Handlingsprogram för Alingsås och Vårgårda
räddningstjänstförbund enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor

2020-2023

1 Förord
Detta dokument utgör Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbunds handlingsprogram
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet anger den
övergripande styrningen av räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda kommuner och är
antaget av räddningstjänstförbundets direktion. Handlingsprogrammet, som är fyraårigt och
gäller 2020-2023, beskriver förbundets arbete inom området skydd mot olyckor och syftar till
att den enskilde ska kunna ta del av förbundets riskbedömning, förmåga till räddningsinsats
samt vilken ambitionsnivå för den förebyggande verksamheten förbundet valt. En årlig
uppföljning av handlingsprogrammets intentioner och mål sker genom den
verksamhetsberättelse som författas efter varje årsbokslut.
Förbundets anställda har i det dagliga arbetet den av direktionen antagna visionen som sin
ledstjärna. Visionens budskap är en förutsättning för att nå god effekt i arbetet med att
förhindra eller lindra effekter av olyckor eller bränder. En god kommunikation med våra
kommuninnevånare är nyckeln till framgång eftersom lagen säger att det inte är
räddningstjänsten ensamma som ska se till att vi får trygga och säkra kommuner – det är ett
gemensamt ansvar!

Vår vision
Vi söker ständigt efter bättre sätt att göra ditt liv tryggare
Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är öppna för, och
nyfikna på det samhälle vi har satts att skydda och möter medborgare med empati och
professionalism. När det trots allt krävs en räddningsinsats, jobbar vi med modern utrustning
och effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och blir ännu lite bättre nästa gång. En
förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova
nya tankar. Det krävs att vi har ett klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för att
dissar, där vi lyssnar på och respekterar varandra.
Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling
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3 Förkortningar och definitioner
3.1 Förkortningar
AVRF
BBR
Bm
BORF
RSG
SBRF
GR
CSR
FIP
CIP
IC
IDA

IL
LBE
LC
LEH
LSO
Lolop
MSB
MSR
PBL
RCB
RCH
RiB
SC
SE
StL
TiB
VMA

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd
Brandman heltid
Bohus Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Storgöteborg
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
Chefs- och stabsresurs
Första insatsperson
Civil insatsperson
Insatschef
MSB:s statistik och analysverktyg Indikatorer-Data-Analys med utgångspunkt i
nationell insatsstatistik, nationella jämförelser (SKL), årliga uppföljning av
kommunernas arbete, med flera datakällor
Insatsledare
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Ledningscentralen
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Larm- och ledningsoperatör
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndighetsärenden och Stabsresurs (RSG)
Plan och bygglag (2010:900) 2-4
Räddningschef i beredskap
Räddningschef (ordinarie) i respektive räddningstjänst
Räddningspersonal i beredskap
Stabschef, arbetsledare för ledningscentralen
Stabsenhet
Styrkeledare
Tjänsteman i beredskap
Viktigt meddelande till allmänheten

3.2 Definitioner
1+4
Körtid
Insatsledning
Insatstid
Farlig verksamhet

Räddningsstyrka bestående av ett befäl och fyra brandmän.
Tid att förflytta sig med fordon från brandstation till skadeplats.
Tilldelar uppgifter till organisatoriska delar samt ser till att
hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen.
Summan av anspänningstid + körtid + angreppstid
Anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Omfattas

Höjd beredskap
Olycka

Risk

Räddningsinsats

Systemledning

genom beslut av länsstyrelsen av särskilda krav enligt 2 kap. 4 §
LSO.
Beslut från regeringen om skärpt beredskap eller högsta beredskap
enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
En plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras
medföra skada. Till olyckor räknas händelser som beror på
företeelser i naturen eller som inträffar utan människors handlande
och även händelser som beror på människors handlande eller
underlåtenhet att handla.
Risk är en sammanvägning av sannolikheten att en oönskade
händelse inträffar och konsekvensen av detta. Ibland bestäms
riskens storlek även av frånvaron av skyddsbarriärer (sårbarheter).
Avser den räddningstjänst som staten eller kommunerna skall
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.
Räddningsinsatser ska kunna motiveras med hänsyn till behovet av
ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt.
Ser till så att hjälpbehovet tillgodoses totalt, samt väger detta mot
riskbilden. Balanserar pågående insatser mot
beredskapsproduktion.

4 Bakgrund
Handlingsprogrammet är det dokument som beskriver politikernas uppdrag till
räddningstjänstförbundet och som lägger grunden för den politiska ambitionen och
inriktningen under varje mandatperiod.
Som underlag har en riskanalys upprättats, denna analys finns sammanfattad i detta
dokument. Medlemskommunernas största risker gällande händelser som kan leda till
räddningsinsats redovisas i bifogad riskanalys. Riskanalysen fokuserar på de risker som kan
leda till räddningsinsats och är baserad på nationell och lokal insatsstatistik och erfarenheter
från inträffade olyckor.
Större förändringar i organisationen som påverkar förbundets förmåga till räddningsinsats
kräver en ändring i handlingsprogrammet och ska föregås av samråd med länsstyrelsen.

4.1 Avgränsningar
Åtgärder enligt detta handlingsprogram syftar till att förhindra eller avhjälpa de olyckor som
kan leda till räddningsinsats enligt LSO, det vill säga de händelser då kommunerna enligt
LSO skall ansvara för räddningsinsatsen. Insatsen skall då enligt LSO vara motiverat med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt.
Handlingsprogrammet sträcker sig över fyra år, därför redovisas endast övergripande
inriktningar och verksamhetsbeskrivningar då detaljer snabbt kan bli inaktuella. Utifrån de
övergripande inriktningarna och mål som beskrivs i handlingsprogrammet skapas en
verksamhetsplan för varje år som med högre detaljgrad beskriver hur den inriktningen ska
verkställas.
Enligt förbundsordningen ansvarar räddningstjänstförbundet för arbetet med att förebygga
bränder. Övrigt olycksförebyggande arbete samt planeringen för extraordinära händelser
genomförs i respektive medlemskommun utifrån verksamheternas risk- och
sårbarhetsanalyser.

5 Lagstiftning, uppdrag och styrning
5.1 Geografiskt områdesansvar
Räddningstjänstförbundet har fått uppdraget i medlemskommunernas geografiska område att
förebygga bränder och skydda människors liv, hälsa samt egendom och miljö. Vi arbetar även
med att förebygga andra olyckor vilket rent praktiskt innebär att vi stödjer andra
organisationer eller kommunerna i deras förbyggande satsningar. Detta arbete syftar till att
minska mänskligt lidande och minska kostnader för olyckor eller bränder.

