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Samrådsredogörelse 
 
Gästrike Räddningstjänst genomförde under perioden 6 – 31 oktober 2021 samråd 
med berörda aktörer. Samrådsparternas frågor och synpunkter beskrivs 
sammanfattande i denna samrådsredogörelse. Önskas det tas del av de fullständiga 
samrådssvaren tas kontakt med Gästrike Räddningstjänst.  
 
Denna redogörelse redovisar de ändringar som genomförts efter samrådet. 
Redogörelsen beskrivs per samrådspart. Gästrike Räddningstjänst bemötande av 
inkomna synpunkter redovisas i kursiv stil. Utöver inkomna synpunkter från samrådet 
har redaktionella förändringar som inte förändrar innebörden gjorts.  

 
Gästrike Räddningstjänsts direktion  
Inget svar från medlem i Gästrike Räddningstjänsts direktion har inkommit under 
samrådstiden. 
 

Gävle kommun  
Inget svar från Gävle kommun har inkommit under samrådstiden.  
 
Samrådssvar inkom 16 november och belyste frågor om de beskrivningar som görs i 
handlingsprogrammet innebär ambitionshöjningar och att de i så fall skulle redogöras 
tydligare samt med ekonomisk kalkyl.  
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Samrådssvaret medför inga förändringar i handlingsprogrammet. Den organisation 
som finns för förebyggande arbete och räddningstjänst är inte en ambitionshöjning från 
tidigare beslutat handlingsprogram (februari 2020). Att beskriva ekonomiska kalkyler 
för Gästrike Räddningstjänst verksamhet är av för stor detaljeringsgrad för att hanteras 
i handlingsprogrammet. 
 

Ockelbo kommun  
Ockelbo kommun inkom med samrådssvar 15 oktober. 
 
Ockelbo kommun anser att det är ett gediget och genomarbetat dokument och har 
inget att erinra och inga förslag på förändringar. 
 

Sandvikens kommun 
Sandviken kommun inkom med samrådssvar 29 oktober.  
 
Svaret innebar frågor och synpunkter kring Gästrike Räddningstjänst beskrivning av 
risker, framför allt med fokus på utvecklingen i samhället kopplat till användning av 
elbilar. Även förtydligande om överlåtande åt annan att vidta begränsande åtgärder 
lyftes då Sandviken kommun saknades i beskrivningen. 
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Gästrike Räddningstjänst anser att risker kring elbilar belyses utifrån beskrivning om 
risker i samhällsutvecklingen kring nya material och tekniker. Risker kring bränder i 
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batterier och elfordon är en högst aktuell fråga som Gästrike Räddningstjänst arbetar 
aktivt med att hantera.  
 
Beskrivning om överlåtande åt annan att vidta begränsande åtgärder har kompletterats 
med information om Sandviken kommun. 
 
Gästrike Räddningstjänst kommer bemöta de frågor som ställt från Sandviken kommun 
i annan ordning än samrådsredogörelsen.  
 

Hofors kommun 
Hofors kommun inkom med samrådssvar 15 oktober. 
 
Förvaltningen har gått igenom förslaget till handlingsprogram och kan konstatera att 
den stämmer väl överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
författningssamling 2021:1 allmänna råd om innehåll och struktur för kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
 

Älvkarleby kommun  
Älvkarleby kommun inkom med samrådssvar 29 oktober. 
 
Kommunen vill att kommunbeskrivningen angående befolkningsutvecklingen i 
Älvkarleby kommun förtydligas.  
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Kommunens åsikt har tillförts i kommunbeskrivningen om Älvkarleby kommun.  
 

Länsstyrelsen Gävleborg  
Länsstyrelsen Gävleborg inkom med samrådssvar 28 oktober. 
 
Länsstyrelsen har granskat handlingsprogrammet avseende aspekter som berör det 
geografiska områdesansvaret för krishantering, övertagande av kommunal 
räddningstjänst samt statlig räddningstjänst under länsstyrelsens ansvar. 
 
Avsnitt 4 Risker 
Länsstyrelsens ser att räddningstjänstens riskanalys är ett bra underlag till den 
regionala risk- och sårbarhetsanalysen. Länsstyrelsen önskar därmed att ta del av 
riskanalysen. I beskrivningen av riskerna ser länsstyrelsen gärna en komplettering 
gällande den kvalitativa analysen av större olyckor så som kärnteknisk olycka.  
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Handlingsprogrammet och tillhörande riskanalys har kompletterats med information om 
kärnteknisk olycka. 
 
Avsnitt 8.1.5 Samverkande organisationer 
I sammanhanget bör länsstyrelsens sammanhållande roll inom länet nämnas samt 
övergripande redogörelse över vilka förutbestämda samverkansnätverk som finns för 
inledande hantering av omfattande samhällsstörningar.  
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Handlingsprogrammet har kompletterats om Länsstyrelsens roll inom krishantering i 
länen.  
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Avsnitt 8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 
Länsstyrelsen ser gärna ett utvecklat resonemang kring förmågan att hantera 
omfattande samhällsstörningar. Detta för att tydliggöra vad räddningstjänsten anser sig 
kunna hantera på egen hand och när ett samverkansbehov uppstår. 
Länsstyrelsens möjlighet att ta över den kommunala räddningstjänsten och rutiner 
koppat till ett övertagande bör nämnas. 
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Samhällsstörningar kan vara händelser som inte faller in i begreppet räddningstjänst. 
Utveckling av resonemang om räddningstjänstens förmåga vid samhällsstörningar 
genomförs inte i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet ska utgå från risker som 
kan innebära räddningsinsats och utifrån de riskerna ska mål och organisation för både 
den förebyggande och den operativa verksamheten bestämmas. 
 

