyttjats eller att ansvaret för färskvattenförsörjningen 
lyder under annan lagstiftning var av underordnad betydelse för att det ändå skulle föreligga 
räddningstjänst. Räddningsverket överklagade domen till kammarrätten, som gick på länsrättens 
linje.11 Räddningsverket har sedermera överklagat till Regeringsrätten, där prövningstillstånd inte 
har meddelats ännu.12 

Även när en verksamhetsutövare utför åtgärder inom den egna verksamheten, men på order 
av räddningsledaren, anser Kammarrätten i Göteborg att det faller inom räddningstjänst-
begreppet. 

En kommun drabbades av en extrem vårflod. På order av räddningsledaren utförde kommunens 
tekniska förvaltningar åtgärder som syftade till att skydda och kontrollera kommunens dricksvatten- 
och avloppssystem vilka hade väsentlig betydelse för kommuninvånarnas hälsa. Både länsrätten och 
kammarrätten är överrens om att de vidtagna åtgärderna är att betrakta som räddningstjänst. 
Kammarrätten poängterar även den centrala roll som räddningsledaren givits i lagstiftningen och 
menar att de åtgärder som en räddningsledare beordrar är att bedöma som räddningstjänst, så vida de 
inte framstår som omotiverade eller alltför omfattande.13 

2.2 Olycka 
Själva olyckan spelar en central roll i räddningstjänstbegreppet då ett av kravet för 
räddningstjänst är att just en olycka ska ha inträffat. Orsaken till olyckan är av underordnad 
betydelse. Den kan bero på ett aktivt handlande av människan eller genom underlåtenhet 
att handla. Handlandet kan ske både genom dolus och genom culpa. Även naturolyckor 
och andra händelser som inte är utförda av människan räknas som olyckor. Händelsen 
måste dock medföra en oönskad effekt i form av en skada samt inträffa plötsligt. 
Långsamma eller ständigt pågående händelseförlopp räknas inte som olyckshändelser. 
Dock kan ett sådant förlopp förändras och en skada kan uppstå plötsligt, till exempel en 
erosion som orsakar ett jordskred eller en sättningsskadad byggnad som rasar.14 Som 
exempel på olyckor kan nämnas bränder, explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder 
och utsläpp av farliga ämnen.15  

2.3 Överhängande fara för olycka 
Räddningsinsatser kan också inledas i ett tidigt stadium för att förhindra olyckshändelser. 
Det torde då röra sig om händelser som håller på att utvecklas till farliga situationer för 
människor eller egendom.16 Begreppet överhängande fara för en olycka innebär att det 
finns en hög risk att en olycka ska inträffa samt att sannolikheten är stor för att olyckan 

                                                 
11 KamR i Göteborg mål 4417-06  
12 Personlig kommunikation med registraturen vid Regeringsrätten. Målnummer i RegR är 3109-07 
13 KamR i Göteborg mål 3414-97 
14 Prop. 2002/03:119, s. 68 f 
15 A.prop. s. 101 
16 Prop. 1985/86:170, s. 23 
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ska inträffa i närtid. Risk- och sannolikhetsbedömningen måste göras utifrån de 
omständigheter som råder vid varje tillfälle. En viss begränsning i noggrannheten kan 
accepteras vid bedömningen. Vid konstaterad fara för människors liv och hälsa bör kraven 
på risk och sannolikhet till och med sänkas.17 En annan definition på överhängande fara 
för en olycka är att den förestående olyckshändelsen är konkret, det vill säga identifierbar i 
både tid och rum. De befarade skadorna måste också framstå som direkta och 
preciserade.18 

I vissa fall kan det vara svårt att via ett inkommande larm via telefon avgöra huruvida 
en händelse ska anses som överhängande fara för olycka eller inte. Kommunens 
organisation för räddningstjänst kan då larmas ut för att på plats undersöka händelsen 
närmare. En sådan undersökning är då att betrakta som räddningstjänst.19 

Varm glasmassa (1575 grader) rann ut från en skadad glasugn vid ett glasbruk. Skadan inträffade på 
natten och kommunens organisation för räddningstjänst tillkallades på förmiddagen för att bedöma 
skadan och risken för brand.  Under tiden (klockan 0200-1000) hade skadan bevakats av personal 
från glasbruket men ingenting hade inträffat. Kommunens organisation för räddningstjänst använde 
en timme för att inspektera skadan och efter bedömning av räddningsledaren kvarstannade personal 
för bevakning under ytterligare 24 timmar. Kommunen krävde att glasbruket skulle bekosta den 
bevakning som utfördes. Glasbruket å andra sidan menade att det hela tiden förelåg risk för 
antändning från den glödande glasmassan. Räddningskostnadsnämnden20 bedömde att överhängande 
fara inte kunde föreligga men att första timmen som gick åt till att bedöma skadans omfattning och 
risker skulle anses som räddningstjänst, varvid kommunen skulle stå för kostnaden. Resterande tid 
ansågs inte som räddningstjänst då glasbruket hade möjlighet att själv ordna med bevakning, även 
om denna utfördes av kommunens organisation för räddningstjänst.21 

Begreppet överhängande fara diskuteras även i en dom från Länsrätten i Värmland med 
anledning av ett omfattande snöoväder i Gävle 1998.  

Snöfall är i normalfallet inte att anses som räddningstjänst och det är upp till den enskilde att svara 
för snöröjningen. I det aktuella fallet var snöfallet extraordinärt kraftigt vilket medförde att vägarna i 
Gävle var oframkomliga. Följden av oframkomliga vägar kan medföra att kommunens organisation 
för räddningstjänst inte kommer fram med sina fordon för att bedriva räddningstjänst för 
kommuninvånare som är i behov av detta. Även polis och sjukvård ställs inför samma faktum. Det 
går fortfarande inte att anse att en individ eller en specifik byggnad är utsatt för en sådan fara som 
avses i lagen. För att en sådan fara ska uppstå krävs dessutom en sjukdom eller en brand. Länsrätten 
ansåg dock vid en samlad bedömning att risken för allvarliga incidenter ökar i och med snöfallet och 
dessa kan då inte åtgärdas. Vid en sammanslagning av alla risker i en stad av Gävles storlek är det 
därför rimligt att tala om att överhängande fara för olycksfall har uppstått på grund av det kraftiga 
snöovädret. Länsrätten menade också att de insatser som en räddningsledare bedömts som 
nödvändiga, också ska godtas som räddningstjänst.22 

2.4 De fyra kriterierna 
Syftet med de fyra kriterierna är att begränsa samhällets skyldighet att bedriva 
räddningstjänst. En alltför generös hållning skulle kunna medföra att beredskapen och 
effektiviteten hos räddningstjänstansvariga myndigheterna begränsas. Samtliga fyra 
kriterier måste vara uppfyllda för att ingripandeskyldigheten ska föreligga.23 

                                                 
17 FöU 1986/87:2, s. 20 
18 SOU 2002:10, s. 164 
19 Andermyr 1996, s. 9 
20 Räddningskostnadsnämnden beskrivs närmare under punkten �2.6.1 
21 RKN utlåtande nr 11/1979 i Andermyr 1996, s. 49 f 
22 LR Värmland mål 1253-99 
23 Prop. 2002/03:119, s. 69 
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2.4.1 Behovet av ett snabbt ingripande 
Tidsfaktorn är alltid avgörande framförallt för att kunna rädda människoliv, men har 
betydelse även vid egendoms- och miljöskador. Bränder, trafikolyckor och 
drunkningsolyckor kan tjäna som exempel, då kommunens organisation för räddningstjänst 
tack vare sin beredskap kan ingripa snabbare än vad den drabbade kan.24 Då samhällets 
räddningstjänster har en hög beredskap, kan de också ingripa snabbt för att avvärja faror 
och ytterligare skador. Om någon redan vidtagit de åtgärder som krävs för att hindra eller 
begränsa skadan eller om den drabbade har möjlighet att vidta erforderliga åtgärder inom 
rimlig tid faller samhällets skyldighet att ingripa. Dock bör beaktas vilka andra 
räddningsresurser den drabbade kan anlita samt om dessa resurser räcker till för att 
bemästra olyckan. Ur ett kostnadsperspektiv är det ofta mer ekonomiskt för samhället att 
ingripa på ett tidigt stadium än att avvakta till ett ingripande bli ofrånkomligt.25 

2.4.2 Det hotade intressets vikt 
För att kommunens organisation för räddningstjänst inte ska ha en skyldighet att ingripa 
vid bagatellartade situationer och därigenom belastas med onödiga kostnader eller 
försämra beredskapen för mer allvarliga olyckor återfinns en begränsning i detta 
kriterium.26 Det ekonomiska värdet torde vara lättast att bedöma, men historiska, kulturella 
och affektionsvärden bör också finnas med i den samlade bedömningen. 

2.4.3 Kostnader för insatsen 
Vid olyckor med fara för människors liv eller hälsa är kostnaden underordnad varvid ett 
ingripande alltid är motiverat. Kostnadsaspekten får störst betydelse vid egendomsskador 
då räddningsledaren hela tiden bör göra en avvägning mellan kostnaden för insatsen i 
förhållande till det egendomsvärde som går att rädda. Miljöolyckors omfattning och 
konsekvens kan vara svåra att bedöma varvid räddningsledaren bör göra kostnads-
bedömningen tillsammans med de myndigheter som har ansvar för miljöskyddet, till 
exempel kommunens miljöförvaltning.27 

2.4.4 Omständigheterna i övrigt 
Det sista kriteriet syftar till att bedöma de specifika omständigheter som råder vid varje 
tillfälle. En åtgärd som vidtas av kommunens organisation för räddningstjänst, kan anses 
som räddningstjänst medan om samma åtgärd utförs av en entreprenör som är anlitad av 
den drabbade ägaren inte kan anses som räddningstjänst då denne haft möjlighet att låta 
utföra åtgärden själv. Kriteriet kan också användas som motiv för att en insats inte ska 
påbörjas, trots att övriga tre kriterier är uppfyllda, till exempel att ägaren har en möjlighet 
själv att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa olyckan.28 En insats som bedöms som 
allt för riskfylld eller farlig skulle också kunna stoppas med stöd av detta kriterium, vilket 
avhandlas ytterligare under punkten �4.2.6. 

2.5 Förhållandet mellan olycka, överhängande fara för olycka 
och räddningstjänstbegreppet 

Inledningsvis bör nämnas att vid sjöräddning, flygräddning, fjällräddning och eftersök av 
försvunna personer i andra fall behöver inte en olycka ha inträffat eller överhängande fara 
för olycka föreligga. Insatser för att efterforska eller undsätta människor samt 
                                                 
24 Andermyr 1996, s. 9 
25 Prop. 1985/86:170, s. 63 
26 A.st. Se även Andermyr 1996, s. 10 
27 A.st. 
28 Andermyr 1996, s. 10 f 
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sjuktransporter från fartyg är ändå att anse som räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § 2 st. 
LSO.29 

När en olycka har inträffat och kommunens organisation för räddningstjänst vidtar 
åtgärder som gör att den akuta situationen upphör, är det svårt att motivera räddningstjänst 
eftersom behovet av ett snabbt ingripande inte längre är aktuellt. En räddningsinsats skulle 
då ändå kunna bedrivas med motiveringen att det fortfarande föreligger en överhängande 
fara för en olycka.  

Ett godståg med vagnar som bland annat innehöll klorgas spårade ur. Kommunens organisation för 
räddningstjänst larmades och efter den inledande räddningsinsatsen konstaterades att det inte fanns 
något läckage från vagnarna varvid olyckan kunde anses som statisk. De fyra kriterierna för 
räddningstjänst var inte uppfyllda eftersom det inte längre fanns något behov av ett snabbt 
ingripande. Räddningschefen beslutade trots detta att betrakta hela röjningsarbetet, under 16 dagar, 
som räddningstjänst. Sannolikt berodde denna motsägelsefulla hantering av räddningstjänst-
begreppet på en oro för att klorgas kunde börja läcka ut under bärgningsarbetet. Statens 
haverikommission ifrågasatte inte räddningschefens beslut i sin utredning men konstaterade att det 
fanns en möjlighet för kommunens organisation för räddningstjänst att bibehålla sitt engagemang i 
bärgningsarbetet utan att det var fråga om räddningstjänst. Möjligheten återfinns i 1 kap. 3 § LSO 
som innebär att kommunen ska planera och förbereda räddningsinsatser.30 

Räddningstjänstbegreppet får en stor principiell betydelse när en kommun, enligt 7 kap. 3 § 
LSO vill söka ekonomiskt stöd från staten, företrädd av Statens Räddningsverk, för 
kommunens omkostnader i samband med omfattande räddningsinsatser. Kommunen har 
möjlighet att få ersättning för kostnader som är direkt kopplade till räddningsinsatsen. De 
kostnader som uppstår för andra delar av kommunens organisation, exempelvis 
socialtjänstens kostnad för uppehälle av evakuerade personer, är däremot inte 
ersättningsgilla.31 En självrisk bestående av 0.02 procent av kommunens skatteunderlag 
från föregående år räknas av, enligt 7 kap. 2 § FSO, innan ersättningen betalas ut. För en 
kommun är därför diskussionen om antalet räddningsinsatser relaterade till samma 
händelse av stor vikt eftersom självrisken räknas av för varje räddningsinsats. 