5.2 Styrning och uppföljning
Uppföljning av långsiktiga lokala mål samt årliga projekt och åtaganden sker löpande genom
ett antal mätvärden som på olika sätt indikerar på måluppfyllnad. Avstämning av
måluppfyllelse sker med förbundets politiska styrning i samband med verksamhetens
ekonomiska uppföljning.1
Handlingsprogrammet ska också beskriva vad du som kommuninvånare kan förvänta dig för
hjälp om olyckan ändå skulle vara framme. Därför följer räddningstjänstförbundet löpande
upp de nyckeltal som kan kopplas till detta uppdrag.

Fig. 1 Målkedja – från nationell inriktning till årliga åtaganden

1

Plan för internkontroll och verksamhetsuppföljning AVRF (2016)

5.3 Remissinstanser
Medlemskommuner
Alingsås kommun
Vårgårda kommun
Räddningstjänstorganisationer
Räddningstjänsten Storgöteborg
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Öckerö
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Herrljunga
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Statliga myndigheter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten – Västra militärregionen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Trafikverket
Polismyndigheten
Luftfartsverket
Övriga
SOS Alarm
Västra Götalandsregionen

6 Förbundet
6.1 Medlemskommunerna
Förbundet omfattas geografiskt av Alingsås och Vårgårda kommuner. Alingsås kommun
ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund GR, och Vårgårda kommun ingår i
kommunalförbundet Sjuhärad.
Förbundet verkar i en starkt växande region och har en varierad boendestruktur
fördelad på tätorterna Alingsås, Vårgårda och Sollebrunn.
Utöver dessa finns det ett tiotal mindre samhällen. Dessutom karaktäriseras förbundsområdet
av en starkt levande landsbygd. Arbetspendling är ett stort inslag i båda medlemskommunerna
och sker främst mellan Alingsås, Vårgårda, Lerum, Borås, Trollhättan och Göteborgs
kommuner. I förbundets medlemskommuner bor cirka 50 000 invånare.

Alingsås

Vårgårda

Förbundet

Landareal, km2

474,9

428,7

903,6

Sjöar och vattendrag, km2

79,7

14,8

94,5

Invånare 2018-12-31

41 070

11 658

52 728

Invånare per km²

87

27,3

58

Fig. 2 Medlemskommunerna i siffror.

6.2 Organisation
Räddningstjänstförbundet styrs av en politiskt vald styrelse, kallad förbundsdirektionen.
Förbundsdirektionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter enligt denna
lag. Ledamöterna i förbundsdirektionen utses av respektive medlemskommuns fullmäktige
varje mandatperiod. Förbundsdirektionen handlägger övergripande frågor om mål och
inriktningen för verksamheten samt fördelar de ekonomiska resurser som krävs för
finansiering av förbundet och dess verksamhet.
Alingsås kommun representeras av fem ledamöter och har alltid ordförandposten. Vårgårda
kommun representeras av fyra ledamöter och har posten som vice ordförande.
Enligt 3 kap 16 § LSO ska det i en kommun finnas en räddningschef, vilken ansvarar för att
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Personalresurserna är till antal och kompetens
dimensionerade och strukturerade för att hantera förbundets olycksförebyggande åtgärder,
räddningstjänstinsatser och administration.

Fig. 3 Räddningstjänstförbundets organisation.

6.3 Mångfald och jämställdhet
Den svenska räddningstjänsten och samhällsutvecklingen kräver bred kompetens hos sina
medarbetare för att kunna möta upp den generella samhällsutvecklingen. För att klara av detta
krävs god samverkan, socialt intresse och en bredd gällande ursprung och kompetenser hos
våra anställda. Vi behöver förändra bilden att brandmannayrket bäst passar för män och vi
måste arbeta med en modern rekryteringprocess som är relevant. Med ökad mångfald bland
anställda på räddningstjänsten skapas förutsättningar för räddningstjänsten att bli mer effektiv,
mer kompetent och att nå de övergripande nationella målen att färre ska omkomma, färre
skadas och mindre egendom ska förstöras.

6.4 Miljöpåverkan
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund arbetar för en bättre miljö före, under och efter
en olycka. En strävan att hitta långvarig miljömässig hållbarhet ska finnas med i alla delar av
den dagliga verksamheten. Vid räddningsinsats väger vi alltid de åtgärder vi gör mot den
miljöpåverkan de får. Vi ställer krav på samtliga våra underleverantörer vad gäller
miljöpåverkan och rättvisemärkning.
Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats om en
global agenda för hållbar utveckling. Räddningstjänstförbundet strävar efter att det
utvecklingsarbete som sker ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Åtgärder
som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
riktning ska väljas i första hand.

7 Lokala mål
Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs till följd av olyckor.
Så lyder det nationella mål som finns beskrivet i regeringens proposition (2002/03:119).
Genom följande målbeskrivningar avser förbundet att under handlingsprogrammets period
arbeta i denna riktning.
Målen ska sätta medborgarens perspektiv i fokus och avse förbundets arbete innan, under och
efter en olycka.

Samhällets kunskap om och
förmåga att förebygga bränder och
andra olyckor samt minska dess
konsekvenser ska kontinuerligt
öka.

Förbundet ska genomföra
effektiva och säkra
räddningsinsatser med minsta
möjliga miljöpåverkan.

Individen är den viktigaste samhällsresursen när ett snabbt ingripande krävs i samband med
brand eller annat livshotande läge. Förbundet ska på olika sätt stärka den enskilde med
utbildning, information och rådgivning för att var och en ska kunna förhindra och begränsa
konsekvenser av olyckor.
De tillfällen olyckan föranleder en räddningsinsats ska förbundet ha de personella och
materiella resurserna samt vara utbildade och övade för att på bästa möjliga sätt minimera
skador och stödja den hjälpsökande. LSO ställer kravet att ”räddningstjänsten skall planeras
och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras
på ett effektivt sätt”. Vi arbetar därför ständigt, utifrån samhällets behov och krav, med
kontinuerlig utveckling av förbundets operativa förmåga.
Hur arbetet utformas för att dessa mål ska uppnås formuleras årligen i förbundets
verksamhetsplan. Här bryts dessa två långsiktiga lokala mål ned i åtaganden och
fokusområden. Om de lokala målen beskriver VAD som ska uppnås, visar verksamhetsplanen
på HUR detta ska ske.

