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Trafikverkets svar på remiss om ett enhetligt
ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS
Yttrande
Trafikverket har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på MSB förslag om ett enhetligt
ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS.
Trafikverket har inte några synpunkter i stort på remissen då den inte föreslår förändringar i lagar eller
förordningar. Därmed kommer förslaget inte att påverka Trafikverkets leveranser eller samverkanskontakter
gentemot kommunal räddningstjänst.
Däremot ser Trafikverket att samverkan med andra aktörer beskrivs i en något begränsad mening.
Samverkan med Trafikverket omnämns specifikt vid behov av framkomlighet i stort, begäran om trafikstopp
och vid räddningsfrånkoppling. Trafikverket ser behov av att bredda synen på samverkan i de beskrivningar
som finns i ledningssystemet. Kriser som drabbar en del av samhället får oftast konsekvenser även inom
andra områden. Den samhällsutveckling och de politiska beslut som tagits sedan 2015 ställer högre krav på
samverkan före, under och efter kriser och t.ex. de stora skogsbränderna 2018 och händelserna på
Drottninggatan 2017 visade tydliga behov av samverkan mellan flera samhällsaktörer. En krissituation som
enbart drabbar en kommun hanteras i första hand lokalt, även om konsekvenserna också kan behöva
hanteras parallellt på regional eller nationell nivå.
I de fall det enhetliga ledningssystemet kan komma att påverkas av beslut utifrån förslagen i betänkandet
”Struktur för ökad motståndskraft SOU 2021:25”, bör dessa inarbetas i ledningssystemet.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen för samhällsskydd och beredskap Minna Nyman.
Föredragande har varit beredskapsplanerare Karin Jonasson. I den slutliga handläggningen har enhetschefen
för genomförandeplanering vid avdelningen samhällsskydd och beredskap Pirjo Nordqvist deltagit. Samråd
har skett med Stefan Björkqvist verksamhetsområde Trafik, Claes Tyrén Resultatenhet Färjerederiet och
Christian Berg verksamhetsområde Underhåll.
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