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1 INLEDNING 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge har tre medlemskommuner; 

Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner. Förbundets huvudsakliga ändamål 

är att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2010:1011) 

om skydd mot olyckor, men också ansvara för kommunens skyldigheter enligt lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har även andra 

åtaganden inom hot- och riskområdet framförallt enligt lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap. Samordningen enligt lagstiftningen om extraordinära händelser 

hanteras av medlemskommunerna. Räddningstjänsten deltar också i 

medlemskommunernas frivilliga åtaganden för att skapa en trygg och säker kommun 

genom deltagande i olika samverkansforum t.ex. brottsförebyggande råd.  

 

Detta handlingsprogram reglerar kommunens åtaganden och mål för 

räddningstjänstens verksamhet och utgör också de tre medlemskommunernas 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om 

skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet skall antas av förbundsdirektionen. 

 

De skyldigheter som kommunen har enligt lagen om skydd mot olyckor finansieras 

med skattemedel och är därmed kostnadsfria i händelse av ett ingripande av 

räddningstjänsten. Det skall ses som samhällets grundskydd. Den enskilde, individen 

eller organisationen, har det primära ansvaret att förebygga olyckor i olika 

omfattning som kan innebära alltifrån att byta batterier i brandvarnaren till krav på 

systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

 

Som komplement till handlingsprogrammet finns operativa riktlinjer, förebyggande 

planer samt tre geografiska riskanalyser, en för respektive kommun. I dessa 

dokument ges mer detaljerad information om räddningstjänstens förmåga, operativa 

ledning, rutiner och de risker som finns inom förbundet och som kan leda till 

räddningsinsats. Dessutom upprättas årligen en verksamhetsplan som anger årets 

mål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för kommuninvånaren.  
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Nationella mål 

Ändamål, vision och 
verksamhetsidé 

Inriktningsmål 

Prestationsmål 

 
Bild 1: Hot- och riskskalan. De vanliga olyckorna inträffar oftare och med mindre 

konsekvens för samhället medan det omvända råder för extraordinära händelser. 

2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL  

Utifrån ändamålet i förbundsordningen samt de nationella målen har 

Räddningstjänsten fastställt en vision och verksamhetsidé för organisationen. 

Ändamålet, visionen och verksamhetsidén, tillsammans med de nationella målen, har 

brutits ner i inritnings- och prestationsmål. Prestationsmålen fastställs i årliga 

verksamhetsplaner. I avsnitt 2.5 redovisas Räddningstjänstens inriktnings- och 

prestationsmål.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Nationella mål samt Räddningstjänsten Västra Blekinges ändamål, vision och 

verksamhetsidé bryts ner i inriktningsmål och prestationsmål. 

 

I lagen om skydd mot olyckor och i dess förarbeten anges att arbetet med skydd mot 

olyckor skall grundas på målbeskrivningar.  
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Målen för kommunens verksamhet, avseende räddningstjänst, skall redovisas i 

handlingsprogrammet för räddningstjänsten. I det följande presenteras hur 

Räddningstjänsten Västra Blekinge jobbar med målstyrning av arbetet med skydd 

mot olyckor. 
 

2.1 NATIONELLA MÅL 

I lag om skydd mot olyckor anges de nationella målen och syftet med den 

verksamhet som ska bedrivas enligt lagen: 

 

”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de 

lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” 

1 kap 1§ LSO 

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 

på ett effektivt sätt.” 

1 kap 3§ LSO 

 

Det första nationella målet (1:1 LSO) har karaktären av riktningsgivande och 

övergripande och får hänföras till de centrala myndigheternas tillsynsverksamhet att 

utvärdera och följa upp i vilken utsträckning det uppfylls. Det andra nationella målet 

(1:3 LSO) är mer konkret och möjligt att bryta ned i lokala verksamhetsmål. I 

begreppet ”inom godtagbar tid” ligger t.ex. insatstider för förbundets olika delar och i 

begreppet ”effektivt sätt” kan utbildning, övning, utrustning, ledning och samverkan 

nämnas. 

 

2.2  RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGES ÄNDAMÅL 

Medlemskommunerna skall upprätta en förbundsordning där bland annat 

verksamhetens ändamål ska anges. 
 

”Räddningstjänsten Västra Blekinge skall hålla en för 

medlemskommunerna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor åvilar var och en av 

medlemskommunerna. Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar för 

olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete inom 

verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats. Verksamheten regleras i ett för kommunerna 

gemensamt handlingsprogram. Räddningstjänsten Västra Blekinge kan i 

övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 

verksamhet. Dessa verksamheter skall finansieras genom avgifter och 

ersättningar från beställaren.” 

2§ Förbundsordningen 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge har via förbundsordningen fått i uppdrag att 

bedriva verksamheten så att medlemskommunernas ansvar enligt lagen om skydd 

mot olyckor uppfylls. Uppgifterna innebär konkret att upprätta handlingsprogram för 

förebyggande åtgärder och räddningstjänst med tillhörande målbeskrivningar. 

Räddningstjänsten ansvarar också för kommunens rättigheter och skyldigheter enligt 

lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

2.3  RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGES VISION 

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt följande vision. 

 

Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt. 

 

2.4  VERKSAMHETSIDÉ 

Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första hand förebygga olyckor inom 

verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats och skall 

samtidigt ha en optimal skadeavhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall verka 

för att skapa trygghet och säkerhet hos dem som bor och vistas inom kommunerna 

vid såväl vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda räddningsinsats, extraordinära 

händelser som under höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet på verksamheten 

sett ur både ett producent- och konsumentperspektiv. Samtliga delverksamheter 

inom organisationen skall så långt det är möjligt sträva efter att upprätta rutiner för 

en hållbar ekologisk utveckling och en effektiv användning av resurser. Vidare skall 

Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda. 