Ett oväder med omfattande regn drog in över en kommun varvid kommunens organisation för 
räddningstjänst påbörjade räddningstjänst. Under ett dygn utfördes åtgärder som var relaterade till 
ovädret. Läget stabiliserades varvid en stab drogs in och räddningsledaren åkte hem. Senare samma 
natt förvärrades situationen varvid kommunens organisation för räddningstjänst åter larmades och 
utförde räddningstjänst under ytterligare tre dygn. Kommunen ansökte om ersättning för den 
räddningstjänst som bedrivits under fyra dygn och menade att alla åtgärder som utfördes var 
kopplade till samma oväder och skulle räknas som en sammanhängande räddningsinsats. 
Räddningsverket bedömde att räddningstjänst hade bedrivits under minst två räddningsinsatser 
varvid självrisken översteg kommunens kostnader. Som skäl för bedömningen menade 
Räddningsverket att det måste finnas ett sammanhang i tid, rum, orsak/anstiftare och 
räddningsledare för att betrakta räddningstjänstens åtgärder som en räddningsinsats. Länsrätten i 
Värmland delade Räddningsverkets uppfattning och menade att ovädret inte kunde betraktas som en 
enda olycka eftersom det pågick under en viss tid, avtog några timmar för att sedan återkomma. 
Någon bedömning på hur många räddningsinsatser som utfördes gjordes inte, men i vart fall var det 
fråga om minst två insatser som Räddningsverket anfört.32 

2.6 Ekonomiska aspekter på räddningstjänst  

2.6.1 Räddningskostnadsnämnden 
Räddningskostnadsnämnden inrättades år 1975 med syfte att slippa dyra processkostnader i 
de fall oenighet råder om kostnadsfördelningen mellan en kommun och den skadedrabbade 

                                                 
29 Prop. 2002/03:119, s. 69 
30 RJ 2007:2, s. 67 f 
31 Prop. 2002/03:119, s. 122 
32 LR Värmland mål 357-04 
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eller dennes försäkringsbolag. Partssammansättning består av ledamöter från Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL och Försäkringsförbundet. Nämnden har en rådgivande 
roll och ska bedöma hur stor del av kostnadsansvaret som ska åvila kommunen respektive 
den enskilde. Huvuddelen av nämndens utlåtanden är relaterade till brandlagen (1974:80) 
men då räddningstjänstbegreppet är det samma idag, kan dessa användas som vägledning 
även vid avgränsningsfrågor relaterade till räddningstjänstlagen (1986:1102) och lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.33 

2.6.2 Kostnader för räddningstjänst 
Kostnader som uppkommer under en pågående räddningsinsats ska i princip belasta den 
räddningstjänstansvariga myndigheten, det vill säga räddningsinsatser får inte kosta pengar 
för den hjälpsökande. [I detta fall, kommunens organisation för räddningstjänst.] Två 
utlåtanden från räddningskostnadsnämnden kan tjäna som vägledning. 

Vid en omfattande vindsbrand beställdes en kranbil för att lyfta bort takplåtar och därigenom 
komma åt den underliggande brandhärden. Räddningsledaren bedömde att kranbilen skulle behövas 
i det kommande restvärdesarbetet och bad därför restvärdesledaren effektuera beställningen. 
Försäkringsbolagets representant menade att kostnaden för kranbilen inte skulle belasta restvärdet 
utan räddningsinsatsen. Räddningsledaren menade att den som beställt kranbilen, det vill säga 
restvärdesledaren också skulle stå för kostnaden samt att läget inte var så akut att kranbilen var 
nödvändig under pågående räddningsinsats. Räddningskostnadsnämnden gjorde bedömningen att 
vid beställningstidpunkten för kranbilen var läget så akut att det förelåg överhängande fara för att 
branden skulle tillta i omfattning. Vidare menar nämnden att kommunens organisation för 
räddningstjänst svarar för att räddningsinsatser utförs effektivt och att den inhyrda kranbilen 
behövdes för att kunna bedriva en effektiv insats. Att beställningen utfördes av restvärdesledaren har 
i detta fall ingen betydelse, då det primära syftet var att nyttja kranbilen i räddningsinsatsen. 
Kostnaden för kranbilen ska tillfalla kommunens organisation för räddningstjänst.34 

Vid en omfattande brand i ett gummiåtervinningsföretag fick kommunens organisation för 
räddningstjänst bedriva en passiv insats under det första dygnet på grund av tryckkärlsexplosioner 
och det intensiva brandförloppet. Efter en analys av alternativa släckmetoder beslutade 
räddningsledaren att lämpning av brinnande gummirester i en hamnbassäng var den bästa metoden. 
Försäkringsbolagets representant informerades och meddelade att lämpning kunde ske, förutsatt att 
det kommunala hamnbolaget löste den ekonomiska frågan. Stadsdirektören försäkrade att 
kommunen garanterade kostnaden för upptagningen av däckrester varvid arbetet påbörjades och 
pågick under tre dygn. Kommunens organisation för räddningstjänst ansåg att samhällets 
räddningstjänst inte ska befria den enskilde från kostnader och att det var underförstått vid 
beslutstillfället att försäkringsbolaget skulle bekosta lämpningen. Försäkringsbolaget bestred 
kostnaden och menade att åtgärden utförts i en nödsituation, då det fanns risk för att den kraftiga 
röken skulle blåsa in över tätorten. Vidare ansåg man sig inte gjort några utfästelser om att ta ett 
kostnadsansvar. Räddningskostnadsnämnden menade att om kommunens organisation för 
räddningstjänst saknar den utrustning som krävs för att bedriva en effektiv räddningsinsats kan 
utrustningen införskaffas på egen bekostnad. Vidare menade nämnden att ett godkännande från en 
ägare, eller dess försäkringsbolag, om en viss släckmetod inte per automatik medför att även 
kostnaden har övertagits för en åtgärd som är att hänföra till räddningstjänst.35 

Tidpunkten för när en resurs beställs kan också vara avgörande. Räddningskostnads-
nämnden menar att resurser som beställs innan räddningsinsatsen är avslutat bör bekostas 
av kommunen, även om resursen nyttjas vid ett senare tillfälle. Å andra sidan bör 
försäkringsbolaget stå för alla kostnader som uppkommer efter att räddningsinsatsen 
avslutats, under förutsättning att någon annan kostandsfördelning inte är avtalad mellan 
parterna.36 

                                                 
33 Andermyr 1996, s. 17 
34 RKN utlåtande 26/1996 
35 RKN utlåtande 31/2002, Se även Andermyr 1996, s. 75-77 
36 RKN utlåtande 32/2007 
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2.7 Avsluta räddningstjänst 
Räddningsledaren måste hela tiden värdera om kriterierna i 1 kap. 2 § LSO är uppfyllda för 
att fortsätta med räddningsinsatsen. När så inte är fallet, ska räddningsledaren fatta beslut 
om att räddningsinsatsen är avslutad. Beslutet ska även dokumenteras skriftligt. 
Räddningsinsatsen kan också avslutas när: 

1. riskerna för ytterligare skada inte kan motverkas genom ytterligare åtgärder eller  

2. när risken för ytterligare skador är så obetydlig att det inte är motiverat att fortsätta 
räddningsarbetet samt 

3. när den enskilde har möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att motverka 
skada.37 

Ett tydligt beslut om att räddningsinsatsen avslutats är nödvändigt för att klargöra 
ansvarsförhållandet mellan räddningstjänstansvarig myndighet och andra samhällsorgan 
eller den drabbade. Beslutet har också betydelse då personalen från kommunens 
organisation för räddningstjänst kan finnas kvar på en olycksplats och utföra arbete, trots 
att räddningsinsatsen är avslutad, men då mot betalning.38 Räddningsledarens beslut om att 
avsluta en räddningsinsats kan, enligt 10 kap. 5 § LSO, inte överklagas. 

Räddningskostnadsnämnden betonar också vikten av att räddningsledaren tydligt 
informerar ägaren eller innehavaren om sitt beslut att avsluta räddningsinsatsen för att 
undvika missförstånd om vem som har kostnadsansvaret för de åtgärder som därefter 
vidtas.39 

Då lagstiftaren betonat den enskildes ansvar och att räddningstjänst ska upphöra så fort 
det inte finns förutsättningar för att bedriva en räddningsinsats, kan det vara befogat att 
studera längden på några räddningsinsatser som utförts av kommunens organisation för 
räddningstjänst. (Se tabell 2)  

                                                 
37 Prop. 1985/86:170, s. 91 
38 Prop. 2002/03:119, s. 111 
39 RKN utlåtande 25/1996 
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Tabell 2 Sammanställning över längden på några utvalda räddningsinsatser som utförts av kommunens 

organisation för räddningstjänst 

Typ av räddningsinsats Geografisk plats Omfattning 

Brand i pelletsfylld silo Härnösands hamn 6 dagar (2004)40 

Tågurspårning med farligt gods Borlänge 8 dagar (2000)41 

Oljepåslag på strand efter fartygskollision till 
havs Sydskånska kusten 8 dagar (2003)42 

Stormoväder Hässleholms kommun 10 dagar (2005)43 

Skogsbrand Dals Eds kommun 10 dagar (2005)44 

Skogsbrand Strömstads kommun 12 dagar (2004)45 

Tågurspårning med farligt gods Kungsbacka 16 dagar (2005)46 

Översvämning Värnamo 17 dagar (2004)47 

Översvämning Ljungby kommun 19 dagar (2004)48 

Översvämning Arvika 
Säffle 28 dagar (2000)49 

Skogsbrand Bodträskfors, Boden 29 dagar (2006)50 

Översvämning Norra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 140 dagar (2000/01)51 

                                                 
40 SRV beslut 2005-04-06, diarienummer 216-1552-2005 
41 Räddningsverket 2001a, s. 25 
42 RiR 2005:31, s. 20 
43 SRV beslut 2006-06-13, diarienummer 216-3792-2005 
44 SRV beslut 2006-03-10, diarienummer 216-6293-2005 
45 SRV beslut 2004-12-10, diarienummer 133-5548-2004 
46 RJ 2007:2, s. 17 
47 SRV beslut 2004-12-10, diarienummer 133-5206-2004 
48 SRV beslut 2004-12-10, diarienummer 133-5689-2004 
49 Räddningsverket 2001b, s. 12 f 
50 SRV beslut 2006-12-22, diarienummer 216-4840-2006 
51 Räddningsverket 2001b, s. 20 f 
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3 Ansvar för räddningstjänst 
Kapitlet syftar till att definiera ansvarsförhållandena för räddningstjänst. Efter en kort 
inledning beskrivs kommunens ansvar för räddningstjänst. Befattningshavarna 
räddningschef och räddningsledare avhandlas särskilt, liksom länsstyrelsens möjlighet att 
ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst. Därefter presenteras statens ansvar för 
räddningstjänst varvid ansvarsfördelningen vid räddningstjänst i vattenområde belyses 
noggrannare. Kapitlet avslutas med en överblick av internationellt samarbete inom 
räddningstjänstområdet. 

3.1 Allmänt om ansvarsfördelningen 
All räddningstjänst som inte lyder under statens ansvar ska kommunen, enligt 3 kap. 7 § 
LSO, ansvara för inom sitt geografiska område. Även om en statlig myndighet har det 
primära ansvaret för räddningstjänst medför detta inte att en kommun kan hålla sig passiv. 
Dels ska myndigheterna som ansvarar för räddningstjänst se till att verksamheten 
samordnas, enligt 1 kap. 6 § LSO och dels kan den ansvarige räddningsledaren, enligt 6 
kap. 7 § LSO begära att kommunens organisation för räddningstjänst ska medverka i 
räddningsinsatsen.52 Kommunens geografiska område anses, förutom land, även innefatta 
allt vatten ut till territorialvattengränsen.53 Kommunens ansvar för räddningstjänst omfattar 
inte den ekonomiska zonen, då denna av naturliga skäl inte är kommunindelad. Viss 
beredskap för olyckor vid verksamhet som bedrivs inom den ekonomiska zonen ska 
bekostas av verksamhetsägaren eller nyttjanderättshavaren. I övrigt är ansvaret för den 
räddningstjänst som annars kommunen skulle ha svarat för ett opreciserat statligt ansvar.54 
En sammanställning av ansvarsfördelningen mellan staten och kommun återfinns i tabell 3. 

