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Skogsbränderna sommaren 2018
Region Västerbotten har tagit del av Justitiedepartementets utredning Skogsbränderna sommaren 2018, SOU 2019:7.
Utredningen har utvärderat de operativa räddningsinsatserna i samband med de
omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren
2018. Utvärderingen har främst fokuserat på:
-

Samordning, samverkan och ledning av insatserna
Användning av samhällets samlade resurser
Kommunikation och information till allmänheten

Syftet med utredningen är att ta till vara erfarenheterna och på så sätt få ny kunskap
inför liknande händelser i framtiden.
De förslag som utredningen lagt fram berör främst räddningstjänst på kommunal,
regional (Länsstyrelserna) och nationell nivå (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap).
Härmed yttrar sig Region Västerbotten över utredningen och dess förslag.
Regionens yttrande knyter an till den del i utredningen som fokuserar på ”samordning, samverkan och ledning av insatserna” och då främst samverkan och samordning. Yttrandet innehåller inte några direkta synpunkter på utredningens förslag, utan
ska ses som en viktig uppfattning och påpekande inför framtida liknande händelser.
Sammantaget så berördes Region Västerbotten inte direkt av sommarens skogsbränder i Västerbottens län eller i de län som utredningen omfattar. Rökutveckling
från en brand i närheten av Umeå och Norrlands universitetssjukhus (Nus) föranledde dock vissa åtgärder, men i övrigt påverkades inte sjukvården i någon större
utsträckning. Tjänsteman i beredskap (TiB) deltog i länets veckovisa TiB-möten och
bevakade situationen/händelserna för regionens räkning. En inventering av vårdplatser genomfördes efter förfrågan från angränsande region/landsting.
Region Västerbotten vill ändå betona vikten av samverkan och samordning och att
hälso- och sjukvårdens perspektiv beaktas i detta. Vid skadeutfall relaterat till brand
krävs särskilda insatser och en planering för det. Regionens sjuktransporter är också
beroende av samverkan och samordning för att på ett snabbt och säkert sätt ta sig
fram till skade- och/eller evakueringsplats.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: regionen@regionvasterbotten.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

1 (2)

YTTRANDE
2019-05-02

Region Västerbotten bedriver även kollektivtrafik som är en samhällsviktig verksamhet. I händelse av skogsbrand så är kollektivtrafiken beroende av samverkan och
samordning för information om exempelvis avstängda vägar, omdirigering av trafik
och evakuering. Detta för att dels kunna bedriva sin verksamhet samt kunna bistå
med eventuella resurser.
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