 

2.5  VERKSAMHETSMÅL FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 

Räddningstjänstens verksamhetsmål indelas i två nivåer, inriktningsmål och 

prestationsmål och har utgångspunkt i det nationella målet som anges i 1 kap 3§ 

LSO, räddningstjänstens ändamål, vision och verksamhetsidé. Prestationsmålen är det 

resultat som skall uppnås för att tillgodose inriktningsmålen och de nationella 

målen. 

 

2.5.1 INRIKTNINGSMÅL 

Direktionen för Räddningstjänsten har fastställt följande inriktningsmål för 

verksamheten. Inriktningsmålen skall ses som de verksamhetsområden som skall 

prioriteras den tid som handlingsprogrammet är giltigt. Detta sker genom att aktivt 

arbeta med ett antal nyckelbegrepp som skapar förutsättningar för trygghet och 

säkerhet för de som bor, vistas och verkar i kommunerna. Arbetet skall kännetecknas 

av en helhetssyn, ständiga förbättringsarbeten och effektivt utnyttjande av 

tillgängliga ekonomiska resurser.  
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Inriktningsmålen innebär att räddningstjänsten skall 

 

 sätta medborgaren i fokus med hög tillgänglighet för de som bor, vistas och 

verkar i kommunerna 

 aktivt arbeta med att identifiera risker samt förebygga oönskade händelser för att 

på ett bra sätt planera för åtgärder vid sådana händelser 

 medverka till att stärka den enskildes förmåga att själv förebygga och minska 

effekterna av oönskade händelser 

 på ett snabbt och effektivt sätt genomföra räddningstjänstuppdrag vid oönskade 

händelser 

 aktivt analysera, återföra och sprida erfarenheter från inträffade oönskade 

händelser 

 

2.5.2 PRESTATIONSMÅL 

Detaljerade prestationsmål för verksamheten skall årligen upprättas i 

verksamhetsplaner för de tre enheterna i organisationen. Direktionen skall årligen vid 

årets sista sammanträde fastställa verksamhetsplanerna.  

 

Uppföljning av prestationsmålen skall ske årligen på direktionens bokslutsmöte. 

 

2.5.3 ORGANISATION OCH ARBETSGÅNG FÖR SKYDD MOT OLYCKOR  

Organisationen och arbetsgången för skydd mot olyckor bygger på de tre skedena 

före, under och efter oönskad händelse, se bild 3.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar för skydd mot olyckor i de tre 

skedena före, under och efter den oönskade händelsen.  
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För att hantera olyckans tre skeenden organiseras räddningstjänsten i tre enheter 

enligt bild 4.  

 

  
 
 
 
 
 

Bild 4: Räddningstjänstens organisation från 1/1-16. De tre skeendena före, under och 

efter hanteras i samtliga tre enheter i olika utsträckning.   

 

Före olyckan 

Skeendet före olyckan omfattar ett brett spektrum av förebyggande och 

förberedande arbete som till stor del beskrivs i kapitel 4. Utbildning, rådgivning och 

kommunikation med medborgaren är viktiga delar i detta arbete, men också 

insatsförberedande arbete som upprättande av insatsstöd samt intern utbildning och 

övning. Skeendet före olyckan hanteras i samtliga enheter och all personal, förutom 

deltidspersonalen, arbetar i stor utsträckning med skeendet före olyckan. 

 

Under olyckan 

Arbetet under olyckan, det direkt skadeavhjälpande arbetet, hanteras i enheterna 

Operativ H och Operativ RiB. Bemanning och kompetens för Operativ H och Operativ 

RiB beskrivs i kapitel 5.2 samt i bilaga 1 – Operativa riktlinjer.  

 

Efter olyckan 

Skeendet efter olyckan syftar till att följa upp, utreda och utvärdera olyckor och 

oönskade händelser i syfte att minska risken för en liknande olycka eller oönskad 

händelse. Även restvärdesräddning och återkoppling till drabbad är arbetsuppgifter 

som genomförs i detta skeende. Samtliga enheter i organisationen deltar i arbetet, 

vilket leds av styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer i enheten Operativ H. 

Mer om arbetet finns att läsa i kapitel 6.   
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3 KOMMUNERNAS RISKBILD 

Risker i kommunerna har inventerats i tre geografiska riskanalyser som avser att 

belysa de risker som kan orsaka olyckor som föranleder räddningsinsats inom 

förbundets geografiska område, se avsnitt 3.1. Dessa, tillsammans med tillgänglig 

statistik från räddningsinsatser, används för att definiera västra Blekinges riskbild 

avseende risker som kan föranleda räddningsinsats. Riskanalyser och statistik ligger 

som grund för att bedöma hjälpbehovet i kommunerna. Hjälpbehovet är ett centralt 

begrepp vid beslut avseende olika räddningsstyrkors (stationers) dimensionering och 

förmåga. Dokumenten utgör även grunden vid prioritering av olika områden, 

planering av förebyggande verksamhet och planering inför räddningsinsatser. Utöver 

de kommunala riskanalyserna och den samlade statistiken, finns risk- och 

sårbarhetsanalyser som åligger medlemskommunerna att genomföra. Dessa ska 

också utgöra underlag för Räddningstjänstens dimensionering, förmåga, planering 

för räddningsinsatser och förebyggande verksamhet.    