Länsstyrelsen Uppsala  
Inget svar från Länsstyrelsen Uppsala har inkommit under samrådstiden. 
 

Region Gävleborg  
Inget svar från Region Gävleborg har inkommit under samrådstiden. 
 

Region Uppsala  
Inget svar från Region Uppsala har inkommit under samrådstiden. 
 

Polismyndigheten, Region Mitt  
Polismyndigheten inkom med samrådssvar 29 oktober. 
 

Polismyndigheten har tagit del av handlingsplanen och har inga synpunkter. 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
MSB inkom med samrådssvar 29 oktober. 
 
I kap. 4.1 behöver Gästrike Räddningstjänst förtydliga hur ofta de olyckor som kan 
föranleda räddningsinsatser kan förväntas inträffa, samt utveckla beskrivningen av 
förväntade konsekvenser, se 7 § i föreskrifterna. 
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Avsnittet har kompletterats med tabell på frekvens av de vanligaste olyckstyperna.  
 
Enligt 10 § i föreskrifterna ska kommunen fastställa mål utifrån värderingen. De mål 
som Gästrike Räddningstjänst satt upp i handlingsprogrammet i kap 6 är på en sådan 
abstraktionsnivå att MSB inte kan se kopplingen till genomförd värdering enligt kap 5. 
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Målen är fastställda av direktionen under 2019, då senaste revideringen av 
handlingsprogrammet genomfördes. Denna revidering kom av att MSB beslutade om 
föreskrifter för kommunala handlingsprogram. Arbete att förändra målen har inte gjorts 
utifrån att det nyligen genomfördes i samverkan med Gästrike Räddningstjänsts 
direktion. 
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I kap 8.3 saknas en närmare beskrivning av hur den övergripande ledningen ständigt 
upprätthålls samt kan öka sin kapacitet och anpassas utifrån faktisk och förväntad 
riskbild, se pkt 3 och 4 i 14 § i föreskrifterna.  
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Avsnitten om ledningsorganisation kommer i arbetet med RiS att utvecklas. Arbetet 
med gemensam ledningsorganisation är under uppbyggnad och därmed är alla 
parametrar kring organisering och kapacitet vid hög belastning inte klarlagd.  
 
För att uppfylla kraven i 20 § i föreskrifterna behöver Gästrike Räddningstjänst utveckla 
beskrivningen av hur arbetet med olycksundersökningar bedrivs i kap 9.1. Förbundet 
kan till exempel förtydliga kriterierna för utökade och fördjupade olycksundersökningar 
och beskriva processen för hur resultaten av genomförda undersökningar tillvaratas. 
 
Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Avsnittet har kompletterat med när Gästrike Räddningstjänst genomför 
olycksundersökning samt med skrivelse om att utveckling av kriterier ska genomföras. 
 

Försvarsmakten, Region Mitt  
Inget svar från Försvarsmakten har inkommit under samrådstiden. 
 

Trafikverket  
Trafikverket inkom med samrådssvar 29 oktober. 
 
Trafikverket har tagit del av handlingarna i ovanstående ärende och meddelar att vi inte 
har några synpunkter över förslaget. 
 

SOS Alarm  
SOS Alarm inkom med samrådssvar 27 oktober. 
 
SOS Alarm inga speciella synpunkter på handlingsprogrammet. 
 

Uppsala Brandförsvar  
Uppsala Brandförsvar inkom med samrådssvar 27 oktober. 
 
Granskning har skett främst gällande de delar av handlingsprogrammet som beskriver 
samverkan mellan Gästrike räddningstjänst och Uppsala brandförsvar. 
 
Brandförsvaret har inget att erinra och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med 
Gästrike räddningstjänst. 
 

Räddningstjänsten Dala-Mitt  
Räddningstjänsten Dala-Mitt inkom med samrådssvar 26 oktober. 
 
Räddningstjänsten Dala-Mitts synpunkter berör förslag på förtydligande eller 
omskrivningar av avsnitt samt frågor om tillgänglig statistik på vissa olyckstyper. Om 
avsnitten Ledning i räddningstjänsten samt Räddningstjänst under höjd beredskap 
saknas beskrivningar hur kapaciteten i ledningssystemet kan utökas respektive vilken 
förmåga som Gästrike Räddningstjänst har under höjd beredskap.  
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Gästrike Räddningstjänst kommentar på samrådssvaret: 
Gästrike Räddningstjänst bedömer att de avsnitt som beskrivits i handlingsprogrammet 
är av den detaljeringsnivå som behövs för att läsaren ska förståelse för Gästrike 
Räddningstjänst uppdrag och verksamhet. I riskanalysarbetet har den kvalitetssäkrade 
statistik som finns tillgänglig använts. Handlingsprogrammet tar inte upp all 
grundläggande statistik.  
 
Avsnitten om ledningsorganisation kommer i arbetet med RiS att utvecklas. Arbetet 
med gemensam ledningsorganisation är under uppbyggnad och därmed är alla 
parametrar kring organisering och kapacitet vid hög belastning inte klarlagd.  
 
Räddningstjänsten samverkar med lokala- och regionala aktörer kring förmåga vid höjd 
beredskap och är ett arbete som pågår löpande.  
 

Räddningstjänsten Sala-Heby  
Inget svar från Räddningstjänsten Sala-Heby har inkommit under samrådstiden. 
 

Räddningstjänsten Ljusdal  
Inget svar från Räddningstjänsten Ljusdal har inkommit under samrådstiden. 
 

Räddningstjänsten Södra Hälsingland  
Inget svar från Räddningstjänsten Södra Hälsingland har inkommit under 
samrådstiden. 
 

Norrhälsinge Räddningstjänst 
Inget svar från Norrhälsinge Räddningstjänst har inkommit under samrådstiden. 
 
 
 