8 Riskbild
Förbundets riskanalys är under ständig översyn då den följer samhällets trender och
utveckling. Nedan sammanfattas riskbilden samt vad som är skyddsvärt inom förbundets
geografiska områdesansvar. Beskrivningarna är hämtade från förbundets löpande riskanalys
samt respektive medlemskommuns Risk- och sårbarhetsanalys.
Samhällsviktig verksamhet
I medlemskommunerna finns det en väl utbyggd kommunal och regional verksamhet med
exempelvis sjukhus, skolor, vårdhem, serviceboenden, vatten och avlopp. Kommunerna och
Västra Götalandsregionen är även den största arbetsgivaren. Räddningstjänsten är en naturlig
samarbetspartner i respektive medlemkommun för att säkerställa en trygg, säker och robust
kommun.
Befolkning och utsatta grupper
Omsorgen om äldre och socialt utsatta grupper medför olika typer av boenden som
kommunerna har ett särskilt ansvar för. Trygghet och säkerhet i boende är viktiga
grundförutsättningar för dessa grupper.
Samhällsutvecklingen visar dock på inslag av polarisering, extremism, droger och
gängkriminalitet. Avsiktliga kriminella handlingar, samt drogrelaterade olyckor kan leda till
räddningsinsatser med förhöjd hotbild för räddningstjänstens personal. Arbetet med att
hantera dessa delvis nya tendenser och risker pågår löpande i samverkan med
medlemskommunerna, sjukvården och Polisen.
Arbetsmarknad och näringsliv
Inom förbundsområdet finns en stark tradition av handel och företagande med en blandning
av större och mindre verksamheter. Brand utgör en stor risk för industrier och företag, vilket
kräver ett gediget förebyggande arbetet i verksamheterna. Räddningstjänsten stöttar
företagarna genom information- och rådgivning. Ett säkerställande av verksamheternas
brandskydd kan även genomförs via tillsyner.
Lokaler och byggnader
Kommunens verksamheter, speciellt vård, omsorg och skolor, har ett omfattande
behov av verksamhetslokaler. Lokaler som genererar stora ekonomiska värden som är svåra
att snabbt ersätta efter en brand. Följden blir ofta långvariga störningar i form av utebliven
verksamhet och betydande extra kostnader. Inom räddningstjänstförbundets geografiska
område finns ett antal byggnader och anläggningar som utgör en förhöjd risk avseende
personskador, egendomsskador eller skador på miljön. I Alingsås stadskärna finns även
trähusbebyggelse med högt kulturhistoriskt värde. Vid dessa byggnader och anläggningar är
det av särskild vikt att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och vidtar
förebyggande och skadebegränsande åtgärder. För räddningstjänsten innebär det att dessa
anläggningar prioriteras när det gäller tillsyn och insatsplanering.
Seveso- och farlig verksamhet
I förbundets medlemskommuner finns det ett antal verksamheter som landar in under
begreppen Seveso- eller farlig verksamhet. På förbundets hemsida finns det viktig information
till allmänheten gällande respektive Sevesoverksamhet. I nuläget är det bergtäkter som utgör
Sevesoverksamheter inom medlemskommunerna. Sevesoverksamheterna blir tillika farlig

verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. I förbundet finns det en verksamhet (utöver bergtäkterna)
som är enbart farlig verksamhet. En farlig verksamhet är en anläggning där verksamheten
innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Det är
Länsstyrelsen som beslutar om en verksamhet ska klassas som farlig verksamhet eller ej.
Kommunikationer
Tätorterna i förbundets medlemskommuner korsas av frekvent trafikerade
kommunikationsleder. De största är E20, riksväg 42, länsväg 180 och länsväg 1890. Utöver
persontrafik transporteras det mycket farligt gods på dessa vägar. Västra stambanan som
förbinder Göteborg med Stockholm och passerar genom båda medlemskommunerna är en av
landets mest frekventa transportleder för farligt gods. Beredskap för olyckor med farligt gods
olyckor är en viktig uppgift för förbundet.
Flygtrafiken till och från Landvetter flygplats sker i speciella flygzoner som är lokaliserade
till luftrummet ovanför förbundsområdet. För att hantera en eventuell flygolycka finns i
regionenen gemensamma insatsplaner som aktiveras vid behov.
Skogsbränder och naturolyckor
Alingsås och Vårgårda kommun är känsliga för påverkan av extremväder, vare sig det gäller
långvarig torka eller omfattande nederbörd. Detta framför allt på grund av sin omfattande
landsbygd, sammanhängande skogar, samt stora sjöar och vattendrag. Såväl 2014 som 2018
hade vi omfattande och långvariga skogsbränder i Sverige, vilka krävde regional och nationell
samordning.
Delar av kommunernas geografiska områden är känsliga för höga vattenflöden. Riskerna med
detta är främst påverkan på framkomligheten i vägnätet, vatten som tränger in i byggnader
samt skred. Säveån, mellan Bälinge och utloppet i Mjörn, har klassificerats som ett av 25
områden i riket med betydande översvämningsrisk. Förbundet bevakar denna risk vid
granskning av detaljplaner och bygglov. Förbundet har även en representant i Länsstyrelsens
samverkansgrupp för Säveån.
Rekreation, natur och miljö
Medlemskommunerna har ett aktivt friluftsliv där människor rör sig på sjöar och i skog och
mark. De största och viktigaste sjöarna för rekreation och fritid är Mjörn, Anten och Färgen.
Förbundet över därför regelbundet på livräddande insatser kopplat till våra sjöar.
Det finns också flera områden med biologisk mångfald i form av djur och växter som är
känsliga och skyddsvärda. Ett tjugotal naturreservat och naturskyddsområden finns i
kommunerna.
Olyckor som kan drabba vår miljö och vårt grundvatten förebyggs för att långsiktigt
säkerställa vårt behov av rent vatten samt för att skydda de ekologiska systemen.
Turism och kultur
Kulturutbudet är stort och turismen utgör ett viktigt inslag i medlemskommunerna. En rad
musik-, konst och idrottsarrangemang återkommer årligen. Flera av dessa evenemang drar
stor publik, vilket förbundet har att hantera som en ökad risk med utmaningar gällande bland
annat framkomlighet.