3.1 KOMMUNALA RISKANALYSER 

Riskinventeringarna identifierar ett antal riskanläggningar i kommunerna och 

behandlar konsekvenserna vid exposition, brand och utsläpp till miljön. Inventeringen 

identifierar även transportleder med stor risk för farligtgodsolyckor, ras- och 

skredområden, översvämningskänsliga områden mm. De största riskerna avseende 

riskanläggningar är lokaliserade till Karlshamns kommun och framförallt 

verksamheten på västra kajen. Även oljehamnen, gasolterminalen och kraftverket i 

Oxhaga, massafabriken i Mörrum och isbanan i Vägga nämns som stora risker. I 

Olofström finns anläggningar som hanterar ammoniak och gasol samt Volvo 

Personvagnar AB. I Sölvesborg är den största risken förknippad med transporter, vissa 

mindre gasolanläggningar, ammoniakanläggningar samt lagringsanläggning för 

kemikalier.  

 

Flera av de risker som finns upptagna i de kommunala riskanalyserna kan hänföras till 

anläggningar med farlig verksamhet. Dessa anläggningar har Länsstyrelsen i Blekinge 

län fastställt och de faller under 2 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor. 

Verksamheterna innebär fara för att en olyckshändelse skall orsaka allvarliga skador 

på människor eller i miljön. Anläggningarna med farlig verksamhet redovisas i bilaga 

5. 

 

Även de s.k. Sevesoanläggningarna finns upptagna i de kommunala riskanalyserna. 

Vid dessa anläggningar hanteras större mängder kemikalier på en begränsad 

geografisk yta. Det är mängden kemikalie/kemikalier som avgör om anläggningen 

omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. Syftet med regelverket är att förebygga allvarliga 

kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor. Sevesoanläggningarna 

redovisas i bilaga 6.  
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Riskanalyserna finns tillgängliga i respektive kommun samt hos Räddningstjänsten 

Västra Blekinge. 

3.1.1 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER 

Enligt 3 kap 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och 4-6 §§ 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:8) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall 

kommunen upprätta en plan som benämns ”Kommunens plan för räddningsinsatser”. 

Plan för räddningsinsatser gäller verksamheter som omfattas av sevesolagstiftningens 

högre kravnivå och ska upprättas av kommunens räddningstjänst i samråd med 

berörda verksamhetsutövare. Planerna (sex st.) skall förnyas vid förändringar i 

verksamheten, dock minst vart tredje år. De aktuella anläggningarna redovisas i 

bilaga 7. 

 

Enligt 14 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor skall kommunen se till att personer som löper risk att 

påverkas av en allvarlig kemikalieolycka vid vissa verksamheter informeras om vilka 

säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man ska förfara vid en olycka. 

Informationsmaterialet finns publicerat på Karlshamns kommuns hemsida samt på 

räddningstjänstens hemsida. 

3.2 STATISTIK FRÅN RÄDDNINGSINSATSER 

Varje dag omkommer och skadas människor i Sverige. De flesta olyckorna sker i hem- 

eller fritidsmiljö där framförallt barn, unga och äldre skadar sig. Räddningstjänsten 

Västra Blekinge dokumenterar alla olyckor som föranleder räddningsinsats inom 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner.  

 

De vanligaste typerna av räddningstjänstolyckor som ger skador på människor, 

egendom eller miljö kan delas in i följande kategorier: 

 

 Brand i byggnad 

 Brand ej i byggnad 

 Trafikolycka 

 Drunkning / tillbud 

 Utsläpp av farligt ämne 
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Då statistiken från inträffade räddningsinsatser sammanställs i ett diagram 

åskådliggörs frekvensen för olyckorna på ett tydligt sätt. Nedan presenteras därför de 

vanligaste typerna av olyckor som föranlett räddningsinsats i västra Blekinge under 

åren 2005-2014. 

 

  
Diagram 1: Antal olyckor per olyckstyp för Västra Blekinge under åren 2005 – 2014 

 

Bränder och trafikolyckor är de vanligaste olyckorna som räddningstjänsten hanterar. 

Trenden för antalet trafikolyckor är uppåtgående i västra Blekinge som i landet i stort 

även om antalet omkomna minskar. Bränder i byggnad har ökat vissa år, främst 

beroende på att antalet anlagda bränder ökade, medan bränderna utanför byggnader 

har legat konstant de senaste åren. 
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Grundläggande statistiska analyser har gjorts med hjälp av insatsstatistik från 1996-

2012. Dessa analyser har sammanställts för att på ett övergripande och lättförståligt 

sätt, presentera de ”typolyckor” som finns inom respektive insatsområde i västra 

Blekinge. Tidsangivelsen anger under vilken tid på dygnet risken att drabbas är som 

störst.  

 

Insatsområde Typolycka 1 Typolycka 2 Typolycka 3 Typolycka 4 Beaktansvärda risker 

Karlshamn 
Trafikolycka (10:00-
19:00)/Drunkning (-) 

Trafikolycka (resterande del av 
dygnet) /Villabrand och 

lägenhetsbrand (16:00-23:00) Brand ej i byggnad Utsläpp farligt ämne 

Flera 
riskanläggningar. 