3.2 Kommunal räddningstjänst 

3.2.1 Kommunens organisation för räddningstjänst 
Räddningstjänst är en verksamhet som kommunen, enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, är skyldig att bedriva.55 Verksamheten ska fullgöras under en eller flera nämnders 
ansvar, enligt 3 kap. 11 § LSO. Av 3 kap. 12 § LSO går att utläsa under vilka former en 
kommun kan bedriva räddningstjänst. Driftformerna kan vara: 

1. egen nämnd och verksamheten drivs i egen regi, 

2. egen nämnd men en annan kommun driver verksamheten, 

3. egen nämnd men verksamheten bedrivs av ett annat kommunalförbund, 

4. gemensam nämnd56 med annan kommun och verksamheten bedrivs gemensamt 
samt 

5. medlem i ett kommunalförbund57 som driver verksamheten och där 
förbundsdirektionen utgör nämnden.58 

                                                 
52 Prop. 2002/03:119, s. 109 
53 SOU 1983:77, s. 320 samt Persson FT 1998, s. 197-203 
54 Prop. 1992/93:54, s. 41 
55 SOU 2007:31, s. 56 
56 Se 3 kap. 3 a § KL 
57 Se 3 kap. 20 § KL 
58 Prop. 2002/03:119, s. 112 f 
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Tabell 3 Sammanställning över räddningstjänst ansvariga myndigheter med ansvarsområden  

  Lagstöd enligt Avser räddning av 

Räddningstjänst Ansvarig 
myndighet LSO59 FSO60 människo- 

liv egendom miljö 

”all annan” 
räddningstjänst Varje kommun 3 kap. 7 §  -- X X X 

efterforskning av 
försvunna personer 

Polismyndigheten i 
varje län 4 kap. 4 §  4 kap. 4 §  X   

fjällräddning Polismyndigheterna 
i de fyra fjällänen 4 kap. 1 §  4 kap. 1 §  X   

flygräddning Luftfartsstyrelsen 4 kap. 2 §  4 kap. 2 §  X   

miljöräddning          
till sjöss Kustbevakningen 4 kap. 5 §  4 kap. 12 §    X 

räddningstjänst vid 
utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

Länsstyrelsen i varje 
län 4 kap. 6 §  4 kap. 15 § X   

sjöräddning Sjöfartsverket 4 kap. 3 §  4 kap. 8 §  X   

 
 
Någon möjlighet för en kommun att låta en privat entreprenör bedriva räddningstjänst 
saknas. Dock återfinns en möjlighet för kommunen att, enligt 3 kap. 15 § LSO, teckna 
avtal med ägare eller nyttjanderättshavare som har egna räddningsresurser, till exempel 
industrier och flygplatser, för att uppfylla sina krav enligt 2 kap. 4 § LSO. Efter ett sådant 
avtal kan den utomkommunala räddningsstyrkan ingå i kommunens organisation för 
räddningstjänst och bedriva räddningstjänst utanför den egna anläggningen. För att inte 
tveksamheter ska uppstå räknas även insatser som bedrivs innanför den egna anläggningen 
som kommunal räddningstjänst, oavsett om kommunala räddningsenheter deltar eller 
inte.61 Under år 2006 genomförde kommunal räddningstjänst i Sverige sammanlagt 89 812 
räddningsinsatser.62 

3.2.2 Räddningschefen 
I varje kommun ska det, enligt 3 kap. 16 § LSO, finnas en räddningschef vars viktigaste 
uppgift är att inför nämnden eller direktionen svara för att det finns en ändamålsenligt 
ordnad organisation att bedriva räddningstjänst. Presumtion råder för att räddningschefen 
är räddningsledare för pågående räddningsinsatser, men denne får lov att utse någon annan 
att inneha räddningsledarmandatet.63 Något kompetenskrav för en räddningschef finns inte 
förutom att denne måste uppfylla de formella kraven för att vara räddningsledare. Det är 
alltså upp till varje kommun att själva fastställa kompetenskraven för sin räddningschef, 
vilket lämpligen skrivs in i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst. Det ter sig 
också naturligt att räddningschefen svarar för att kommunens organisation för 
räddningstjänst uppfyller det nationella målet som anges i 1 kap. 3 § LSO, nämligen att: 
                                                 
59 Då lag (2003:778) om skydd mot olyckor är en ramlag beskriver 4 kap. enbart vilka statliga 
räddningstjänster som ska finnas och bemyndigar därefter regeringen att utse ansvariga myndigheter 
60 Regeringen utser räddningstjänstansvariga myndigheter i 4 kap. FSO 
61 Prop. 2002/03:119, s. 114 
62 NCO 2007:4, s. 61 
63 Prop. 2002/03:119, s. 114 
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”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” 

3.2.3 Räddningsledaren 
En räddningsinsats ska, enligt 3 kap. 9 § LSO, ledas av en befattningshavare som benämns 
räddningsledare. Kommunens räddningschef är som tidigare nämnts räddningsledare, men 
får utse någon annan behörig person att vara räddningsledare vid en räddningsinsats. Av 
praktiska skäl bör det finnas en stående delegation på vilka personer som räddningschefen 
utsett till räddningsledare. Det finns inget hinder för att räddningschefen utser en 
räddningsledare som är anställd i en annan kommuns organisation för räddningstjänst.64 

Även om räddningschefen utser räddningsledaren måste denne hela tiden rätta sig efter 
de instruktioner, anvisningar och eventuella begränsningar som räddningschefen ger. 
Räddningschefen har hela tiden det yttersta ansvaret för räddningsinsatsen och kan när som 
helst återta mandatet som räddningsledare.65  

Räddningsledarens ställning är oerhört stark. De beslut som räddningsledaren tar faller 
enligt praxis inom räddningstjänstbegreppet under förutsättning att de inte varit 
omotiverade eller uppenbart legat utanför ramen för vad situationen krävde.66 

3.2.4 Ledning av omfattande räddningsinsatser 
I de fall som en räddningsinsats pågår geografiskt över en eller flera kommungränser ska 
räddningsledarna från de drabbade kommunerna, enligt 3 kap. 16 § 3 st. LSO, komma 
överrens om vem som ska leda insatsen. Om denna överenskommelse inte går att nå ska 
länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen. Berörs kommuner från olika län av 
samma räddningsinsats blir det upp till länsstyrelserna att träffa samma 
överenskommelse.67 

När en räddningsinsats är omfattande får en länsstyrelse, enligt 4 kap. 33 § FSO, ta över 
ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen.68 Skrivningen 
”berörs av insatsen” kan tolkas så att även andra kommuner än den direkt drabbade, kan 
omfattas av övertagandet.69 Ett exempel på detta är tågolyckan med farligt gods i Kälarne, 
sommaren 1997, där länsstyrelsen övertog ansvaret för räddningstjänst både i Bräcke 
kommun, där olyckan fysiskt inträffade och i Ragunda kommun, som genom kommunalt 
samarbete bidrog med stora räddningsresurser.70 Regeringen har också en möjlighet, enligt 
4 kap. 10 § LSO, att särskilt besluta att en statlig myndighet får överta ansvaret för 
räddningstjänst i en kommun. Noteras bör också att ett övertagande av kommunal 
räddningstjänst innebär att ansvaret för all räddningstjänst i den aktuella kommunen, och 
inte bara den omfattande räddningsinsatsen övertas av länsstyrelsen. Beredskapshållning 
för nya räddningsinsatser och att utse räddningsledare inrymmes följaktligen även i 
länsstyrelsens ansvar. Den räddningsledare som utses ska uppfylla samma krav som ställs 
för att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst.71 Det faktum att ansvaret för 
kommunal räddningstjänst övertas av en länsstyrelse eller en annan statlig myndighet 
innebär inte att räddningsinsatserna är att betrakta som statlig räddningstjänst.72 
Kostnadsansvaret för den fortsatta räddningsinsatsen kvarstannar, trots övertagandet, hos 
                                                 
64 Prop. 2002/03:119, s. 114 
65 Hermelin m.fl. 2004, s. 174-175. Se även Svensson m.fl. 2005, s. 45 
66 LR Värmland mål 690-02 
67 Prop. 2003/03:119, s. 115 
68 A.prop. s. 117 
69 Johansson 2006, s. 170 
70 RJ 2000:01, s. 19 
71 Prop. 2003/03:19, s. 117 f 
72 Andréasson m.fl. 1999, s. 165  
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kommunen.73 Övertagandet av kommunal räddningstjänst medför inte någon direktivrätt 
över statlig räddningstjänst som kan vara involverad i räddningsinsatsen utan länsstyrelsen 
ska i stället, enligt 4 kap. 33 § FSO, svara för att insatserna samordnas. Omfattar 
övertagandet kommuner från olika län ska länsstyrelserna komma överrens om vilken 
länsstyrelse som ska ta över ansvaret samt samordna deltagandet av den statliga 
räddningstjänsten.74 

Länsstyrelsens möjlighet att ta över räddningstjänst har nyttjats sparsamt (se tabell 4) 
och endast vid tre tillfällen75 med stöd av räddningstjänstlagen (1986:1102) eller lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 

 
Tabell 4 Sammanställning av de tillfällen som länsstyrelsens tagit över ansvaret för kommunal räddnings-

tjänst med stöd av räddningstjänstlagen (1986:1102) eller lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Typ av räddningsinsats Länsstyrelse Kommuner för övertagande Omfattning 

Tågurspårning med farlig 
gods Jämtland Bräcke 

Ragunda 5 dagar (1997)76 

Översvämning Värmland Arvika 
Säffle 28 dagar (2000)77 

Översvämning Västra Götaland Norra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund78 140 dagar (2000/01)79 

 

3.3 Statlig räddningstjänst 

3.3.1 Fjällräddningstjänst 
Polismyndigheterna i Dalarna, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län är, 
enligt 4 kap. 1 § FSO, ansvariga för fjällräddningstjänsten inom sina län. Ansvarig 
fjällräddningsledare utses, enligt 4 kap. 9 § LSO, av varje polismyndighet. Fjäll-
räddningstjänst kan delas upp i två beståndsdelar: 

1. Efterforskning och räddning av försvunna personer. 

2. Räddning av personer som drabbats av en olycka eller sjukdom. 

Den första punkten går ut på att efterforska personer som är försvunna. Omständigheterna 
kring försvinnandet bör vara sådana att det föreligger en fara för personens liv eller en 
allvarlig risk för dennes hälsa.80 Som tidigare nämnts föreligger inget krav på en 
konstaterad olycka eller överhängande fara för en olycka, enligt 1 kap 2 § 2 st. LSO, för att 
en fjällräddningsinsats ska kunna påbörjas. Ett färdmeddelande från en fjällvandrare som 
gör gällande att personen borde ha varit tillbaka på sitt hotell för fyra timmar sedan, 
samtidigt som vädret blivit sämre torde räcka för att kunna påbörja räddningstjänst. 