8.1 Olyckor som föranleder räddningsinsats
Nedan följer en övergripande sammanställning av statistik kring inträffade räddningsinsatser.
En mer fördjupad sammanställning och analys finns i förbundets riskanalys.
Statistiken är sammanställd i form av antalet inträffade händelser av en viss typ. För utvalda
händelsetyper är den sedan nedbruten i när händelserna inträffar på året, veckodag och tid på
dygnet. Det finns även en jämförelse för vissa händelsetyper fördelat på ett snitt av 1 000
invånare i respektive kommun och i jämförelse med snittet i Sverige.
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Fig. 5 Räddningsinsatser per år och tusen invånare fördelat på händelsetyp och kommun, jämförelse Sverige
(brand i byggnad, brand i skog eller mark, trafikolycka, drunkning). Antalet är ett snitt mellan åren 2016-2018.2
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MSBs statistik- och analysverktyg (IDA)

Annan brand
Annan hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka/tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Automatlarm utan brandtillbud
Begränsat läckage av drivmedel/olja
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog eller mark
Båtolycka
Drunkning/tillbud
Eldning under deckare
Fastklämd person
Hinder på väg
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Hjärtstoppslarm
IVPA
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Självmord/försök
Stormskada
Svår belägenhet
Trafikolycka
Undersökning
Utsläpp av farligt ämne
Återkallades, innan framkomst
Översvämning dagvatten/avlopp
Övrig räddning
Totalsumma

2016
24
14
28
1
5
13
2
14
23
296
21
27
82
48
34
1
5
1
2
1
5
0
1
6
49
35
5
4
0
1
10
0
1
130
3
20
33
0
9
954

AVRF Total
2017
25
8
42
1
10
22
5
1
2
286
17
29
13
66
45
0
6
0
1
0
0
1
1
2
57
70
6
1
1
0
7
1
0
171
2
4
42
0
0
945

2018
28
11
27
0
8
23
4
2
2
244
31
7
16
62
49
0
1
0
1
0
4
0
1
0
67
60
4
2
1
0
10
7
0
154
1
6
47
2
0
882

Fig. 4 Antal händelser per år i förbundet fördelat på händelsetyp. 2016 års statistik utelämnar händelser mellan
1-12/1 på grund av förändrad databas. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

Fig. 6 Antal räddningsinsatser fördelat händelsetyp och tidpunkt/klockslag (brand i byggnad, brand i skog eller
mark, trafikolycka, drunkning). Totalt 2016-2018. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

Fig. 7 Antal räddningsinsatser fördelat händelsetyp och veckodag (brand i byggnad, brand i skog eller mark,
trafikolycka, drunkning). Totalt 2016-2018. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

Fig. 8 Antal räddningsinsatser fördelat händelsetyp och månad (brand i byggnad, brand i skog eller mark,
trafikolycka, drunkning). Totalt 2016-2018. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

8.1.1 Brand och brandtillbud
Nedan visas statistik för brand och brandtillbud inom förbundet. Underlaget används för att
förbereda den operativa verksamheten så att de har rätt förmåga. Förmågan är dessutom till
viss del säsongsbetonad vilket innebär att övningar och materiella resurser kan planeras för att
möta dessa behov på bästa sätt. Ett tydligt exempel är brand i skog och mark, vilket i stort sett
uteslutande inträffar under april-september.
Underlaget ligger även till grund för förbundets planering av den brandförebyggande
verksamheten.

Fig. 9 Antal räddningsinsatser till följd av brand/brandtillbud, fördelat på tidpunkt/klockslag. Totalt 2016-2018.
Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

Fig. 10 Antal räddningsinsatser till följd av brand/brandtillbud, fördelat på veckodag. Totalt 2016-2018. Källa:
AVRF datainsamling (Daedalos).

Fig. 11 Antal räddningsinsatser till följd av brand/brandtillbud, fördelat på månad. Totalt 2016-2018. Källa:
AVRF datainsamling (Daedalos).

8.2 Slutsatser
Eftersom både Vårgårda och Alingsås är tillväxtkommuner med ett tydligt uttalat politiskt mål
om ytterligare tillväxt, förväntas riskerna för olyckor öka i takt med ökad befolkning och
byggnation. Förnyelse och utbyggnad av infrastruktur kan eventuellt på ett negativt sätt
påverka räddningstjänstens möjlighet till framkomlighet. Områden som förtätas och
byggnader som blir all högre är utmaningar som räddningstjänsten måste kunna hantera både
under planeringsstadiet och vid räddningsinsatser.
Försörjning av brandvatten innebär utmaning eftersom kommunerna och Livsmedelsverket
har en önskan om mindre volymer av stillastående vatten i ledningarna. Detta kan leda till
intressekonflikter eftersom räddningstjänsten vid bränder behöver kunna få ut stora
vattenvolymer via brandpostnätet.
En ökad mängd transporter kan förväntas vilket leder till ökad risk för olyckor. Redan idag
larmas förbundet på fler trafikolyckor än riksgenomsnittet (sett till invånarantal) och vår
förmåga att hantera dessa är behöver vara fortsatt hög.
Nationellt sker en utveckling att hitta alternativa bränslen till fordon samt energisystem till
fastigheter. Detta medför nya risker. I Vårgårda kommun planeras det för en energianläggning
med vätgas för att säkerställa att berörda fastigheter är självförsörjande på fastighetsenergi.
Räddningstjänstförbundet behöver omvärldsbevaka, utbildas och övas för att möta denna
teknikutveckling.

Med rådande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler väder- och naturrelaterade
extremhändelser i framtiden. Räddningstjänstförbundet behöver löpande säkerställa tillräcklig
förmåga att hantera såväl omfattande och komplexa räddningsinsatser som flera samtidigt
pågående räddningsinsatser.
Även privatpersoners förmåga att enskilt eller i samverkan med räddningstjänsten hantera och
förebygga oönskade händelser är en viktig pusselbit i riskhanteringen, vare sig det handlar om
extremhändelser eller ”vardagsolyckor”. Här kan räddningstjänstförbundet stödja med
utbildning, information och rådgivning.

9 Förbundets olycksförebyggande verksamhet
Förbundet söker ständigt efter nya sätt att förebygga alla typer av oavsiktliga skador. Att
stärka allmänhetens förmåga att förbygga olyckor och minska dess konsekvenser är en
viktig uppgift för förbundet. I de fall som kräver förebyggande åtgärder på kommunal och
regional nivå bevakar och agerar räddningstjänstförbundet rådgivande med aktörer utanför vår
verksamhet. Förbundet bedriver informations- och rådgivningskampanjer mot företagare,
föreningar och privatpersoner för att stärka enskildas agerande för att förebygga olyckor och
minska dess konsekvenser om det skulle hända.
I förbundets Förebyggandeplan redovisas den årliga planeringen och prioriteringen för det
förebyggande arbetet utifrån rådande behov och riskbild. Här beskrivs även
resursfördelningen mellan myndighetsutövning, information och rådgivning för det
kommande året.
9.1 Information och rådgivning
Räddningstjänstförbundet stöttar alla delar i samhället med information och rådgivning för att
öka tryggheten och säkerheten i medlemskommunerna.
Exempel på aktiviteter kan vara att







delta på evenemang i respektive medlemskommun
stötta kommunerna, näringslivet och invånarna genom information och rådgivning
via sociala medier och hemsida sprida säsongsrelaterad information
utbilda anställda inom respektive medlemskommun i grundläggande brandkunskap
utbilda elever i brandförebyggande kunskap
vid brandskyddskontroll informera fastighetsägaren och de boende om brandskydd i
hemmet.