Cisternbrand samt 
ammoniakutsläpp. 
Flera transporter 
med farligt gods 

Svängsta 
Trafikolycka (13:00-

19:00) 
Villabrand (13:00-14:00 samt 

19:00-20:00) 
Trafikolyckor (resterande 

del av dygnet) 
Brand ej i byggnad 

(10:00-18:00) 
 

Sölvesborg 
Trafikolycka (11:00-

16:00) 

Trafikolycka (resterande del av 
dygnet)/Villabrand (12:00-
19:00 samt 00:00-06:00) Drunkning (-) 

Brand ej i byggnad 
(14:00-22:00)/Annan 

vattenskada 
Flera transporter 
med farligt gods 

Mjällby 
Trafikolycka (12:00-

23:00) Villabrand (12:00-18:00) Drunkning (-) 

Brand ej i byggnad 
(12:00-23:00)/Annan 

vattenskada 

 

Större utsläpp av 
ammoniak från 

anläggning. 
 

Olofström 
Trafikolycka (13:00-
20:00)/Drunkning (-) 

Trafikolycka (21:00-24:00 samt 
06:00-10:00) Villabrand (18:00-23:00) 

Brand ej i byggnad 
(12:00-21:00) 

 
Översvämning i 

centrala Olofström 
som följd av höga 

flöden i åarna. 
 

Brott vid fördämning 
vid sjön Halen i 

Olofström 
 
 

Tabell 1: Tabellen visar typolyckor i respektive styrkas insatsområde. 

 

Tabellen ovan är en sammanvägning av frekvens och konsekvens för olika 

olyckstyper. Exempelvis så är risken för trafikolycka i Karlshamnsstyrkans 

insatsområden mellan 10:00 och 19:00 stor. Detta beror på att olyckstypen är den 

mest förekommande under denna tid på dygnet samt att konsekvenserna av 

trafikolyckorna under denna tid, har varit större, dvs. fler människor har skadats eller 

omkommit. Tabellen ska givetvis inte tolkas som den absoluta sanningen utan ge en 

fingervisning om typolyckor i olika insatsområden.  
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Tabellen knyter an till följande diagram som visar antalet skadade/omkomna i 

olyckskategorier i förbundet. Trafikolyckorna bidrar i särklass till flest antal skadade 

och omkomna.  Bränderna står däremot för den absolut största delen när det gäller 

egendomsskador, även om det dock förekommer både skadade och dödsfall vid 

bränder. 

 

 
 

Diagram 2: Antal skadade och omkomna i samband med olycka som föranlett 

räddningsinsats uppdelade i olyckskategorier för åren 2005 – 2014. Antalet lindrigt 

skadade vid trafikolyckor uppgår till 909 st.  

3.3 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER 

Riskerna för extraordinära händelser har beskrivits i en rad olika risk- och 

sårbarhetsanalyser under åren. Dessa, tillsammans, utgör underlag för 

Räddningstjänstens dimensionering och medlemskommunernas planering. 

Underlaget utgör dessutom en viktig källa för information till medborgare och 

anställda. 

 

2011 sammanställdes de olika risk- och sårbarhetsanalyserna i en regional risk- och 

sårbarhetsanalys.  Denna beskriver helhetsbilden över kommunernas risker för stora 

olyckor och extraordinära händelser. Följande risker har identifierats som möjliga 

storolyckor i västra Blekinge: 

 

 Större utsläpp av ammoniak från anläggning i Mjällby.  

 

 Översvämning i centrala Olofström som följd av höga flöden i åarna.  
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 Brott vid fördämning vid sjön Halen i Olofström  

 

 Större utsläpp av ammoniak från ett par anläggningar i Karlshamn.  

 

 Cisternbrand i Karlshamns oljehamn med brandrök in över centrala tätorten.  

 

Följande oönskade händelser, med konsekvenser vilka skulle kunna innebära en stor 

påfrestning för länet, har identifierats:  
  

 Klimatpåverkan - översvämning  

 

 Längre bortfall av el/fjärrvärme  

 

 Oljepåslag  

 

 Otjänligt /otillräckligt dricksvatten  

 

 Oväder – dess konsekvenser  

 

 Socialt utanförskap – dess konsekvenser  

 

 Stor olycka under Östersjöfestivalen i Karlshamn  

 

 Stor olycka under Sweden Rock Festival i Sölvesborg  

 

 Större brand i omsorgsboende  

 

 Större brand i tät trähusbebyggelse i Karlskrona  

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har utarbetade insatsplaner för större 

ammoniakutsläpp i både Karlshamn och Mjällby, cisternerbrand i Karlshamns 

oljehamn, brott vid fördämning vid sjön Halen i Olofström, oljepåslag längs kusten 

samt större olycka under Östersjöfestivalen och Sweden Rock Festival.  

 

Under hösten 2015 har kommunerna i länet antagit nya risk- och sårbarhetsanalyser. 

Dessa utgör grunden till en reviderad risk- och sårbarhetsanalys i länet. De reviderade 

analyserna kan komma att påverka medlemskommunernas och, till viss del, 

Räddningstjänstens planering inför extraordinära händelser. 

4 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 

För att uppnå bästa resultat för kommuninnevånarnas trygghet och säkerhet, 

integreras den skadeförebyggande verksamheten med den skadeavhjälpande. 
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Integrationen innebär att erfarenheter överförs från operativ räddningstjänst till den 

förebyggande och tvärtom. Erfarenheter från bränder och andra oönskade händelser 

kan omedelbart överföras till kommuninnevånaren via tillsyner, utbildningar och 

kommunikation.  

 

Det förebyggande arbetet kan indelas i utbildning, rådgivning till allmänheten och 

företag, tillsyn över sotningsverksamheten, kommunikation samt stöd till 

medlemskommunerna och andra organisationer som remissinstans. Räddningstjänsten 

är även myndighet med avseende på lag om skydd mot olyckor samt lag om 

brandfarliga och explosiva varor och har därmed tillsynsansvaret enligt dessa lagar.   