                                                 
73 Katastrofkommissionen, utredningsrapport nr 2:1987, s. 51 
74 Hermelin m.fl. 2004, s. 198 
75 Påståendet bygger på författarens egna efterforskningar samt personlig kommunikation med Håkan 
Söderholm 
76 RJ 2000:1, s. 19-21 
77 Räddningsverket 2001b, s. 12 f 
78 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund bestod vid aktuellt tillfälle av medlemskommunerna; Vänersborg, 
Trollhättan, Mellerud, Färgelanda. [Räddningsverket 2001, s. 7] 
79 Räddningsverket 2001b, s. 20 f 
80 Prop. 1985/86:170, s. 75 
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Den andra punkten går ut på att rädda personer som redan är lokaliserade och som drabbats 
av en olycka eller sjukdom. En sådan räddningsinsats kan i vissa fall även innefatta en 
sjuktransport. En sådan sjuktransport kan inte utföras med stöd av lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor till följd av begränsningen i 1 kap. 4 § LSO. Det principiella ansvaret 
för sjuktransporter är odelat landstingets, oavsett vilket tranportmedel som används.81 
Tilläggas bör att fjällräddningstjänst omfattar all räddning av människoliv inom 
fjällområden vilket medför att polismyndigheten övertar ansvaret för räddningstjänst i 
samband med ett havererat flygplan som är lokaliserat inom fjällområden.82  

Definitionen av vad som menas med fjällområde bygger på en överenskommelse mellan 
respektive polismyndighet och varje berörd kommun i länet. En karta med tydligt inritade 
gränser bör finnas hos polismyndigheten, SOS-centralen och kommunens organisation för 
räddningstjänst. Vanligtvis ansvarar polismyndigheten för räddningstjänst inom ett 
geografiskt område, till exempel en kyrklig församling, med undantag av detaljplanerat 
område samt området 100 till 400 meter från farbar väg, där kommunen har ansvaret.83 

För att underlätta fjällräddningstjänst över nationsgränsen mellan Sverige och Norge har 
en överenskommelse träffats mellan de båda länderna. Överenskommelsen innebär bland 
annat möjlighet för ett land att bedriva ett efterforskningsarbete i det andra landet, med 
egna eller gemensamma sökresurser.84  

Under år 2006 genomförde polismyndigheterna med ansvar för fjällräddning 
sammanlagt 182 fjällräddningsinsatser.85 

3.3.2 Efterforskning av försvunna personer 
Polismyndighetens ansvar för att efterforska försvunna personer, enligt 4 kap. 4 § LSO, tar 
sikte på de fall som inte omfattas av efterforskningar i samband med flygräddning, 
sjöräddning eller fjällräddning. Efterforskning av försvunna personer som är misstänkta för 
brott utgör inte räddningstjänst. Dock kan räddningstjänst bli aktuellt även vid sådan 
efterforskning, om det går att anta att den misstänkte personen har råkat ut för en 
olyckshändelse och behöver undsättas.86 Ansvarig räddningsledare utses, enligt 4 kap. 9 § 
LSO, av polismyndigheten. Under år 2006 genomförde landets polismyndigheter 
sammanlagt 209 räddningsinsatser i syfte att efterforska försvunna personer.87 

3.3.3 Flygräddningstjänst 
Flygräddningstjänst består, enligt 4 kap. 2 § LSO, av flera olika delmoment. Den ansvariga 
myndigheten, Luftfartstyrelsen, ska: 

1. efter ett flyghaveri, bedriva räddningstjänst vid konstaterade nedslagsplatser i 
Vänern, Vättern och Mälaren samt inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska 
zon, 

2. bedriva efterforskning av luftfartyg som saknas samt 

3. svara för insatser mot skador som behövs, när ett luftfartyg är nödställt eller när 
fara hotar lufttrafiken.88 

                                                 
81 Prop. 1985/86:170, s. 75 samt prop. 2002/03:119, s. 83 
82 SOU 2002:10, s. 80 f 
83 RL 2004:14, s. 9, RO 2006:02, s. 29 samt Fjällräddningsplan för Polismyndigheten i Dalarna, s. 3 
84 SÖ 1974:16 
85 NCO 2007:4, s. 54 
86 Prop. 1991/92:70, s. 6 ff 
87 NCO 2007:4, s. 58 
88 Prop. 2002/03:119, s. 77 
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Den första punkten innebär att undsätta de personer som varit ombord samt att begränsa de 
materiella skadorna.89 Med den andra punkten menas att fastställa ett luftfartygs position 
efter att det har havererat, nödlandat eller enbart saknas.90 Den sista punkten kan bestå av 
att hitta en alternativ landningsplats för ett luftfartyg, när det finns en fara för haveri, 
bränslebrist eller ett bombhot ombord.91 För de två sista punkterna gäller ingen geografisk 
begränsning, utan Luftfartsstyrelsen har det odelade ansvaret i hela landet.92 

När Luftfartsstyrelsen, genom flygräddningscentralen ARCC, genomfört efterforskning 
av ett försvunnet luftfartyg och en haveriplats är lokaliserad kommer den fortsatta 
räddningsinsatsen att bedrivas enligt följande ansvarsfördelning: 

1. Vid nedslagsplatser i Vänern, Vättern och Mälaren samt inom Sveriges 
sjöterritorium och ekonomiska zon, kvarstannar ansvaret hos Luftfartsstyrelsen.93 

2. Vid en nedslagsplats i fjällområde övertar polismyndigheten ansvaret.94 

3. Vid en nedslagsplats på land, i övriga insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, 
vattendrag, kanaler och kommunala hamnområden övertar kommunens 
organisation för räddningstjänst ansvaret.95 

Ansvarig räddningsledare utses, enligt 4 kap. 9 § LSO, av Luftfartsstyrelsen, som i sin tur 
har utsett behöriga personer vid flygräddningscentralen, ARCC, att arbeta som 
flygräddningsledare.96 År 2006 genomförde Luftfartsstyrelsen sammanlagt 1071 
flygräddningsinsatser.97 

Avslutningsvis kan nämnas att trafikinspektionsutredningen i början av år 2007 föreslog 
i betänkandet: Trafikinspektionen – en myndighet för säkerhet och skydd inom transport-
området (SOU 2007:4) att Luftfartsstyrelsen ska slåss samman med Järnvägsinspektionen, 
Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen och bilda den nya myndigheten 
Trafikinspektionen. Ansvaret för flygräddningstjänsten skulle då följa med till den 
nybildade myndigheten.98 

3.3.4 Sjöräddningstjänst 
Sjöräddningstjänst består, enligt 4 kap. 3 § LSO, av flera delar. Den ansvariga 
myndigheten, Sjöfartsverket, ska: 

1. efterforska människor som är eller kan befaras vara i sjönöd, 

2. rädda människor som är eller kan befaras vara i sjönöd samt 

3. utföra sjuktransporter från fartyg. 

Sjöräddningstjänsten ska bedrivas inom svensk sjöräddningsregion, det vill säga Sveriges 
sjöterritorium, i insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren, inom Sveriges ekonomiska zon 
samt inom de marina områden där Sverige åtagit sig räddningstjänstansvaret enligt 
internationella överenskommelser. Inom kommunala hamnområden, i vattendrag, kanaler 
och andra insjöar än de som räknats upp tidigare är räddning av människoliv ett 

                                                 
89 Prop. 1985/86:170, s. 37 
90 LFS 2005:1 
91 SOU 2002:10, s. 201 
92 Prop. 2002/03:119, s. 77 
93 A.prop. s. 75 
94 SOU 2002:10, s. 80 
95 Prop. 2002/03:119, s. 75 
96 LS 2007-3672, kapitel 3.1 
97 NCO 2007:4, s. 53 
98 SOU 2007:4, s. 45 
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kommunalt ansvar.99 Gränsen mellan Sjöfartsverkets och kommunens ansvar för 
sjöräddning går i strandlinjen.100 Samtliga gränser mellan staten och kommunen ska, enligt 
3 kap. 3 § FSO, finnas med i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst. 
Innebörden av begreppet sjönöd går något isär mellan olika myndigheter. Räddningsverket 
eftersträvar en tydlig distinktion mellan statens och kommunens ansvar för sjöräddning och 
menar att den som i direkt samband med färd till sjöss råkar ut för en olycka har hamnat i 
sjönöd. Kommunens organisation för räddningstjänst ska följaktligen ansvara för 
räddningsinsatser när olyckor inträffar vid bad, vid fall i vatten och på mindre öar.101 
Räddningsverkets tolkning kritiseras av Sjöfartsverket, som utgår från det internationella 
begreppet ”persons in distress at sea” och inkluderar därför även räddning av personer 
som hamnat i vattnet, utan koppling till en farkost, till exempel isolyckor och fall från 
broar.102 Inom begreppet sjönöd ryms också dykare som är i en nödsituation, till exempel 
att en sådan saknas.103 Det bör också betonas att sjöräddningstjänst inte ska omfatta 
egendomsräddning i någon större omfattning utan enbart som en del av livräddande 
åtgärder.104 

Enligt Sjöfartsverket kan tre olika typfall av sjuktransporter inberäknas i 
sjöräddningsbegreppet: 

1. transport från ett oskadat fartyg, där en person har insjuknat eller på annat sätt 
skadat sig, 

2. transport från ett skadat fartyg, till exempel genom grundstötning eller brand, där 
en persons skador uppkommit på grund av skadan på fartyget samt 

3. transport i övrigt utan koppling till ett fartyg där en person har hamnat i vattnet. 

Dessa sjuktransporter utgör inte samma typ av sjuktransporter som behandlas i 6 § HSL. 
Landstinget ansvarar för eventuell hälso- och sjukvård som måste bedrivas under 
transporten, medan Sjöfartsverket ansvarar för själva transporten.105 Under år 2006 
genomförde Sjöfartsverket sammanlagt 992 sjöräddningsinsatser.106 

3.3.5 Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen  
Länsstyrelsen i varje län ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärnteknisk anläggning. Ansvaret är avgränsat till att omfatta åtgärder som vidtas utanför 
den kärntekniska anläggningen, medan innehavare ansvarar för motsvarande åtgärder 
innanför anläggningsområdet.107 En annan avgränsning som görs är att utsläppet måste 
komma från en kärnteknisk anläggning vilket, enligt 2 § lag (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet, menas: 

1. kärnkraftsreaktor, 

2. forskningsreaktor, 

3. anläggning som bland annat hanterar kärnämne eller 

4. anläggning som bland annat hanterar eller förvarar kärnavfall. 

                                                 
99 Hägg 2007, s. 18 f 
100 Hermelin m.fl. 2004, s. 189. Se även Andréasson m.fl. 1999, s. 238 
101 Räddningsverket 2006, s. 2 f 
102 Hägg 2007, s. 19 
103 RO 2005:01, s. 18 
104 Prop. 1986/87:170, s. 77 
105 Hägg 2007, s. 11 f och 19 
106 Sjöfartsverket 2007, s. 10 
107 RiR 2007:4, s. 26 
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Oavsett om den kärntekniska anläggningen ligger i Sverige, eller i något annat land, ska 
räddningstjänst bedrivas när det radioaktiva ämnet sprids eller riskerar spridas över 
landet.108 Andra utsläpp av radioaktiva ämnen, till exempel en trafikolycka med farligt 
gods innehållande radioaktiva ämnen, ska däremot hanteras av kommunens organisation 
för räddningstjänst. 

Ansvarig räddningsledare utses, enlig 4 kap. 9 § LSO, av respektive länsstyrelse. Dock 
får, enligt 4 kap. 22 § FSO, bara personer utses som har behörighet att vara 
räddningsledare vid kommunala räddningsinsatser och dessutom har erfarenhet av att leda 
stora räddningsinsatser. Motsvarande kvalifikationer kan också godtas.109 Exempel på detta 
kan vara en polischef. 

3.3.6 Miljöräddningstjänst till sjöss 
Kustbevakningen är den statliga myndighet som, enligt 4 kap. 12 § FSO, ansvarar för 
miljöräddningstjänsten till sjöss. Ansvaret omfattar den räddningstjänst som krävs då olja 
eller något annat skadligt ämne har kommit ut i vattnet men även om det är en 
överhängande fara för att dessa ämnen ska komma ut i havet. Begreppet överhängande fara 
innebär inte att Kustbevakningen kan starta upp en miljöräddningsinsats enbart för att ett 
fartyg med farlig last går på grund. Det krävs en reell risk gjord på en samlad bedömning 
av bland annat fartygets skick, trafikförhållande samt väder- och vindförhållanden på 
olycksplatsen för att anses som överhängande fara för olycka. De åtgärder som då kan 
vidtas kan bestå av att lägga länsor runt haveristen eller förbereda läktring av lasten till ett 
annat fartyg.110 

Miljöräddningstjänsten ska bedrivas inom Sveriges sjöterritorium, i insjöarna Vänern, 
Vättern och Mälaren samt inom Sveriges ekonomiska zon. Dessutom ska Kustbevakningen 
bedriva miljöräddningstjänst inom de marina områden där Sverige åtagit sig 
räddningstjänstansvaret enligt de internationella överenskommelserna; Bonnavtalet (SÖ 
1969:32), Köpenhamnsavtalet (SÖ 1971:23) samt Helsingforskonventionen (SÖ 1976:13). 
Inom kommunala hamnområden, i vattendrag, kanaler och andra insjöar än de som räknats 
upp tidigare är miljöräddningstjänsten ett kommunalt ansvar.111 

Ansvarig miljöräddningsledare utses, enligt 4 kap. 9 § LSO, av Kustbevakningen, som i 
sin tur har delegerat ansvaret till respektive regionchef i Kustbevakningens norra, södra, 
västra och östra region. Regionchefen har möjlighet att utse en annan befattningshavare till 
räddningsledare.112 

Under år 2006 konstaterade Kustbevakningen 269 utsläpp av olja eller andra skadliga 
ämnen i vattnet. Hur många av dessa som renderade i en miljöräddningsinsats går inte att 
utläsa av statistiken.113 

3.4 Ansvarsfördelning mellan stat och kommun vid 
räddningstjänst i vattenområde 

Ansvaret för räddningstjänst som bedrivs i vattenområde fördelas, som beskrivits tidigare i 
uppsatsen, mellan olika myndigheter beroende på typen av räddningstjänst. Det råder ingen 
större tveksamhet om att staten, genom Sjöfartsverket och Kustbevakningen, är ansvarig 
för livräddning respektive miljöräddning på statligt vatten samt att kommunen, inom 
kommunalt vatten ansvarar för all typ av räddningstjänst. Då kommunen, enligt 3 kap. 7 § 

                                                 
108 Prop. 1985/86:170, s. 78 
109 Hermelin m.fl. 2004, s. 195 
110 Prop. 2002/03:119, s. 85 f 
111 Kustbevakningens räddningstjänstplan kapitel 1.2 och 3.1.1 
112 A.a. kapitel 2.1 och 2.3 
113 NCO 2007:4, s. 58 
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LSO, ansvarar för all annan räddningstjänst som inte staten svarar för torde det även ligga i 
sakens natur att kommunen ansvarar för egendomsräddning även på statligt vatten 
eftersom kommunens område innefattar även vattenområde ut till territorialvatten 
gränsen.114 Räddningskostnadsnämnden är dock av en annan uppfattning och menar att 
kommunen inte har något ansvar för egendomsräddning i statligt vatten. 