9.2 Myndighetsutövning
Tillsyn
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett
skäligt brandskydd. Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av det övergripande
byggnadstekniska brandskyddet samt det organisatoriska brandskyddet. Tillsynen kan även
utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av verksamheter, byggnader
eller anläggningar, så kallade tematillsyner. Varje år upprättas en tillsynsplan som översiktligt
beskriver hur tillsynsarbetet kommer utföras under kommande år.
Räddningstjänstförbundet har även tillsynsansvaret över farliga verksamheter enligt LSO 2
kap. 4§ och granskar då deras riskanalyser samt deras egen förmåga att förebygga olyckor och
begränsa dess konsekvenser.

Brandskyddskontroll
Räddningstjänstförbundet ansvarar för brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänstförbundet ges rätt att tillämpa

taxan för brandskyddskontroll. Dessutom ansvarar förbundet för kommunal tillsyn samt
handläggandet av ärenden rörande rengöring (dispenser för egen sotning). Däremot
överlämnas inte utförandet av rengöring (sotning) i egen regi eller efter avtal mellan extern
utförare och kommunen till räddningstjänstförbundet. Upphandling av rengöring (sotning)
hanteras av respektive medlemskommun. Vid brandskyddskontroll genomförs en
informationskampanj till fastighetsägaren med syfte att stärka dennes kunskap kring brand
och brandförebyggande åtgärder. Räddningstjänstförbundet följer de frister för
brandskyddskontroll som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Brandfarliga och explosiva varor
Utifrån förbundsordningen ansvarar förbundet för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja
de skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE). Varje år upprättas en tillsynsplan som översiktligt
beskriver hur tillsynsarbetet kommer utföras under kommande år.

9.3 Brandskydd i byggprocess och samhällsplanering
Förbundet biträder kommunerna med kompetens kring brand och säkerhet inom följande
verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov:
 Samhällssäkerhet och beredskap.
 Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900).
 Remiss- och koncessionsärenden enligt miljöbalken och socialtjänstlagen.
Räddningstjänsten har en särskild funktion i planarbetet samt lov- och byggprocessen genom
att bistå med kompetens inom nedanstående områden. I de fall räddningstjänsten hittar brister
i förhållande till PBL, BBR och övriga regler, eller ställer sig tveksam till den tolkning som
brandkonsulten gjort, i dokument de tar del av, bör räddningstjänsten i sin rådgivande roll
påpeka detta för byggnadsnämnden. Däremot projekterar räddningstjänsten inte nya lösningar,
det är byggherrens uppgift.
Om en byggherre har önskan att kunna nyttja förbundets förmåga till stegutrymning som en
del i sitt byggnadstekniska brandskydd så behöver detta säkerställas inför ett bygglov. I
normalfallet säkerställs detta genom en remissförfrågan från respektive kommuns
Samhällsbyggnadsförvaltning.
Räddningstjänsten bistår även andra myndigheter med sin kompetens genom att besvara
inkomna remisser utifrån Förvaltningslagen. Vanligt förekommande remisser är enligt
nedanstående lista:
Alkohollag (2010:1622)
Ordningslagen (1993:1617)
Lag (2006:412 om allmänna vattentjänster
Lag (2006:418) om säkerhet vid vägtunnlar
Miljöbalken (1998:808)
Farlig verksamhet
Seveso verksamhet
Väglag (1971:948)

Lag (1995:1649) om byggnad av järnväg
Lag (2006:263) om transport av farligt gods

9.4 Olycksundersökning enligt LSO 3 kap.10§
För att ta tillvara och lära av erfarenheter från olyckor och insatser ska olycksundersökningar
genomföras. Ytterst är syftet att med rimliga insatser utreda olyckans orsak, dess förlopp och
insatsens genomförande. Vid behov förs resultatet av undersökningarna vidare till berörda
parter i samhället med förslag på olycksförebyggande åtgärder. Vidare syftar brand- och
olycksundersökningarna till att lära av inträffade händelser samt sprida kunskap till den
drabbade och till den egna organisationen. Detta tillgodoses på en grundläggande nivå genom
upprättande av händelserapport. Utöver grundläggande nivå har förbundet möjlighet att
komplettera händelserapporten med en fördjupad undersökning. Se vidare 10.6 Åtgärder efter
avslutad räddningsinsats.

9.5 Organisation och resurser
Efter löpande prioriteringar av förbundets uppgifter sker resursfördelning för att nå de
angivna målen. I det förebyggande arbetet finns förbundets samtliga befattningar att tillgå
som resurs.
Resursfördelning och prioritering av det förebyggande arbetet beskrivs vidare i
räddningstjänstförbundets verksamhetsplan samt förebyggandeplan.

10 Förbundets organisation för räddningsinsatser
10.1 Operativ insatsorganisation

Fig. 12 Räddningstjänstförbundets insatsorganisation, anspänningstid och bemanning.

Förbundets insatsresurser är dimensionerade efter riskbild och anpassade för att självständigt
eller tillsammans ha förmåga att hantera de händelser som inträffar. Vid räddningsinsats
larmas i tid närmast och rätt sammansatta enheter för att uppnå en så effektiv räddningsinsats
som möjligt.
Under dagtid helgfria vardagar är beredskapen generellt högre i förbundet då ett antal
brandmän, styrkeledare, insatsledare och CSR - utöver den operativa styrkan - kan tjänstgöra i
Alingsås.
Ledning
Ledning av räddningsinsats handlar om att leda den löpande insatsen inom ram, vilket kan
konkretiseras i följande punkter:
- Besluta om det konkreta målet med insatsen.
- Besluta om och fördela uppgifter till räddningsinsatsens olika organisatoriska delar.
- Samordna genomförandet av de ovanstående uppgifterna.
Den övergripande operativa ledningen (systemledningen) säkerställer att hjälpbehovet
tillgodoses totalt, samt väger detta mot riskbilden. Den balanserar pågående insatser mot
beredskapsproduktion. Insatsledningen tilldelar uppgifter till organisatoriska delar samt ser
till att hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen. Uppgiftsledningen genomför
tilldelade uppgifter genom att vidta åtgärder så att delar av hjälpbehovet tillgodoses.
Det är gentemot dessa former av ledning som det juridiska mandatet ”räddningsledare”
kopplas. Räddningsledaren svarar därmed för den samlade ledningen av räddningsinsatsen
inom den ram som utryckningssystemets ledning givit. Ledning kompletteras av samverkan
med andra aktörer för att försöka uppnå gemensam inriktning och samordning mellan
aktörerna.