 

4.1 MYNDIGHETSUTÖVNING 

Räddningstjänsten utövar tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten utfärdar också tillstånd enligt 

den sistnämnda lagstiftningen.  

4.1.1 TILLSYN 

Tillsynerna ska så långt det är möjligt samordnas och det ska strävas efter att denna 

ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter. Varje tillsyn skall dokumenteras 

och där bristerna är allvarliga skall ägaren eller nyttjanderättshavaren föreläggas om 

rättelse. I de fall där bristerna är av mindre allvarlig grad skall tjänsteanteckningar 

upprättas. Direktionen ska årligen fastställa tillsynsprogram gällande efterföljande års 

tillsynsverksamhet.  

 

Tillsyn, enligt lag om skydd mot olyckor, ska i första hand inriktas på att kontrollera 

ägarens och nyttjanderättshavarens egenkontroll, det så kallade Systematiska 

Brandskyddsarbetet. Tillsynen kan vid behov vidgas och omfatta kontroller på detaljnivå. 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor ska genomföras i objekt enligt olika teman där 

statistik från inträffade oönskade händelser lokalt och nationellt samt övriga händelser i 

omvärlden ska styra temat. Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska 

utföras enligt de frister som direktionen fastställer. 

 

Länsstyrelsen skall, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som 

omfattas av ägarens eller nyttjanderättshavarens skyldigheter enligt 2 kap 4§ LSO vid 

farlig verksamhet. Räddningstjänsten utövar sedan tillsyn över dessa anläggningar. 

Tillsyn vid anläggningar med farlig verksamhet samt vid s.k. Sevesoanläggningar skall 

prioriteras. Ytterligare information om farlig verksamhet samt om Sevesoanläggningar 

finns i avsnitt 3.1 samt i Bilaga 5 och 6. 

 

Personal som utför tillsyn skall minst ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps vidareutbildning ”Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet 

A” eller ”Förebyggande 1”, SRV. 



                                                         Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram

  

Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.        Sida  14 

 

4.1.2 TILLSTÅND ENLIGT LAG OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 

Inom ramen för kommunens ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor, ska Räddningstjänsten pröva frågor om tillstånd att hantera 

brandfarliga och explosiva varor. För explosiva varor gäller även att pröva frågor om 

överföring samt av godkännande av den som söker tillstånd och dess föreståndare.  

4.1.3 RENGÖRING (SOTNING) 

De tre kommunerna indelas i tre olika sotningsdistrikt där skorstensfejarmästaren 

ansvarar för sotningsverksamheten inom sitt geografiska område. Räddningstjänsten 

har slutit avtal med två entreprenörer i Sölvesborgs och Olofströms kommuner. I 

Karlshamns kommun drivs sotningsverksamheten i egen regi. Sotningsdistriktens 

skyldigheter regleras också i en särskild arbetsordning. 

 

Kommunen ansvarar för att rengöring (sotning) utförs av de anordningar som enligt 

lag skall omfattas av detta. Rengöringen syftar till att avlägsna brandfarliga 

beläggningar i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och 

miljö till följd av brand. Frister för rengöring (sotning) fastställs av direktionen. 

 

Kommunen ansvarar också för att brandskyddskontroll utförs av de anordningar som 

enligt lag skall omfattas av detta. Den brandskyddskontroll som skall utföras syftar till 

att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, 

egendom och miljö till följd av brand. Fristerna för brandskyddskontrollen fastställs av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i form av föreskrift, MSBFS 2014:6. 

 

Kommunfullmäktige i respektive kommun fastställer taxa för rengöring och 

brandskyddskontroll. Taxan räknas upp årligen med sotningsindex. 

 

Personal som utför rengöring (sotning) för kommunens räkning skall minst ha 

genomgått MSB:s Skorstensfejarutbildning eller motsvarande äldre utbildning. 

 

Fastighetsägare skall beredas möjlighet att själv få rengöra sin egen anläggning efter 

ansökan till räddningstjänsten. Räddningstjänsten beviljar ansökan för enfamiljshus, 

om det inte finns anmärkningar mot brandskyddet eller uppstigningsanordningar i 

fastigheten, mot bakgrund av att den enskilde har ett intresse av att rengöra på ett 

betryggande sätt. Skorstensfejarmästaren ska utgöra remissinstans i 

egensotningsärenden. Detsamma skall gälla för imkanaler (storkök eller motsvarande) 

och flerfamiljshus i de fall fastighetsägaren ansöker om dispens. Dispensen ska gälla 

tills vidare. I de fall en fastighetsägare låter någon annan utföra rengöringen ställs 

dock samma krav på kompetens hos den som anlitas som hos den som utför 

rengöring för kommunens räkning. Dispensansökan skall finnas tillgänglig på 

räddningstjänstens hemsida där även kort information om sotningsverksamheten 

skall presenteras. 
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4.2 MYNDIGHETSSAMVERKAN 

Räddningstjänsten ska stödja kommunerna med kompetens inom plan- och byggfrågor. 

Fördelen med det är att påverkan kan ske tidigt i processen och därmed kan framtida 

problem vid till exempel tillsyn undvikas. Räddningstjänsten ska agera uteslutande som 

kommunens sakkunskap i bygglovsprocessen. Räddningstjänsten ska också sträva efter 

att samverka med andra myndigheter inom området skydd mot olyckor till exempel 

Polismyndigheten avseende offentliga tillställningar, medlemskommunerna avseende 

serveringstillstånd och Länsstyrelsen och Miljöförbundet Blekinge Väst i miljöfrågor. 

