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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor 

Utfärdad den 19 maj 2022 

Regeringen föreskriver att 4 kap. 33 § och 8 kap. 3 och 4 §§ förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse. 

4 kap. 

33 §1    En länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förord-

ningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion får ta över ansvaret för 

kommunal räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor inom sitt civilområde. Om en räddningsinsats även innefattar 

statlig räddningstjänst ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att 

räddningsinsatserna samordnas.  

Om flera civilområden berörs av en räddningsinsats, får berörda civil-

områdesansvariga länsstyrelser komma överens om vilken av läns-

styrelserna som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. 

Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst, ska de 

berörda civilområdesansvariga länsstyrelserna komma överens om vilken 

länsstyrelse som ska ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.  

8 kap. 

3 §2    En länsstyrelse har rätt att inom länet besluta om användning av 

personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter 

som inte berör den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor för omfördelning mellan kommunerna i länet.  

En länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förordningen 

(2017:868) med länsstyrelseinstruktion har rätt att besluta om sådan 

omfördelning av personal som avses i första stycket om åtgärden gäller 

personal i olika län inom civilområdet. 

4 §3    Ersättningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor bestäms av den länsstyrelse som beslutat 

om åtgärden och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022. 

1 Senaste lydelse 2020:883.  
2 Senaste lydelse 2006:640.  
3 Senaste lydelse 2008:1220. 
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På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Maria Lindeberg 

(Justitiedepartementet) 
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