10.2 Räddningstjänstförbundets förmåga
Räddningstjänstförbundets enheter skall ha en samlad förmåga att tillämpa metoder och
taktiskt kunnande för att genomföra effektiva räddningsinsatser. Med förmåga avses en
sammanvägning av personalens kompetens och utrustningens kapacitet.
Förmåga

Alingsås

Sollebrunn

Vårgårda

Brand eller brandtillbud - boende
Brand eller brandtillbud - allmän verksamhet
Brand eller brandtillbud - industri/övrig verks.
Brand eller brandtillbud - fordon
Brand eller brandtillbud - utemiljö/övrigt
Trafikolycka - väg
Trafikolycka - spår
Trafikolycka - flyg/sjö/övrigt
Utsläpp av farligt ämne
Naturolycka
Drunkning eller drunkningstillbud
Nödställd person i andra fall
Övrigt
Fig. 13 Räddningstjänstförbundets förmåga stationsvis, sammanfattat och fördelat på händelsetyp. Källa: MSB
Förmågebeskrivning.
Nivå 1 = Basförmåga
Nivå 2 = Utökad förmåga (förutsätter att nivå 1 är uppfylld)
Nivå 3 = Särskild förmåga (förutsätter att nivå 1 och 2 är uppfyllda)
Ingen nivåsiffra = Ej relevant
Halvcirkel bakom siffra = Förmågenivån ej komplett, undernivåer kompletta
Hel cirkel bakom siffra = Förmågenivån och alla undernivåer kompletta

10.2.1 Insatstider
Med insatstid avses summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Förbundets
insatstidsanalys utgår från avsaknad av operativ systempåverkan, att väderläget och väglaget
är normalt samt att samtliga resurser befinner sig på brandstationen.

Fig. 14 Räddningstjänstförbundets insatstider. Källa: MSB Förmågebeskrivning..
Kartan visar insatstid för respektive brandstation – heltid (orange) och RiB (lila).
Teckenförklaring: grönt 1-10 min, gult 10-20min, rött över 20 min.

10.2.2 Förmåga och resurser räddningstjänstförbundet avser att skaffa sig
Kompetens och utrustning för livräddning i vindkraftpark kommer förbundet investera i.
Rutiner och utrustning för omhändertagande av släckvatten vid räddningsinsatser skapas, kan
komma att vara en gemensam lösning i GR. För att kunna hantera olyckor och bränder i
fordon med alternativa drivmedel krävs kontinuerlig fortbildning samt uppdatering av
relevant utrustning för ändamålet. Förbundet behöver dessutom utveckla samverkan generellt

för att effektivt kunna förebygga och hantera väderrelaterade händelser som uppkommer på
grund av klimatförändringar.

10.3 Utbildning och övning
Grunden för räddningstjänstens förmåga är utbildning och övning. För att upprätthålla
kompetens och bygga på med ny förmåga vid metodutveckling eller förändrade krav
underhåller förbundet en flerårig övningsplan. Innehåll och frekvens skiljer mellan såväl
befattning som mellan stationsområdena. Vad som övas och hur ofta kopplas till krav på
förmåga vilket i sin tur kan härledas till såväl lagstiftning som riskbilden inom det geografiska
stationsområdet. Antal möjliga övningstimmar skiljer sig även åt mellan stationer och
anställningsform, vilket också återspeglas i övningsplaneringen.
Utbildning tillhandahålls bland annat av sjukvården, polismyndigheten, MSB, länsstyrelsen
samt andra räddningstjänster – enskilt eller i samverkan.
Kvalitetssäkring sker med regelbundenhet där arbetsledare bedömer individens eller gruppens
förmåga, både i moment- och insatsövningar. Kvalitetssäkring av den fysiska förmågan sker
två gånger per år och kompletteras med årlig läkarundersökning. Efter utvärdering av
räddningstjänstens insatser återkopplas också förmågan till ansvariga för metod och teknik
samt till ansvariga för övnings- och utbildningsplanering, så att organisationen kan lära och
utvecklas löpande.

10.4 Beredskap
Räddningstjänstförbundets beredskap för räddningsinsats bygger på dels den egna
sammansatta förmågan och dels på avtalad samverkan med övriga räddningstjänster i
Göteborgsregionen. Den regionala samverkan innebär att de samlade resurserna används
oavsett kommun eller organisationstillhörighet. Räddningstjänsternas utryckande verksamhet
inom GR sker således helt gränslöst som ett gemensamt system där:








RCB (RSG) leder verksamheten som en organisation beträffande räddningsinsatser
och beredskapsproduktion efter respektive räddningschefs inriktningar samt vid behov
i dialog med dess utsedda företrädare.
LC larmar och svarar för initial händelsevärdering och resursdirigering.
RCB-stab genomför kontinuerlig omvärldsbevakning och omvärldsanalys samt lämnar
underrättelser och stöd till berörda räddningstjänster och kommuner.
Stabsarbete för systemledning utförs på distans.
Fältstabsresurser kan utlånas till räddningsledare.
Ömsesidigt nyttjande av räddningsledare över GR:s totala yta.
Ömsesidigt nyttjande av personal för att arbeta i de olika staberna.

Fig. 15 Kommunindelning och brandstationer inom GR-samverkan.

Förbundet har genom detta beslutat om avtalssamverkan; dels genom Avtal om Samverkan vid
räddningstjänst med samtliga ingående räddningstjänster, vilket syftar till ömsesidigt
nyttjande av varandras resurser, och dels genom Avtal om larmning och övergripande ledning
med Räddningstjänsten Storgöteborg.
Denna samverkan utgörs av ett antal fastställda principer vilka syftar till att på bästa sätt
tillgodose hjälpbehovet:





Inom det gemensamma ledningssystemet disponeras enheterna mellan pågående
räddningsinsatser och beredskap.
Enheter larmas utifrån händelsevärdering samt gemensamma eller organisationsspecifika planer och principer. Även då förutbestämda planer finns kan ytterligare
resurser tilldelas vid behov.
Via mandat från det gemensamma ledningssystemets RCB kan tjänstgörande
ledningsenheter i hela GR fritt disponeras för utförande av uppgifter för att förstärka
systemledningen eller insatsledning på valfri insats.
Det gemensamma ledningssystemet har ett övergripande uppdrag att kontinuerligt
bedöma rådande risk- och hotbild av faktorer som kan leda till eller påverka
räddningsinsatser. Härav följer att underrättelse med lokal information av betydelse




som påverkar risk- och hotbilden ska kommuniceras till företrädare för den centrala
systemledningen.
Långsiktig bedömning och planering inför kommande påverkan sköts i respektive
linjeorganisation och rapporteras till det gemensamma ledningssystemet i innevarande
vecka samt vid behov.
De samlade bedömningarna av risk- och hotbild ska användas för att aktivt förbereda
det gemensamma systemet för att bedriva kommunal räddningstjänst, t.ex. genom att
sprida information, flytta resurser, upprätta tillfälliga planer etc.