Remisser från andra myndigheter ska behandlas med den kompetens som krävs och 

hanteras skyndsamt, dock senast inom tre veckor från inkommen begäran.  

 

4.3 UTBILDNING 

Räddningstjänsten ska ha en utbildningsverksamhet som syftar till att sprida kunskap 

om brand- och säkerhetsfrågor till företag, organisationer och kommuninnevånarna. 

Utbildning i brandförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder för företag, 

förvaltningar, föreningar och kommuninnevånare är en mycket viktig del av det 

förebyggande arbetet. Stor vikt skall läggas på kvalitén i utbildningen avseende ett 

pedagogiskt upplägg, övningsanläggningar och anpassning till kundens förutsättningar 

och behov. Ambitionen att höja skyddet mot olyckor ska styra genomförandet. 

 

4.4 RÅDGIVNING OCH KOMMUNIKATION 

För att den enskilde själv ska kunna bidra till sin egen säkerhet och kunna fullgöra 

sina skyldigheter enligt lagen är det viktigt att kommuninvånaren får det stöd som 

kan behövas. Räddningstjänsten ska tillhandahålla information på hemsidan, men ska 

även kunna tillhandahålla tryckt information. Olika sociala medier såsom facebook 

och twitter ska vara en del av Räddningstjänstens kanaler till informationsspridning. 

Kommuninvånaren ska kunna få både generell och specifik information inom 

kompetensområdet skydd mot olyckor. 

 

4.5 ÖVRIG SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 

Räddningstjänsten ska vara en viktig aktör och samverkanspartner inom hela hot- och 

riskskalan och främja arbetet inom kompetensområdet. Vidare ska erfarenheter från 

inträffade händelser inom hela kompetensområdet tas tillvara och användas i det 

förebyggande arbetet. Räddningstjänsten ska också medverka till att stärka utsatta 

gruppers förmåga t.ex. äldre, ungdomar och andra personer med begränsad möjlighet, 

att förebygga och hantera en olycka. Kommunernas omsorgs- och socialförvaltningar är 

en viktig samarbetspartner för att stödja särskilt utsatta grupper. 
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5 RÄDDNINGSTJÄNST 

En förutsättning för att lyckas med en räddningsinsats är att den operativa 

räddningstjänsten finns nära medborgaren eller på annat sätt kan garantera att 

insatsen ger det bästa resultatet. Räddningstjänsten ska vara övad och i övrigt hålla 

resurser så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 

på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten ska också stödja kommunerna med resurser 

och insatser vid andra oönskade händelser t.ex. händelser som faller under 

lagstiftningen om extraordinära händelser. I detta kapitel beskrivs Räddningstjänstens 

operativa verksamhet på ett övergripande sätt. Detaljerad information om 

verksamheten redovisas i dokumentet Operativa riktlinjer, bilaga 1.  

5.1 DEFINITIONER 

Anspänningstid Tiden från alarmering av personalen till dess räddningsstyrkans 

första fordon kan utgå. 

  

Körtid Tiden det tar att med räddningsfordon förflytta sig från 

brandstation till skadeplats. 

  

Angreppstid Tiden från det att fordonen placerats vid skadeplats till dess att 

räddningsarbetet kan påbörjas. 

  

Insatstid Tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess 

räddningsarbetet kan påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, 

körtid och angreppstid. 

 

Inställelsetid  Tiden från alarmering av RCB tills ankomst till brandstationen i 

Karlshamn. 

 

Responstid Tiden från alarmering av befälet till dess att larmcentralen 

kontaktats. 

 

5.2 RÄDDNINGSTJÄNSTENS BEREDSKAP  

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en heltidsstation i Karlshamn. Deltidsstationer 

finns i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Mjällby och Svängsta. I Kyrkhult finns ett 

räddningsvärn. Personalen på heltidsstationen i Karlshamn har en anspänningstid på 

1,5 minuter. På deltidsstationerna är motsvarande anspänningstid 5 minuter. Samtliga 

styrkor (hel- och deltid) består av en styrkeledare och fyra brandmän. Befäl i 

räddningstjänstverksamheten skall vara utsedda av räddningschefen att verka som 

räddningsledare.  
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Bild 5: Räddningstjänstens operativa organisation.  

 

Räddningsvärnspersonalen i Kyrkhult har ingen beredskap, men är utrustade med 

personsökare och larmas på alla olyckor inom ett geografiskt område omkring 

Kyrkhult. Det är Räddningstjänstens direktion som tar ut lämpliga, tjänstepliktiga 

personer att ingå i räddningsvärnet enligt 6 kap. 1§ LSO. Räddningsvärnspersonal ska 

erhålla preparandutbildning innan inträde i tjänst.   

 

Första insatsperson, FIP, innebär att en deltidsanställd styrkeledare med beredskap 

har tillgång till ett mindre utryckningsfordon hela dygnet. FIP kan köra direkt till 

olycksplatsen utan att åka via sin brandstation och därför vara på olycksplatsen 

snabbare. Syftet är att snabbare än idag kunna göra de första viktiga 

skadeavhjälpande åtgärderna på skadeplatsen. FIP-funktionen finns i Sölvesborg och i 

Olofström och ambitionen är att utöka detta att så småningom införa funktionen på 

alla deltidsstationer.  