Ett fartyg befann sig på statligt vatten när brand ombord uppstod. Efter det initiala larmet till 
sjöräddningscentralen framkom även att en besättningsman saknades i anslutning till brandhärden. 
Räddningsinsatsen utfördes av kommunens organisation för räddningstjänst samt Kustbevakningen 
men leddes av sjöräddningscentralen. Den försvunne besättningsmannen hittades avliden men 
brandsläckningsarbetet pågick ytterligare en tid därefter. Efter 24 timmar bogserades fartyget in till 
en hamn, belägen innanför ett kommunalt hamnområde där brandsläckningsarbetet fortsatte och 
kunde avslutas först 33 timmar efter påbörjad insats. Kommunens organisation för räddningstjänst 
begärde ersättning för sitt deltagande i räddningsinsatsen från Sjöfartsverket för den tid som 
sjöräddningsinsatsen pågick och från fartygets försäkringsbolag för resterande tid. Sjöfartsverket 
betalade sin del medan försäkringsbolaget vägrade att betala. Räddningskostnadsnämnden menade 
att kommunens organisation för räddningstjänst inte har någon skyldighet att bedriva 
egendomsräddning i de vatten där staten annars svarar för livräddning och miljöräddning utan 
ansvaret åvilar istället fartygets ägare. Egendomsräddning innanför kommunalt hamnområde är 
dock en uppgift för kommunens organisation för räddningstjänst. Följaktligen fick 
försäkringsbolaget betala för den brandsläckning som ägde rum mellan livräddningsinsatsen hade 
avslutats och fartyget anlöpte hamnen. Resterande kostnader belastades kommunens organisation 
för räddningstjänst.115 

I ytterligare två utlåtande från Räddningskostnadsnämnden understryks att kommunen inte 
har något ansvar för egendomsräddning utanför kommunalt hamnområde men att ansvaret 
inträder så fort ett fartyg, oavsett orsak, kommer innanför hamnområdet.116 Även om 
någon myndighet inte har ansvaret för egendomsräddning i statligt vatten återfinns 
bestämmelser om bärgning i 16 kap. sjölagen (1994:1009). Bärgning är ett samlingsnamn 
för åtgärder som vidtas för att bistå fartyg eller egendom till sjöss som är i fara eller redan 
har förlist, vilket även torde innebära brandsläckning. Bestämmelserna gäller fartyg i alla 
vatten inklusive hamnar, kanaler och insjöar. Den som utför bärgning har rätt till 
ersättning, så kallad bärgarlön, från ägaren till fartyget eller egendomen.117 Staten har rätt 
att avsäga sig bärgarlön för de statsfartyg som deltagit i en bärgningsoperation.118 

Med anledning av detta resonemang kan ansvarsfördelningen för räddningstjänst mellan 
stat och kommun lättast åskådliggöras enligt tabell 5. 

3.5 Räddningstjänst över gränserna 
Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island har genom det nordiska ramavtalet om 
räddningstjänst enats om att underlätta bistånd mellan länderna vid olyckor som inträffar 
under fredstid. Avtalet kompletterar andra nordiska bilaterala eller multilaterala avtal inom 
räddningstjänstområdet och varje stat ska undanröja hinder för att samarbete vid olyckor 
ska kunna ske.119 För Sveriges del är detta reglerat i 9 kap. 1-4 §§ LSO. Bestämmelserna 
innebär bland annat att räddningsstyrkor från någon av de andra avtalsstaterna lyder under 
svensk räddningsledare när de arbetar i Sverige, men får använda räddningsmateriel och 
fordon som är godkända i hemlandet även om de inte skulle vara det i Sverige.120  

                                                 
114 Se punkten �3.1 
115 RKN utlåtande nr 14/89 i Andermyr 1996, s. 56-59 
116 RKN utlåtande nr 22/94 i Andermyr 1996, s. 84 samt RKN utlåtande nr 7/78 i Andermyr 1996, s. 38 f 
117 Prop. 1995/96:16, s. 97 f 
118 Prop. 1993/94:195, s. 335 
119 Ramavtalet 
120 Hermelin m.fl. 2004, s. 328-330 
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Tabell 5 Sammanställning av ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen för räddningstjänst som 
bedrivs i vattenområde 

Typ av räddningstjänst Ansvar i ”havet”121 Ansvar innanför kommunalt hamnområde och 
uppströms ett vattendrag 

Flygräddning med lokaliserad 
nedslagsplats Luftfartsstyrelsen Kommunen 

Räddning av människa i sjönöd Sjöfartsverket Kommunen 

Efterforskning av försvunnen 
människa Sjöfartsverket Polismyndigheten 

Miljöräddning efter oljeutsläpp Kustbevakningen Kommunen 

Egendomsräddning Ägaren Kommunen 

 
 

Förutom ramavtalet har Sverige även avtal eller överenskommelser om samarbete vid sjö- 
och flygräddning med följande stater: 

Estland (SÖ 2007:12) 

Finland (SÖ 1994:12) 

Lettland (SÖ 2000:20) 

Litauen (SÖ 2003:54) 

Norge (SÖ 2004:2) 

Polen (SÖ 1999:5) 

Ryssland (SÖ 1989:29) 

Tyskland (SÖ 1995:10) 

Förhandlingar om ett avtal med Danmark är inne i ett slutskede. Den 25 oktober 2007 
bemyndigande regeringen Sveriges ambassadör i Köpenhamn att presentera avtalstexten 
för den danska regeringen.122 

                                                 
121 Här avses Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren 
122 Regeringsprotokoll N2007/7950/TR samt personlig kommunikation med Marianne Wallgren 
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4 Samverkan 
Kapitlet syftar till att belysa begreppet samverkan. Inledningsvis presenteras lagstiftarens 
allmänna syn på samverkan mellan myndigheter samt samverkan under räddningsinsatser. 
Därefter diskuteras polisens respektive hälso- och sjukvårdens uppgifter samt deras 
förhållande till räddningstjänst. Avslutningsvis redovisas de möjligheter som en 
räddningsledare har att begära stöd från andra myndigheter i samband med en 
räddningsinsats. 

4.1 Allmänt om samverkan 

4.1.1 Samverkan mellan myndigheter 
En gammal vedertagen princip är att myndigheter i möjligaste mån ska hjälpa varandra. 
Principen finns lagstadgad i såväl allmän lagstiftning till exempel förvaltningslagen 
(1986:223) som i speciallagstiftning till exempel lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 6 
§ FL gör gällande att myndigheter ska inom ramen för den egna verksamheten lämna andra 
myndigheter hjälp. Skyldigheten gäller inte bara ärendehandläggning utan i hela 
myndighetens verksamhet inklusive dess arbete ”på fältet”. Syftet med att myndigheter 
beläggs med en skyldighet att hjälpa varandra är att skapa en effektivare förvaltning som är 
mindre beroende av organisatoriska indelningar med skilda verksamhetsområden.123 
Noteras bör att uppgiftsskyldigheten mellan myndigheter inte regleras i denna bestämmelse 
utan i 15 kap. 5 § SekrL. Således gäller inte den sekretessbrytande regeln som återfinns i 
14 kap. 1 § SekrL när myndigheter hjälper varandra enligt 6 § FL.124 

I 1 kap. 6 § LSO har lagstiftaren poängterat att myndigheter som är ansvariga för att 
bedriva räddningstjänst ska samverka, både i planeringen som i det operativa arbetet. 
Samordningen sägs vara en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. 
Syftet är också att myndigheterna ska kunna nyttja varandras resurser. Förutom samarbetet 
mellan räddningstjänstansvariga myndigheter ska samarbete ske med andra myndigheter 
som berör räddningstjänstområdet till exempel Boverket, Arbetsmiljöverket och 
landstingen.125 En samverkan mellan kommuner är också, enligt 3 kap. 7 § 2 st. LSO, 
önskvärt inom räddningstjänstområdet. Formerna för samverkan är upp till varje kommun 
att bestämma.126 

4.1.2 Samverkan under räddningsinsatser, två exempel 
Det är inte relevant att tala om att en myndighet ”äger” en olycka. Inom ramen för samma 
händelse har olika myndigheter ansvar för att åtgärda olika konsekvenser av olyckan. Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor reglerar ansvarsförhållanden mellan staten och 
kommunen när räddningstjänst bedrivs. Under samma olycka kan drabbade människor 
komma att behöva medicinska omhändertaganden, som regleras i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). Polisiära uppgifter kan även komma att krävas vilka bland 
annat regleras i polislagen (1984:387). Oskadade människor kan också behöva hjälp av 
kommunens socialtjänst, vars verksamhet regleras i socialtjänstlagen (2001:453). En av de 
deltagande myndigheterna har oftast bäst kompetens att bedöma konsekvenserna av en 
händelse samt bästa legala förutsättningen att påverka händelseutvecklingen. Denna 
myndighet bör då rimligtvis vara den aktör som tar initiativet till samverkan.127  
                                                 
123 Hellners & Malmqvist 2002, s. 66 
124 Bohlin & Warnling-Nerep 2004, s. 77 
125 Prop. 2002/03:119, s. 103 
126 A.prop. s. 109 
127 Cedergårdh & Winnberg 2006, s. 207 samt Wibble m.fl. 2005, s. 21 



22 

 

4.1.2.1 Bombhot 
En fråga som ofta diskuteras är: Hur många insatser pågår det vid en räddningsinsats? Om 
man använder bombhot som exempel kan det tidigt konstateras att ett sådant hot är 
brottsligt och ansvaret för att hitta en eventuell bomb och sedan oskadliggöra den vilar på 
polisen. Polisen har möjligheter att spärra av riskområdet kring bomben med stöd av 23 § 
PL. Konsekvenserna av att bomben detonerar kan medföra omfattande skador på 
människor och egendom vilket skulle kunna uppfylla kriterierna för överhängande fara för 
en olycka. Följaktligen kan det pågå en räddningsinsats parallellt med att polisinsatsen 
bedrivs. Mest troligt kommer även landstinget att bedriva en sjukvårdinsats i syfte att 
förbereda omhändertagandet av skadade människor. Trots att således flera myndigheter 
kan komma i fråga saknas direktivrätt mellan de deltagande aktörerna.128 Slutsatsen blir att 
vid flertalet räddningsinsatser pågår ytterligare två parallella insatser, nämligen 
polisinsatsen samt hälso- och sjukvårdsinsatsen.  

4.1.2.2 Hot om suicid 
Suicidhot är ett annat exempel när flera myndigheter är berörda och måste samverka för att 
nå bästa resultat. Initialt har polismyndigheten, enligt 47 § LPT, möjlighet att omhänderta 
en person som är farlig för sitt eget liv. I väntan på polismyndighetens beslut får även en 
polisman vid fara i dröjsmål fatta beslut om ett interimistiskt omhändertagande, enligt 11 § 
PL. Polismannen har till och med befogenhet, enligt 10 § PL, att använda våld129 för att 
genomföra omhändertagande. Vid suicidförsök från höga höjder eller i vatten bör 
kriterierna för en olycka alternativt överhängande fara för olycka vara uppfyllda. 
Kommunens organisation för räddningstjänst kan då bedriva räddningstjänst med hjälp av 
höjdfordon, hoppkuddar eller utrustning för ytlivräddning i vattnet. En avgränsning i 
räddningstjänstbegreppet måste dock göras, enligt 1 kap. 4 § LSO, eftersom 
räddningstjänst aldrig kan bli aktuellt vid suicidförsök som innebär hälso- och sjukvård till 
exempel förgiftning.130 

4.2 Polisen 

4.2.1 Polisens uppgifter  
Polisens uppgifter och ansvarsområde regleras främst i polislagen (1984:387). Förutom 
brottsbekämpning, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet ingår också en 
hjälpande verksamhet. Bestämmelser om polisens serviceverksamhet, som den kallas, 
återfinns i 2 § 4 p. PL. Verksamheten går ut på att lämna skydd, upplysningar och annan 
hjälp som lämpligen kan lämnas av polisen. I första hand avses sådan hjälp som inte 
lämnas av någon annan myndighet, till exempel socialtjänsten eller sjukvården, men i ett 
akut skede måste naturligtvis polisen ingripa. Polisen har också ett räddningstjänstansvar 
för fjällräddning och efterforskning av försvunna personer i andra fall enligt lag (2003:778) 
och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.131 Detta ansvar avhandlas närmare 
under �3.3.1 och �3.3.4. 