Fig. 16 Ledningsorganisation inom GR-samverkan.

Vid förändringar i risk- och hotbild eller under pågående räddningsinsats kan beredskapen
utökas eller vara reducerad. RCB ansvarar för aktuell beredskap på uppdrag av ordinarie
räddningschef. När beredskapen i någon del av GR är lägre än vid ordinarie förhållanden
svarar RCB för att skapa tillfälliga rutiner som kompensation för eventuella brister. Vid ökad
risk- och hotbild svarar RCB för att skapa tillfälliga rutiner och att vid behov flytta enheter för
beredskapsanpassningar. Samtliga organisationer har förmåga att förstärka det gemensamma
ledningssystemets resurser genom inkallning av ledig personal samt nyttjande av
reservfordon.
Vid belastning kan uppställning ske av enheter för beredskapstäckning utanför eget
stationsområde. Syftet med beredskapsuppställning kan vara att svara för yttäckning vid
belastning i GR men även en taktisk förflyttning mot pågående händelse vid ett dynamiskt
läge med oklar trend. Vid långvarig systempåverkan kan beredskap återskapas genom att kalla
in ledig personal.

10.5 Samverkan
Räddningstjänstförbundet lägger stor vikt vid en fungerande samverkan med statliga
myndigheter, sjukvården, kommuner och andra räddningstjänster. Samverkan sker vid
räddningsinsatser, utbildningar, övningar och planerade mötesforum.
10.5.1 Operativ samverkan

Grunden för den operativa samverkan är att varje blåljusaktör och andra myndigheter har ett
självständigt samhällsuppdrag där dessa olika uppdrag kan vara tillämpliga samtidigt på en
och samma olycka. Effektiviteten av det samlade agerandet gentemot hjälpbehovet är
beroende av att de parallella organisationerna kan samverka för att nå gemensam inriktning
och samordning.
10.5.2 Regional samverkan

För att kunna klara riktigt svåra insatser under lång tid finns det tecknade samarbetsavtal
mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland (Räddsam-VG). Särskilda planeringsunderlag
finns även för att underlätta och effektivisera begäran, mottagning och nyttjandet av
förstärkningsresurser (personal och materiel) vid till exempel
långvarig skogsbrand, översvämning, ras och skred eller andra
resurskrävande händelser. Underlaget inkluderar bland annat
ett anpassningsbart modulkoncept, samordningsrutiner vid
begäran om stöd, samt riktlinjer kring arbetsrättsliga frågor
och förutsättningar för ekonomisk ersättning till personal.
Planeringen är även tänkt att kunna effektivisera hjälp till
räddningstjänst i annat län eller då statliga myndigheter begär
hjälp av kommunala räddningstjänster inom Räddsam-VG.
Samverkan inom Räddsam-VG har även fördjupats inom områden utanför
utryckningsverksamheten, såsom förebyggande myndighetsutövning, HR och utbildning.
10.5.3 Kommunal krisledning

Förbundet deltar även i medlemskommunernas krisorganisationer både rent operativt och
genom det förberedande arbete kring organisation och planläggning som löpande genomförs i
kommunerna. Vid uppkomna samhällsstörningar finns förbundet representerat i båda
medlemskommunernas krisledningsorganisationer. Efter akuta händelser där
kommuninnevånare drabbats av stark psykisk påverkan deltar förbundet också i
kommunernas grupper för Krisstöd vid särskilda händelser. Ett kontinuerligt
informationsutbyte sker mellan kommunernas TiB-funktioner och förbundets
ledningsorganisation. Samordning med övriga blåljusverksamheter, MSB och länsstyrelse
ingår också i förbundets krisarbetsuppgifter.
10.6 Avtal om hjälp vid räddningsinsats
Räddningstjänstförbundet har tecknat avtal med angränsande kommuner och förbund om
hjälp vid räddningsinsats. Avtalen syftar till att i vissa områden minimera insatstiden genom

att larma räddningsstyrka från annan kommun i de fall denna beräknas vara snabbast till
skadeplatsen. Avtalen kan även innebära att AVRF i vissa fall larmas som första enhet till
annan kommun.
Avtalspart
Bohus räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Storgöteborg
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Öckerö kommun
Herrljunga kommun
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Avtal
Gränslös räddningstjänst
Gränslös räddningstjänst
Gränslös räddningstjänst
Gränslös räddningstjänst
Hjälp vid räddningsinsats
Hjälp vid räddningsinsats
Hjälp vid räddningsinsats
Hjälp vid räddningsinsats

10.7 Åtgärder efter avslutad räddningsinsats
Avslut av räddningsinsats och agerandet därefter bör ske på ett sådant sätt att de drabbades
egna hantering och andra samhällsaktörers hantering av händelsen underlättas.
När en räddningsinsats är avslutad ska räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren
och nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om:





Behov av åtgärder i anslutning till händelsen för att nya olyckshändelser ska undvikas.
Behovet av fortsatt bevakning.
Restvärdesskydd, sanering och återställning.
Behovet av ytterligare kontakter med andra myndigheter.

Efter avslutad räddningsinsats ska utvärdering av egen insats göras, ansvarig för denna
utvärdering är räddningsledaren i samverkan med de insatta styrkorna. Denna utvärdering ska
analysera insatsen i syfte att återföra erfarenheter till organisationen inför kommande insatser.
Kontakt med drabbade av olycka eller brand ska om möjligt tas av räddningsledaren efter
inträffad händelse. Syftet med detta är att kunna svara på frågor samt hjälpa den drabbade att
få en så bra helhetsbild som möjligt av det inträffade.
Förbundet säkerställer även att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga
olyckans orsak och förlopp. Se vidare 8.7 Olycksundersökning enligt LSO 3 kap.10§.

10.8 Frivilligorganisationer
Förbundet samverkar med frivilliga organisationer och resurser för att kunna verka samordnat
vid samhällsstörningar. Samverkan på planeringsstadiet sker genom deltagande i olika
mötesforum ofta initierade av medlemskommunerna och dess säkerhetsorganisationer.