 

5.3 RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA 

Räddningstjänsten skall vara dimensionerad för att hantera en händelse, hålla 

beredskap för en andra samtidig händelse och planera för en tredje samtidig 

händelse. Räddningstjänsten skall vara organiserad så att en grundförmåga 

upprätthålls inom varje räddningsstyrkas primära insatsområde och beredskap för 

speciella händelser skall finnas samlat på vissa stationer. Utrustning som kräver 

specialkompetens och utrustning för händelser som inte erfordrar kort insatstid skall 

finnas på den brandstation som svarar för beredskapen för den aktuella uppgiften. 
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Samtliga räddningsstyrkor skall vid en högre nivå även dimensioneras för samtliga 

lägre nivåer och samtliga räddningsstyrkor skall kunna bistå övriga styrkor som 

förstärkningsresurs. Skillnaden mellan de olika nivåerna inom organisationen utgörs 

av att en ny definierad förmåga som inte kan lösas på den lägre nivån. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 LEDNINGSORGANISATION 

Ledningssystemet är uppbyggt i de tre nivåerna systemledning, insatsledning samt 

uppgiftsledning. Ledningsfunktionerna utgörs av styrkeledare (SL), en insatsledare (IL) 

samt en räddningschef i beredskap (RCB). SL utgörs av personer som är knutna till 

stationernas räddningsstyrkor (hel- och deltid).  IL utgörs av en person som har 

beredskap i hemmet efter ordinarie arbetstid och har en insatstid på 30 minuter. RCB 

utgörs av en person som ersätter räddningschefen för systemledning och/eller 

insatsledning. Inställelsetiden för RCB till brandstationen i Karlshamn är 30 minuter, 

undantaget vissa särskilda fall. I dokumentet Operativa riktlinjer beskrivs 

ledningsorganisationen mer detaljerat.  

 

5.5 ÖVNINGAR 

Räddningschefen skall upprätta övningsprogram för räddningstjänstens personal. 

Övningsverksamheten skall utformas så att den återspeglar riskbilden i kommunerna. 

Programmet skall ange: 

 

 övningarnas omfattning i tid 

 övningarnas innehåll 

 vilken personal som skall deltaga i respektive övning 

 

5.6 INSATSTIDER 

Insatstiden definieras som tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess 

räddningsarbetet kan påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, körtid och 

angreppstid. 

Grundberedskap 

Nivå 1 

Speciella händelser 

Nivå 2 

Specialkompetens 

Nivå 3 

Samtliga stationer 

Karlshamn, Sölvesborg, Olofström 

Karlshamn 



                                                         Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram

  

Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.        Sida  19 

 

 

Placering av brandstationerna med dess bemanning baseras på kommunernas 

riskbild. En del av kommunens riskbild kategoriseras av de typer av byggnader som 

finns i området och vilka krav som då ställs på räddningstjänsten för att säkerställa en 

trygg och säker utrymning. Vid brand i byggnad och trafikolyckor är tiden från 

olyckans start till det att räddningsinsatserna kan påbörjas särskilt avgörande för 

resultatet. Vanligtvis är det störst behov av att påbörja rökdykning alternativt att 

hämta ner hjälpbehövande med räddningstjänstens stegutrustning för att rädda liv, 

vid olycka med brand i byggnad. Tiden för att påbörja släckinsats är också avgörande 

för räddningstjänstens möjlighet att rädda egendom. En snabb losstagningsinsats är 

en förutsättning för att kunna rädda liv och hälsa vid en trafikolycka. Ett vedertaget 

begrepp är den s.k. ”Gyllene timmen” vilken innebär att en traumapatient bör vara 

intagen för sjukhusvård inom en timme från olyckstillfället.  

 

I tätorterna Karlshamn, Asarum, Mörrum, Svängsta, Sölvesborg, Mjällby och 

Olofström är ambitionsnivån satt till att klara insatstider om 10 minuter. I tätorterna 

Hällaryd, Åryd, Ringamåla, Hällevik, Nogersund, Hörvik, Krokås, Lörby, Norje, Ysane, 

Jämshög, Kyrkhult, Vilshult, Gränum och Hemsjö, är ambitionen att klara insatstider 

inom 20 minuter. För Karlshamns kommuns skärgård och Hanö är ambitionen att 

klara insatstider inom 30 minuter. I bilaga 2 redovisas i detalj de insatstider som gäller 

för räddningstjänsten. 

 

Anspänningstiden är helt avgörande för räddningstjänstens förmåga att göra en 

snabb insats. Ambitionsnivån för insatstiden är högst i Karlshamns tätort då de 

största riskerna är lokaliserade till den kommundelen. Heltidsstyrkan har därför 1.5 

minuters anspänningstid och övriga kårer har 5 minuter.  

 

5.7 PRIMÄRA INSATSOMRÅDEN 

Det primära insatsområdet är det geografiska området inom vilken berörd station 

snabbast kan påbörja en insats. Området är simulerat fram med stöd av 

datorprogram vilket tar hänsyn till framkomligheten på vägarna (t.ex. vägbredd och 

trafiktäthet) och anspänningstiden. De primära insatsområdena redovisas i bilaga 2. I 

de fall annan kommuns räddningstjänst är snabbast inom ett definierat område skall 

räddningstjänsten säkerställa en förstahandsinsats av berörd kommun via avtal. 

Aktuella avtal redovisas i avsnitt 10. De primära insatsområdena i bilaga 2 gäller för 

samtliga områden inom Räddningstjänsten Västra Blekinges geografiska ansvar. 
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5.8 MÅLOMRÅDEN FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 

Nedan följer tre målområden för den operativa verksamheten som har direkt 

koppling till inriktningsmålet - på ett snabbt och effektivt sätt genomföra 

räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser. 