För att kunna hjälpa den som är i en nödsituation, har polisen givits en möjlighet, enligt 
21 § PL, att bereda sig tillträde till hus, rum eller annat ställe, där det kan antas att någon 
person avlidit, är medvetslös eller på annat sätt inte förmår att kalla på hjälp. Ett exempel 
på när bestämmelsen kan tillämpas kan vara att en person ringer 112 och begär ambulans. 
Därefter förlorar personen medvetandet, innan denne hunnit låsa upp ytterdörren. 
                                                 
128 Johansson 2006, s. 177. Se även Cedergårdh & Winnberg 2006, s. 244 
129 Se även punkten �4.2.6 
130 Wibble m.fl. 2005, s. 21-25 
131 Berggren & Munck 2007, s. 37 f 
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Ambulanspersonalen saknar, förutom den allmänna nödrättsbestämmelsen i 24 kap. 4 § 
BrB, legalt stöd att bryta upp dörren. Polisen kan i detta exempel biträda 
ambulanspersonalen och bereda sig tillträde till den låsta lägenheten, trots att personen i ett 
tidigare skede varit kapabel att tillkalla hjälp.132 Någon exakt ram för polisens hjälpande 
verksamhet har inte fastställts och lagstiftaren har inte någon intention att fastställa en.133 

Vid hot om brott som kan medföra allvarlig fara för människors liv och hälsa eller 
omfattande förstörelse av egendom får polisen, enligt 23 § PL, spärra av hus, rum eller 
annan plats. Naturligtvis kan en räddningsledare besluta om en avspärrning med stöd av 6 
kap. 2 § LSO, men den bestämmelsen tar dock inte omedelbart sikte på skydd mot 
brottsliga angrepp. Beslutet fattas av polismyndigheten, men får vid fara i dröjsmål fattas 
av en enskild polisman.134 Bestämmelsen kan enbart tillämpas vid fara för brott och inte 
vid olyckor eller andra katastrofliknande situationer. I de fall polisen kommer före 
kommunens organisation för räddningstjänst till en olycka menar Westerlund att polislagen 
(1984:387) bör hänvisa till lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Polisen kan då vid fara i 
dröjsmål göra erforderliga avspärrningar med stöd av polislagen (1984:387) och sedan 
överlämna ledningen av räddningsarbetet till räddningsledaren när denne kommer på 
plats.135 

Ytterligare en möjlighet till avspärrning återfinns i 24 § PL, som ger polisen rätt att 
förbjuda tillträde till visst område eller utrymme, då det pågår eller finns risk för allvarliga 
störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. Beslutet fattas av polismyndigheten, 
men får vid fara i dröjsmål fattas av en enskild polisman. Idrottsevenemang, stora 
konserter och demonstrationer kan ges som exempel när bestämmelsen kan tillämpas.136 

Polisens uppgifter i samband med räddningsinsatser preciseras av 1975 års 
polisutredning i betänkandet: Polisen (SOU 1979:6). Initialt ska polisen fokusera på att 
rädda människoliv fram till att ansvarig räddningstjänstmyndighet eller hälso- och 
sjukvården kommer på plats. Därefter ska polisen övergå till sina huvuduppgifter som är 
att: 

1. spärra av områden som behövs för att bedriva räddningstjänst, 

2. dirigera trafik i syfte att skapa fri väg för utryckningsfordon, 

3. utrymma och därefter bevaka avspärrade områden, 

4. registrera och identifiera avlidna personer, 

5. samla upp, registrera och identifiera gods och andra personliga tillhörigheter, 

6. underrätta anhöriga i de fall som inte någon annan ansvarar för uppgiften samt 

7. utreda olycksorsaken.137 

4.2.2 Biträde vid räddningstjänst 
Polisen ska enligt 2 § 5 p. PL utföra de uppgifter som ankommer polisen enligt särskilda 
bestämmelser. En allmän skyldighet för myndigheter att hjälpa varandra återfinns som 
tidigare nämnts i 6 § FL, men för att polisen ska få hjälpa en annan myndighet med sina 
polisiära befogenheter krävs dock stöd i en författning.138 

                                                 
132 Berggren & Munck 2007, s. 147 
133 Prop. 1983/84:111, s. 57 
134 Berggren & Munck 2007, s. 152-155 
135 Westerlund 2003, s. 48 
136 Berggren & Munck 2007, s. 157-160 
137 SOU 1979:6, s. 80 
138 Berggren & Munck 2007, s. 38 f 
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De tillfällen som polisen har en skyldighet att biträda kommunens organisation för 
räddningstjänst är vid: 

1. avslutande av räddningstjänst enligt 3 kap. 9 § LSO, 

2. undersökning av olyckor enligt 3 kap. 10 § LSO samt 

3. ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 3 § LSO. 

I ett omvänt förhållande har den myndighet som utför en räddningsinsats skyldighet att 
underrätta polismyndigheten, enligt 6 kap. 10 § LSO. 

4.2.3 Särskild händelse 
Begreppet särskild händelse använder polisen som ett samlingsbegrepp för händelser som 
är så omfattande eller allvarliga att polisen måste organisera, leda och använda sina 
resurser i särskild ordning. Särskilda händelser kan inträffa plötsligt men de kan också vara 
kända i förväg. Som exempel på sådana händelser kan nämnas grova brott, allvarliga 
ordningsstörningar, större olyckor och omfattande störningar i samhällsviktiga 
funktioner.139 Polisen leds då på systemledningsnivå140 av en kommenderingschef som 
utsetts av länspolismästaren. På fältet leds verksamheten av en polisinsatschef.141 Den 
sistnämnda blir företrädesvis räddningsledarens samverkansperson från polismyndigheten. 

4.2.4 Åtgärder vid dödsfall 
Inledningsvis kan konstateras att det saknas generella bestämmelser om hur och när polisen 
ska underrätta anhöriga vid dödsfall.142 Om polisen påträffar en livlös person ska de 
naturligtvis påbörja återupplivningsförsök och se till att den livlöse kommer under 
medicinsk behandling. Det är enbart legitimerad läkare som får konstatera att döden har 
inträtt enligt 2 § lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död. Om det 
däremot inte råder någon tveksamhet om att döden har inträtt till exempel förruttnelse eller 
uppenbart dödliga skador ansvarar polisen för att transportera den avlidne direkt till 
bårhus. Polisen ska utreda onaturliga dödsfall som orsakats genom till exempel förgiftning 
eller skada i syfte att upptäcka eller utesluta brott. I de fall polisen ansvarar för utredning 
av ett dödsfall åligger det också polisen att meddela dödsbud till anhöriga samt om en 
rättsmedicinsk undersökning kommer att genomföras. Innan kroppen förs till bårhus ska 
polisen förutom att ta hand om pengar och värdesaker, även ta hand om djur och barn i 
väntan på att socialtjänsten kan göra sin insats.143  

4.2.5 Omhändertagande av farliga föremål 
Polisen har en skyldighet att undersöka, omhänderta och oskadliggöra misstänkta farliga 
föremål. Som farliga föremål räknas föremål som kan innehålla explosiva-, kemiska-, 
biologiska-, radiologiska eller nukleära ämnen som kan förorsaka skada eller sjukdom.144 

                                                 
139 Med samhällsviktiga funktioner avses här el- och vattenförsörjning, data, radio- och telekommunikation 
140 Med systemledningsnivå avses här den nivå som leder hela polismyndigheten 
141 RPSFS 2006:14 
142 JO beslut 2003-12-01 dnr 2565-2003 
143 RPSFS 2000:14 
144 RPSFS 2007:4, s. 1 
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För att klarlägga ansvarsförhållanden mellan myndigheter vid ammunitions- och 
minröjning har rådet för räddningstjänst145 reglerat vilken myndighet som har ansvaret för 
att omhänderta, undersöka och oskadliggöra dessa föremål. (se tabell 6)  
 
Tabell 6 Ansvarsfördelning vid uppgift eller insats som avser ammunitions- och minröjning146 

Område/ammunition Ansvarig myndighet Samverkans 
myndighet Övrigt 

Militärt område Försvarsmakten Polisen 
Vid misstanke om 
brott övertar 
polisen ansvaret 

Utanför militärt område Polisen Försvarsmakten  

Sjöminor och torpeder Försvarsmakten 
Sjöfartsverket 
Kustbevakningen 
Polisen 

 

    

 Myndighet som skall kontaktas  

Ammunition till sjöss som innehåller 
kemiska stridsmedel Försvarsmakten eller Kustbevakningen  

 

4.2.6 Våldsutövning vid räddningsinsatser 
Rätten att bruka våld mot person eller egendom regleras i 10 § PL samt 24 kap. 2 § BrB. 
Denna rättighet är främst förbehållen polisen.147 I samband med en räddningsinsats har en 
polisman möjlighet, enligt 10 § 3 p. PL, att utöva våld för att avvärja en fara för liv, hälsa 
eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön. Vidare kan polismannen, 
enligt 10 § 4 p. PL, bruka våld om han med laga stöd ska avvisa eller avlägsna någon från 
ett visst område eller utrymme. Dessutom kan han med stöd av 10 § 6 p. PL bruka våld för 
att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, 
eller att biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller liknande åtgärd. Trots att 
en räddningsledare har långtgående befogenheter att göra ingrepp i annans rätt måste 
betonas att möjligheten att bruka våld mot person dock saknas, med undantag av de 
allmänna ansvarsfrihetsgrunderna i 24 kap. BrB.148 Utifall räddningsinsatsen utvecklas till 
att innehålla våld eller hot om våld mot räddningspersonal ska räddningsinsatsen upphöra 
och ansvaret övergå till polisen.149 

4.3 Hälso- och sjukvården 

4.3.1 Hälso- och sjukvård 
Begreppet hälso- och sjukvård kan definieras som en sammanhängande helhet bestående 
av förebyggande åtgärder samt medicinska åtgärder för att utreda och behandla sjukdomar 

                                                 
145 Rådet för räddningstjänst är inrättat av Försvarsdepartementet och har till syfte att analysera och diskutera 
sådana frågor som är av betydelse för att uppnå effektivare och mer samordnade insatser på räddningstjänst-
området. Ordförande är chefen för Försvarsdepartementet och sekretariats- och kansliuppgifter utförs av 
Räddningsverket. [http://www.srv.se/Templates/SRV_FileListing____1263.aspx, 2007-06-16] 
146 RPSFS 2007:4, s. 5 f 
147 Befogenheten att bruka våld finns också för ordningsvakter och andra tjänstemän med ordningshållande 
uppgifter inom kollektivtrafik. 
148 Jareborg 1994, s. 155 ff 
149 Ds 1994:140, s. 13 
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och skador. I 1 § HSL poängteras att sjuktransporter samt omhändertagandet av avlidna 
personer hör till hälso- och sjukvården. Ansvaret för hälso- och sjukvården vilar på 
landstinget, enligt 3 § HSL, men kommunen har också ett visst ansvar, enligt 18 § HSL. 
Ansvaret för sjuktransporter är dock odelat landstingets, enligt 6 § HSL.150  

4.3.2 Sjuktransporter 
Samtliga landsting ansvarar för att det finns en organisation för sjuktransporter, det vill 
säga ambulanssjukvård, enligt 6 § HSL. Ansvaret innebär inte en skyldighet att själv utföra 
transporterna utan landstingen har en möjlighet att genom avtal låta andra utföra 
verksamheten till exempel privata entreprenörer, taxiföretag med mera.151 Det är också 
möjligt för ett landsting att ingå avtal om att bedriva sjuktransporter med kommunens 
organisation för räddningstjänst, enligt 1 § SjtpL. Ett sådan avtal förändrar inte 
huvudmannaskapet och det medicinska ansvaret ligger kvar hos landstinget.152 