10.9 Alarmering och varning till allmänheten
Samhällets önskemål om och behov av information i samband med större räddningsinsatser
eller samhällspåverkan är betydande. Räddningstjänsten är skyldig att lämna information även
när organisationen är hårt belastad med ordinarie arbetsuppgifter och massmedia bör i det här
sammanhanget ses som en resurs.
Beslut att sända Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ligger hos utsedd
räddningsledare, samt den på vars mandat räddningsledaren agerar. Räddningstjänstförbundet
har i sitt område förmåga att aktivera tyfoner, Varningsmeddelande och Informationsmeddelande i radio/tv samt information över SMS/telefon. VMA kan även ske genom central
aktivering då även den gemensamma Ledningscentralen har rutiner för detta.

10.10 Övriga händelser och uppdrag
Vid olyckor som föranleder räddningsinsats agerar räddningstjänsten med stöd av LSO. Det
finns dock händelser där räddningstjänstförbundet agerar innanför andra lagrum på uppdrag
av andra myndigheter, via avtal eller genom samverkan.
I väntan på ambulans (IVPA)
Förbundet har slutit avtal med ambulanssjukvården om att larmas vid misstänkt eller
konstaterat hjärtstopp samt på ambulanspersonalens begäran, efter att de på plats bedömt
patienten, eller om särskilda behov föreligger. Förbundet ersätter inte någon ambulansenhet,
utan de larmas som vanligt enligt deras rutiner.
Styrkor utbildade för IVPA kan också skickas till områden med andra sjukvårdshuvudmän när
ordinarie resurs är upptagen, både vid hjärtstoppslarm och andra sjukvårdslarm. Enligt avtal
är grundbemanning för IVPA-uppdrag två personer, men tjänstgörande styrkeledare kan göra
en bedömning av vilken bemanning som är lämplig för det aktuella uppdraget.
Självmordsprevention (AOSP)
Självmord anses vara ett av samhällets största skadeproblem. I Sverige tar en person sitt liv i
genomsnitt var sjätte timme och enligt statistiken sker tio självmordsförsök och 100 allvarliga
suicidtankar för varje självmord. Förbundet har utbildat personal som i samverkan med
sjukvård och polis utlarmas för att gemensamt verka för att förhindra självmord, enligt
konceptet Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP).
Terrängtransporter
Ambulanssjukvården bistås vid transport av skadade eller sjuka i väglös terräng eller till sjöss.
Samverkan sker med polismyndigheten vid eftersök av saknade personer. Ett tätt samarbete
med samverkande myndighet är viktig för att vid dessa tillfällen täcka gråzonen mellan olika
ansvarsområden.
Hjälp till nödställda
Enligt avtal hjälper räddningstjänsten nödställda ur felande hissar samt stödjer hemsjukvården
med besvärliga lyft av vårdtagare. Uppbrytning av låsta dörrar sker vid nödlägen på begäran
från polis eller ambulanssjukvård.

11 Räddningstjänst under höjd beredskap
Enligt försvarsberedningens rapport (Motståndskraft, DS 2017:66 ) kan ett väpnat angrepp
mot Sverige inte uteslutas. Rapportens slutsats tar sin utgångspunkt i ett förändrat
omvärldsläge där planeringsinriktningen är att vår samhällsviktiga verksamhet skall kunna
motstå allvarliga störningar under 3 månader av höjd beredskap med begräsningar i
logistikflöden.
Enligt 8 kap. 2 § LSO ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap
ansvara för:
1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel,
3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras.
Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under höjd beredskap delta i
åtgärder för första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd. Under höjd
beredskap har länsstyrelsen rätt att besluta om användning av personal inom en kommuns
organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den egna kommunen (förbundet)
för omfördelning mellan kommunerna i länet.
Kommunen förväntas under höjd bereskap tillhandahålla:

Grundförmågor
Informera
allmänhet och
media

Varning och
alarmering

Första hjälpen på
skadeplats

Avtransport av
individer till
sjukvårdsinrätt.

Psykosocialt stöd

Evakuering

Inkvartering

Nödbespisning

Nödvatten

Sanitet

Skydd och
bevakning

Upptäckande,
utmärkning och
avspärrning av
farliga områden

Brådskande
begravning

Ledningsfunktion
er

Ledningsfunktion
er

Hotspecifika förmågor
SAR (search and
rescue) inklusive
undsättning av
människor begravda i
rasmassor

Brandbekämpning i
bebyggelse

Brandbekämpning i
skog och mark

Skydda befolkningen
(skyddsrum och
skyddade utrymmen)

Skydd av
kulturartefakter

Indikering och röjning
av oexploderad
ammunition (OXA)

Indikera kemiska
ämnen och strålning
(CBRN)

Skydda befolkningen
mot kemiska ämnen
och strålning (CRN)

Skydda befolkningen
mot smittor (B)gult
SSBF

Skydda insatspersonal
mot CBRN

Sanering (CBRN)

Motståndskraft mot
psykologiska hot

Blått kommunen, gult räddningstjänst enligt (FOI MEMO 6121)
Hur förbundet utöver det som beskrivs i Handlingsprogrammet kommer att arbeta under höjd
beredskap redovisas i separat bilaga. Denna bilaga är till delar belagd med sekretess.

11.1 Höjd insatsförmåga
För att säkerställa en höjd insatsförmåga för storskaliga händelser eller flera pågående
händelser kan förstärkning av personalorganisationen ske genom:
 krigsplacerad personal vid räddningstjänsten
 personalpool som i första hand rekryteras genom överenskommelse med personal som
har slutat i organisationen eller gått i pension
 att ha förmåga ta emot personal uttagen och utbildad med civilplikt.
Vidare kan på beslut av räddningschefen övergång till tvåskiftstjänstgöring ske, varvid
insatsstyrkornas numerär dubbleras.
Viss äldre brandmateriel ges längre nyttjandetid och nyttjas normalt för övnings- och
utbildningsverksamhet samt som resursförstärkning under höjd beredskap.

11.2 Alarmering och varning
Att från samhällets sida snabbt kunna larma och informera allmänheten vid krigsfara och krig
är en vital förmåga för att kunna skydda den svenska civilbefolkningen från krigets
verkningar. Idag finns teknisk infrastruktur för alarmering i form av dels utomhuslarm och
dels larm och information via främst TV, radio, internet och (mobil)telefon.
Från räddningscentralen i Alingsås och SOS-alarm kan signalerna Viktigt meddelande till
allmänheten, Flyglarm samt Faran över ges. Vid flyglarm antas de som hör signalen

omedelbart bege sig till skyddsrum eller skyddat utrymme och stanna kvar där till signalen
faran över ljuder.
Utalarmering av räddningsenheter sker primärt som under fredsförhållanden. För den
händelse att ordinarie alarmeringskedja inte fungerar hänvisas hjälpsökande till respektive
brandstation eller annan grupperingsplats.