I förarbetena till lag (2003:778) om skydd mot olyckor poängterade regeringen att det 
samlade ansvaret för sjuktransporter är knutet till landstinget, men att andra aktörer som 
har lämpliga resurser givetvis kan utföra enskilda transporter exempelvis 
Kustbevakningen, Försvarsmakten, kommunens organisation för räddningstjänst eller 
Rikspolisstyrelsen. Dock måste avtal skrivas med dessa aktörer i förväg. Avtal behöver 
dock inte skrivas med Försvarsmakten avseende helikoptertranporter av akut sjuka 
personer då Försvarsmakten har en skyldighet att utföra dessa på begäran av en 
sjukvårdshuvudman, enligt 3 § förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil 
verksamhet. Vad avser sjuktransporter i terrängen, oavsett var en olycksplats är belägen, 
vilar också ansvaret på sjukvårdshuvudmannen. Kommunens organisation för 
räddningstjänst kan vara ansvarig för sjuktransporter i de fall det handlar om att föra bort 
en skadad person från en riskfylld skadeplats i samband med en räddningsinsats. 
Regeringen underströk också att kostnadsansvaret för verksamheten följer med ansvaret för 
transporten. Detta medför att om en räddningsledare beslutar att transportera en skadad 
person till sjukhus, såsom en räddningsinsats, och inte invänta ambulans får kommunens 
organisation för räddningstjänst även bekosta transporten.153 Verksamheter som kan 
innefatta transporter av skadade och sjuka kan återfinnas i polisens ansvar för 
fjällräddning, enligt 4 kap. 1 § LSO, respektive efterforskning av försvunna personer i 
andra fall, enligt 4 kap. 4 § LSO. Polisens hjälpande verksamhet, enligt 2 § 4 p. PL, kan 
också innebära ett ansvar för att ombesörja transporter av skadade och sjuka. Landstinget 
principiella ansvar för sjuktransporter enligt 6 § HSL begränsas emellertid inte av 
bestämmelserna i lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller polislagen (1984:387).154  

Det enda tillfället där ansvaret åligger en annan myndighet är vid sjuktransporter från 
fartyg, där Sjöfartsverket är ansvarig myndighet enligt 4 kap. 3 § LSO respektive 4 kap. 8 
§ FSO.155 Sjöfartsverkets ansvar för sjuktransporter avhandlas närmar i �3.3.4. 

                                                 
150 Sahlin 2006, s. 40-44 
151 A.a. s. 172 
152 Prop. 2004/05:17, s. 13 
153 Prop. 2002/03:119, s. 82-84 
154 A.prop. s. 83 
155 A.prop. s. 84 
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4.3.3 Allvarlig händelse 
Hälso- och sjukvården använder begreppet allvarlig händelse156 för en händelse som är så 
omfattande att resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.157 Vid 
allvarliga händelser leds verksamheten av en särskild sjukvårdsledning som innebär att 
sjukvårdshuvudmannens regionala ledningsnivå aktiveras. Befattningarna som utför 
sjukvårdsledning, både på regional nivå och på skadeplats, benämns sjukvårdsledare och 
medicinskt ansvarig.158 Den förstnämnda blir företrädesvis räddningsledarens 
samverkansperson från hälso- och sjukvården. 

4.4 Andra myndigheters medverkan i räddningstjänst 
I samhället finns det hos kommunala och statliga myndigheter betydelsefulla resurser som 
kan användas vid räddningstjänst även om den aktuella myndigheten inte har något 
räddningstjänstansvar. En räddningsledare kan då, med stöd av 6 kap. 7 § LSO, anmoda en 
sådan myndighet att delta i en räddningsinsats. En förutsättning för att delta är att 
myndigheten redan har den efterfrågade resursen och att deltagandet inte allvarligt hindrar 
dess vanliga verksamhet. Någon allmängiltig regel om vad som ”allvarligt hindrar dess 
vanliga verksamhet” finns inte utan det är upp till varje myndighet att göra avvägningen då 
förfrågan kommer från räddningsledaren.159 

Om en myndighet som lyder under regeringen skulle neka att delta i en räddningsinsats 
följer av allmänna grundsatser att det slutliga avgörandet ligger hos regeringen. Regeringen 
har således en möjlighet att överpröva en myndighets beslut oavsett om den myndighet 
som begär hjälpen är statlig eller kommunal. En kommunal förvaltnings, till exempel 
kommunens organisation för räddningstjänst, vägran att delta i en annan myndighets 
räddningsinsats kan däremot inte överprövas av regeringen.160 

Resursbegreppet innefattar både egendom och personal. Det bör dock understrykas att 
en myndighets medverkan i räddningstjänst enbart omfattar egen anställd personal men 
inte pliktpersonal. I de fall myndigheten disponerar värnpliktiga eller civilpliktiga kan 
dessa medverka i räddningsinsatsen med stöd av tjänsteplikten i 6 kap. 1 § LSO.161 
Hemvärnets personal har en tjänstgöringsskyldighet vid räddningstjänst. Dock är denna 
skyldighet gentemot Försvarsmakten, varvid räddningsledaren måste ställa sin begäran dit 
då denne önskar disponera hemvärnspersonal.162 

Det bör också betonas att det är myndigheten eller kommunen som deltar i 
räddningsinsatsen och att den deltagande personalen fortfarande arbetar kvar i den egna 
organisationen. Någon formell rättslig grund för räddningsledaren att anmoda en 
myndighet att delta i till exempel polisens eller hälso- och sjukvårdens arbete i anslutning 
till räddningsinsatsen saknas.163 

                                                 
156 Allvarlig händelse används som ett samlingsbegrepp inom hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd 
och socialtjänst för olika typer av händelser inklusiverisk för eller hot om sådana. Som exempel på allvarliga 
händelser kan nämnas transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, spridning av farliga 
ämnen, infrastrukturstörning och väpnat angrepp samt psykosocial påverkan på samhället som en följd av 
traumatiska händelser. 
157 Jämför särskild händelse i �4.2.2 
158 SOSFS 2005:13 
159 Prop. 2002/03:119, s. 120-121. Se även prop. 1985/86:170 s. 81 f. och prop. 1991/92:41 s. 31 
160 Hellner & Malmqvist 2007, s. 89. Jfr även SOU 2000:21, s. 498 
161 SOU 2000:21, s. 504. Se även SOU 2001:98, s. 158 
162 FFS 2000:6, 13 § 
163 Johansson 2006, s.167 
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5 Diskussion 
För att få en tydlig diskussion i uppsatsen kommer den att delas upp i underrubriker. 
Inledningsvis diskuteras en metod för att lösa juridiska frågor relaterade till 
räddningstjänstbegreppet samt domstolarnas extensiva tolkning av begreppet. Därefter 
belyses de otydligheter som framkommit i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 
Diskussionen avslutas med några ord om samverkan vid räddningstjänst. 

5.1 Räddningstjänstbegreppet 

5.1.1 Metod för problemlösning 
Inledningsvis måste betonas att det inte kategoriskt går att definiera vad som är 
räddningstjänst och vad som inte är räddningstjänst. Varje händelse måste värderas 
individuellt för att avgöra om samtliga fyra kriterier, som krävs för att en olycka ska falla 
inom ramen för räddningstjänstbegreppet, är uppfyllda. En lämplig metod för att lösa 
juridiska frågeställningar relaterade till räddningstjänstbegreppet och ansvarsförhållanden 
för räddningstjänst är att först värdera om händelsen uppfyller kraven för räddningstjänst 
och därefter peka ut en ansvarig myndighet. Om händelsen inte faller under statens ansvar 
är följaktligen kommunen ansvarig. En lämplig ”tågordning” kan åskådliggöras i följande 
modell: 
 
1. Är händelsen räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § LSO? 
 

Nej 
 
Ja     
 
 
2. Återfinns händelsens i 4 kap. 1-6 §§ LSO som ett statligt ansvar? 
 
    Nej 
 
Ja    

Innebär händelsen egendomsräddning till 
sjöss? 
 
 

      Ja 
Vilken myndighet är ansvarig?   Nej   
      
 
    Ansvaret är kommunens  Ägarens  
    enligt 3 kap. 7 § LSO  ansvar 
 

Fjällräddningstjänst 4 kap. 1 §:    Polismyndigheten 

Flygräddningstjänst 4 kap. 2 §:    Luftfartsstyrelsen 

Sjöräddningstjänst 4 kap. 3 §;    Sjöfartsverket 

Efterforskning av försvunna personer i andra fall 4 kap. 4 §;  Polismyndigheten 

Miljöräddningstjänst till sjöss 4 kap. 5 §:   Kustbevakningen 
Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och  
sanering efter sådana utsläpp 4 kap. 6 §:   Länsstyrelsen 

Figur 1 Modell över tågordningen vid juridiska frågor relaterade till räddningstjänstbegreppet 
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5.1.2 Tolkning av räddningstjänstbegreppet 
Under arbetets gång har framkommit att domstolar gör en extensiv tolkning av 
räddningstjänstbegreppet i frågor rörande en kommuns ersättning från staten vid 
omfattande räddningsinsatser, enligt 7 kap. 3 § LSO. Räddningsverket tillämpar en 
restriktiv tolkning av räddningstjänstbegreppet som enligt min mening överrensstämmer 
med lagstiftarens andemening i förarbeten både till räddningstjänstlagen (1986:1102) och 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Argumentationen i besluten bygger i regel på text 
från dessa förarbeten. En kommun som är av en annan uppfattning har naturligtvis 
möjlighet att överklaga Räddningsverkets beslut till allmän förvaltningsdomstol, vilket 
alltid innebär Länsrätten i Värmland samt Kammarrätten i Göteborg som överprövande 
instans. Specialisering i en typ av mål kan medföra att rätten får en god vana att döma i en 
viss fråga men risken finns även att domstolen utvecklar en egen praxis som blir svår att 
ändra. En kommande prövning i Regeringsrätten kommer därför att få stor betydelse 
huruvida den utvecklade praxisen ligger i lagstiftarens intention av räddningstjänst-
begreppet eller om den måste justeras. 

5.2 Ansvarsfördelning 

5.2.1 Betydelsen av hamnområde 
En båt, s/y Lyckan, som är värd ett stort belopp ligger förtöjd i gästhamnen innanför ett 
kommunalt hamnområde. Båten börjar brinna och kommunens organisation för 
räddningstjänst är snabbt på plats och släcker branden varvid endast mindre skador på 
inredningen uppstår. Systerfartyget, s/y Olyckan, fick inte plats i gästhamnen utan fick 
ankra 100 meter utanför det kommunala hamnområdet. Av någon outgrundlig anledning 
börjar hon också att brinna. Eftersom alla ombord tagit den lilla gummibåten in till land 
finns inga människoliv att rädda. Några farliga ämnen finns inte ombord varvid någon 
miljöräddning till sjöss aldrig blir aktuell. En räddningsinsats kommer därför aldrig att 
inledas, även om kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda, då det saknas en myndighet 
som ansvarar för att bedriva egendomsräddning till sjöss. 

Samma typ av händelse inträffar med 100 meters mellanrum. Den ena händelsen leder 
till att samhället, utan kostnad för den enskilde, agerar. I den andra händelsen behöver 
samhället inte vidta några åtgärder för att hjälpa ägaren som får förlita sig på att någon, 
mot ersättning, inleder en bärgningsoperation. Det råder ingen tvekan om att gränsen för 
kommunalt hamnområde spelar en väsentlig roll för att tydliggöra ansvaret mellan stat och 
kommun, då det finns en part som är ansvarig på båda sidor om gränsen. När det endast 
finns en ansvarig myndighet på ena sidan av gränsen syftar den enbart till att förtydliga när 
samhällets ansvar uppför. Det bör också tilläggas att företeelsen strider mot bestämmelsen 
i 3 kap. 7 § LSO, som tydligt konstaterar att kommunen är ansvarig för all räddningstjänst 
förutom den statliga räddningstjänsten som räknas upp i 4 kap. 1-6 §§ LSO. Följer man 
modellen för att lösa en juridisk fråga relaterad till räddningstjänstbegreppet, som 
presenterades i 5.1, borde följaktligen kommunens organisation vara ansvarig för all 
egendomsräddning inom kommunens land och vattenområde. Det sistnämnda sträcker sig 
hela vägen ut till territorialvattengränsen. 

När Sjöfartsverket svarar för sjöräddningstjänst innefattar ansvaret livräddning av 
människor men även efterforskning av dem som är saknade. Inom det kommunala 
hamnområdet164 svarar kommunens organisation för räddningstjänst för livräddningen 
medan polismyndigheten svarar för eventuell efterforskning. En kommunal 
räddningsledare måste därför tidigt förvissa sig om antalet personer som är eller kan tänkas 

                                                 
164 Ansvaret gäller även kanaler, vattendrag och insjöar med undantag av Vänern, Vättern och Mälaren 
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vara inblandad i en vattenrelaterad olycka. Om det finns minsta indikation på att någon 
människa saknas måste polismyndigheten omedelbart informeras så att en efterforskning 
kan påbörjas. 

5.2.2 Sjönödsbegreppet 
Det är olyckligt att två statliga myndigheter tolkar sjönödsbegrepp olika. Sjöfartsverket, 
som är ansvarig för sjöräddningstjänsten, utgår från ett internationellt perspektiv och det 
bör tilläggas att sjöräddning styrs till största delen av internationella överenskommelser. 
Räddningsverket utgår från ordets betydelse i det dagliga språket och vill dessutom 
eftersträva en tydlig distinktion i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Jag 
ansluter mig till Sjöfartsverkets tolkning av två skäl. För det första är Sjöfartsverket 
ansvarig myndighet och det ligger i sakens natur att de har tolkningsföreträde, framförallt 
som de tar det största geografiska ansvaret. För det andra skapar Sjöfartsverkets tolkning 
den största tydligheten i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun då tolkningen går ut 
på att staten konsekvent ansvarar för all livräddning inom statens ansvarsområde, oavsett 
hur personen har hamnat i vattnet. 

5.2.3 Fjällområde 
Inledningsvis kan konstateras att fjällräddning som verksamhet enbart tar sikte på räddning 
av människoliv. Egendomsräddning och miljöräddning faller utanför statens ansvar med 
följd att kommunen, enligt 3 kap. 7 § LSO, svarar för den typen av räddningstjänst även 
inom fjällområde. Det delade räddningstjänstansvaret inom fjällområde medför att 
samverkan måste ske mellan de två ansvariga myndigheterna. Polismyndigheten ansvarar 
för livräddning vid till exempel en brand på en fjällstation, men den saknar egna resurser 
för att rökdyka och leta efter människor i byggnader. Resurserna för denna insats återfinns 
hos kommunens organisation för räddningstjänst som dock kan sakna transportkapacitet i 
väglös fjällterräng. Polisen kan då transportera personal och utrustning med egna eller 
inhyrda helikoptrar och kommunens organisation för räddningstjänst kan fortsätta med 
egendomsräddning när den livräddande insatsen är avslutat. Ledordet är alltså samverkan. 

5.3 Samverkan 
Lagstiftaren har varit väldigt tydlig i sin intention angående samverkan mellan 
myndigheter. Förutom den allmänna skyldigheten till samverkan i 6 § FL återfinns två 
skrivningar i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Myndigheter med 
räddningstjänstansvar ska samverka med varandra, men även med andra aktörer, och 
kommuner ska nyttja varandras resurser för räddningstjänst. Under pågående 
räddningsinsats kan dessutom en räddningsledare begära att en annan myndighet ska ställa 
personella och materiella resurser till dennes förfogande. Samverkan ska alltså ske under 
räddningsinsatser men grunden för samverkan måste byggas upp i det dagliga arbetet.  

För att en effektiv samverkan ska kunna komma till stånd, både i det dagliga arbetet och 
vid räddningsinsatser, måste några viktiga parametrar vara uppfyllda. Dessa är enligt min 
mening: 

1. Myndigheten måste ha en vilja att samverka. Samverkansintentionen ska uttalas av 
myndighetens exekutiva ledning och prägla det dagliga arbetet. 

2. Ledande befattningshavare måste ha en god kännedom om de samverkande 
aktörernas ledningssystem, organisation och legala grunder för att bedriva 
verksamhet. 

3. Räddningsledaren, polisinsatschefen och sjukvårdsledaren måste ha mycket goda 
kunskaper om den egna myndighetens ansvarsområde och legala förutsättningar. 



31 

 

Källförteckning 
Offentligt tryck 

Regeringens propositioner 

1983/84:111 Förslag till ny polislag 

1985/86:170 Räddningstjänstlagen 

1991/92:41 Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor 

1991/92:70 Vissa ändringar i räddningstjänstlagen 

1992/93:54 En svensk ekonomisk zon 

1993/94:195 Ny sjölag 

1995/96:16 Ändrade regler om bärgning 

2002/03:119 Lag om skydd mot olyckor 

2004/05:17 Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter 

Regeringsprotokoll 

N2007/7950/TR 

Utskottsbetänkande 

1986/87:FöU 2 Försvarsutskottets betänkande om räddningstjänstlag m.m. (prop. 
1985/86:170) 

Betänkande 

Ds 1994:140 Upploppet på Tidaholmsanstalten den 22 juli 1994 

SOU 1979:6 Polisen 

SOU 1983:77 Effektiv räddningstjänst 

SOU 2000:21 Totalförsvarsplikten 

SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten 

SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlag 

SOU 2007:4 Trafikinspektionen – en myndighet för säkerhet och skydd inom 
transportområdet 

SOU 2007:31 Alltid redo! 

Centrala myndigheters föreskrifter 

FFS 2000:6 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet 

LFS 2005:1 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygräddningstjänst. 

RPSFS 2000:14 Rikspolisstyrelsens allmänna råd om åtgärder vid dödsfall som kan ha 
orsakats av yttre påverkan mm. 

RPSFS 2006:14 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens planering, 
organisation och lednings vid särskilda händelser 



32 

 

RPSFS 2007:4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med 
misstänkta farliga föremål 

SOSFS 2005:13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrof-
medicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap 

Räddningskostnadsnämndens utlåtande 

Nr 7/1978 Åtgärder inom hamnområde 

Nr 11/1979 Kostnad för bevakning 

Nr 14/1989 Brandsläckningsarbete på fartyg 

Nr 22/1994 Bärgning av fiskebåt 

Nr 25/1996 Kostnader för tömning av spånsilo 

Nr 26/1996 Kostnader för inhyrd lyftkran 

Nr 31/2002 Kostnader för arbete utfört av entreprenör under räddningstjänstskede 

Nr 32/2007 Ansvar för kostnader i samband med tankbilsolycka 

Myndighetsdokument 

Fjällräddningsplan för Polismyndigheten i Dalarna, 2000-06-07, diarienummer A 232-
3826/00. 

JO beslut 2003-12-01 dnr 2565-2003 Anmälan mot Polismyndigheten i Södermanlands län 
med anledning av underlåtenhet att underrätta anhöriga om påträffade drunknade personer. 

Kommittén (Kn 1981:02) för undersökning av allvarliga olyckshändelser: 
Översvämningarna i Kopparbergs län och Gävleborgs län i september 1985, 
utredningsrapport nr 2:1987. 

Kustbevakningens räddningstjänstplan, 2000-03-01 (2007-10-16), http://www.kust 
bevakningen.se/kbvtemplates/FileList.aspx?id=663 

LS 2007-3672 Program för flygräddningstjänsten. Luftfartsstyrelsen 2007. 

NCO 2007:4: Räddningstjänst i siffror. Fakta om räddningstjänstens insatser 1996—2006. 
Räddningsverket 2007. 

Ramavtalet. Avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete över 
territorialgränserna i syfte att vid olyckshändelser hindra eller begränsa skador på 
människor eller egendom eller i miljön. Stockholm den 20 januari 1989 (2007-10-19), 
http://www.raddningsverket.se/templates/Nordred_Page____7277.aspx 

RiR 2005:31 När oljan når land – har staten säkerställt en god kommunal beredskap för 
oljekatastrofer? Riksrevisionen 2005. 

RiR 2007:4 Beredskapen för kärnkraftsolyckor. Riksrevisionen 2007. 

RJ 2000:01: Olycka med godståg nr 5800 innehållande farligt gods den 4 juli 1997, SSV 
om Kälarne, Z län. Statens haverikommission 2000. 

RJ 2007:2: Olycka med tåg 5525 – påkörning av stoppbock med påföljande urspårning – i 
Ledsgård, N län, den 28 februari 2005. Statens haverikommission 2007. 

RL 2004:18: Olycka med en flygskärm på Åreskutan, Z län, den 15 juli 2003. Statens 
haverikommission 2005. 



33 

 

RO 2005:01: Dykolycka vid sportdykning i Östersjön utanför Vindö i Värmdö kommun, AB 
län den 22 augusti 2003. Statens haverikommission 2005. 

RO 2006:02: Olycka med linbana i Abisko, BD län, den 27 juli 2004. Statens 
haverikommission 2005. 

Räddningsverket: PM Räddningsinsatser m.m. på vindkraftverk till havs. 2006-01-24 
diarienummer 020-3959-2002. 

Räddningsverket: Tågolyckan i Borlänge 8-16 april 2000. Räddningsverket 2001a. 

Räddningsverket; Uppföljning och erfarenhet med särskild inriktning på länsstyrelsens 
övertagande av kommunal räddningstjänst under översvämningarna hösten 2000. 
Räddningsverket 2001b. 

Räddningsverkets beslut om ersättning för räddningstjänstkostnader enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. (2007-10-22), http://www.raddningsverket.se 
/Templates/ SRV_FileListing____18481.aspx 

- SRV beslut 2004-12-10, diarienummer 133-5206-2004 
- SRV beslut 2004-12-10, diarienummer 133-5548-2004 
- SRV beslut 2004-12-10, diarienummer 133-5689-2004 
- SRV beslut 2005-04-06, diarienummer 216-1552-2005 
- SRV beslut 2006-03-10, diarienummer 216-6293-2005 
- SRV beslut 2006-06-13, diarienummer 216-3792-2005 
- SRV beslut 2006-12-22, diarienummer 216-4840-2006 

Sjöfartsverket: Sjöräddning. Insatser 2006. Sjöfartsverket 2007. 

SÖ 1974:16 Överenskommelse med Norge för att underlättande av räddningstjänst i 
gränstrakter. Oslo den 19 mars 1974. 

Litteratur 
Andermyr, S: Räddningskostnadsnämndens utlåtanden 1976-1996. Kommentus Förlag 

1996. 

Andréasson, N, Frid, SR, Hedström, K, Wikström, PO: Lagkommentar räddningstjänst. 
Brandförsvarsföreningens Service AB 1999. 

Berggren, NO & Munck, J: Polislagen en kommentar. uppl. 6:1, Norstedts juridik AB 
2007. 

Bohlin, A & Warnling-Nerep, W: Förvaltningsrättens grunder. uppl. 3:1, Nordstedts 
juridik AB 2004. 

Cedergårdh, E & Winnberg, T: ”Utformning av ledningsorganisation” i: Fredholm, L & 
Göransson, A-L (red): Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. 
Räddningsverket 2006. 

Hellners, T & Malmqvist, B: Nya förvaltningslagen med kommentarer. uppl. 5:3, Norstedts 
Juridik 2002. 

Hellners, T & Malmqvist, B: Förvaltningslagen med kommentarer, uppl. 2:1, Norstedts 
Juridik 2007. 

Hermelin, J, Schnell, G, Dryselius, H: Lagen om skydd mot olyckor, beskrivningar och 
kommentarer. Brandskyddsföreningens Service AB 2004. 



34 

 

Hägg, M: Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter. Sjöfartverket och 
Socialstyrelsen, 2007. 

Jareborg N, Straffrättens ansvarslära. Iustus förlag 1994. 

Johansson, P: ”Legala grunder för räddningsinsatser” i: Fredholm, L & Göransson, A-L 
(red): Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Räddningsverket 2006. 

Persson, W: Kommungränser i allmänt vatten, FT 1998 s 197-203. 

Sahlin, J: Hälso- och sjukvårdslagen, Med kommentarer. uppl. 7, Norstedts juridik AB 
2006. 

Svensson, S (red), Cedergårdh, E, Mårtensson, O, Winnberg, T: Taktik, ledning, ledarskap. 
Räddningsverket 2005. 

Westerlund G: Ordningsstörande brott, uppl. 2:2, Bruns bokförlag 2003. 

Wibble, T, Melin, G, Petersson, A, Lagerqvist, J: Samverkan mellan polis, sjukvård och 
räddningstjänst vid hot om suicid, Ett exempel från Jönköpings län. Räddningsverket 
2005. 

Rättsfall 

Kammarrätten 

Kammarrätten i Göteborg mål 3414-97 samt Länsrätten i Värmland mål 1346-96 

Kammarrätten i Göteborg mål 4417-06 samt Länsrätten i Värmland mål 2142-05 

Länsrätten 

Länsrätten i Värmland mål 1253-99 

Länsrätten i Värmland mål 690-02 

Länsrätten i Värmland mål 357-04 

Personlig kommunikation 
Håkan Söderholm, krisberedskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Västernorrland, 2007-10-19 

Marianne Wallgren, Utrikesdepartementet, 2007-11-16 

Registraturen vid Regeringsrätten, 2007-12-17 

 