 

FIP-verksamheten 

Räddningstjänstens FIP-verksamhet har haft positiv effekt på räddningstjänstens 

ankomsttider i Sölvesborgs och Olofströms insatsområden. Ankomsttiden har i 

genomsnitt minskat med tre minuter. Även om en FIP inte kan lösa 

olyckan/händelsen helt på egen hand finns goda förutsättningar för att snabbt kunna 

inhämta information om olyckan och förmedla denna till kommande enheter, utföra 

vissa sjukvårdsåtgärder, släcka mindre bränder etc. Även synligheten i samhället har 

ökat, vilket i sin tur bör skapa större trygghet för kommuninnevånaren. 

Räddningstjänsten har därför för avsikt att utveckla FIP verksamheten till fler orter 

inom förbundet. 

 

Deltidsverksamheten 

För att förbundet ska kunna upprätthålla en god beredskap inom hela sitt geografiska 

område är rekrytering av deltidsbrandmän en viktig fråga i dagsläget och i framtiden. 

Genom åren har rekryteringen försvårats. Räddningstjänsten arbetar aktivt med denna 

fråga och målet är att fortsätta detta arbete. 

 

Övningsverksamheten 

Övningsverksamheten planeras utifrån kommunernas riskbild. Det har genom åren 

ställts allt högre krav på förmågan hos deltidspersonal som endast övar 50 timmar 

per år. Det anses därför rimligt att, på ett djupare plan, analysera och strategiskt 

planera övningsverksamheten för respektive deltidsstation utifrån riskbilden. Eftersom 

organisationen förändras 2016 till att bl.a. omfatta en särskild chef för 

deltidsverksamheten, kommer detta arbete att underlättas.  

 

Samverkan i länet 

Ett övergripande mål under kommande år är att identifiera och implementera fler 

samverkansområden tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ser även positivt på att identifiera och utveckla 

samverkansområden med andra kommuner och förbund, utanför länet.  

 

5.9 ALARMERING 

Kommunerna skall se till att det finns anordningar för alarmering av 

räddningstjänsten. Lagen om skydd mot olyckor reglerar också skyldigheten att 

underrätta polisen när räddningstjänsten gör en räddningsinsats samt andra 

myndigheter, t.ex. Miljöförbundet Blekinge Väst och Länsstyrelsen, som kan vara 

berörda. 
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Den som behöver hjälp ringer 112 och begär hjälp av Räddningstjänsten Västra 

Blekinge. Uppringaren hamnar i larmcentralen hos SOS Alarm AB som larmar ut 

respektive räddningsstyrka. Utlarmning av deltidsstyrkor sker via personmottagare. 

Vid störningar i teletrafiken skall den enskildes möjligheter att larma 112 i möjligaste 

mån säkerställas. Detta kan ske genom att t.ex. placera ut mobila enheter eller 

bemanna brandstationerna. Plan för telebortfall finns upprättad 

 

5.10 VATTENRESERVOARER, BRANDPOSTER OCH ÖVRIGA VATTENTILLGÅNGAR 

Brandposter anslutna till kommunens dricksvattennät inom Räddningstjänsten Västra 

Blekinges geografiska ansvarsområde skall finnas där kommunalt dricksvatten är 

framdraget. 

Kapaciteten skall utformas i enlighet med branschorganisationen Svenskt Vattens 

anvisningar. 

 

Kommunalförbundet skall disponera erforderligt antal tank- och släckbilar med en 

sammanlagd volym om minst 45 m3. 

5.10.1 SKÖTSELANSVAR 

Respektive kommun ansvarar för kostnader, skötsel, drift och underhåll av 

brandposter, branddammar och vattentag. Brandposter skall vara tydligt markerade, 

tillgängliga samt i brukbart skick. Med kommun avses skattekollektivet och inte 

räddningstjänstförbundet eller VA-kollektivet. 

 

Ansvarig aktör för VA-verksamheten skall alltid i god tid underrätta 

räddningstjänstförbundet om ev. avstängning eller andra förändringar i 

vattenledningar och brandposter. 

 

Ett nära samarbete skall bedrivas mellan räddningstjänstförbundet och ansvarig aktör 

för brandvattenförsörjningen. 

 

Ansvarig aktör för VA-verksamheten skall tillse att räddningstjänstförbundet löpande 

har tillgång till aktuellt kartmaterial och annan nödvändig geo-data avseende 

brandposternas och vattentagens läge liksom kvalitetssäkring så att brandvattennätet 

levererar nödvändiga vattenvolymer. 

 

5.11 HAMNAR OCH DERAS GRÄNSER I VATTNET 

Kommunal räddningstjänst föreligger inom markerade områden i vissa definierade 

hamnar, se bilaga 4 och 5. I havet utmed Karlshamns och Sölvesborgs kustområde 

ansvarar staten för räddningstjänsten. 
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5.12 AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 

Nedan redovisas en sammanställning av de avtal och överenskommelser som 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tecknat med samverkande organisationer och 

företag.  

 

5.13 AVTAL 

 Räddningstjänsten Östra Blekinge, angående vattendykare. 

 

 Ömsesidigt avtal med Räddningstjänsten Östra Blekinge, angående trafikolyckor 

på E22. 

 

 Ömsesidigt avtal med Räddningstjänsten Östra Blekinge, angående 

kemikalieolycka. 

 

 Räddningstjänsten Östra Blekinge, förstahandsinsats för Hallabros räddningsstyrka 

inom Hjärtsjömålaområdet. 

 

 Ömsesidigt avtal med Räddningstjänsten Östra Blekinge, angående stabsstöd. 

 

 Ömsesidigt avtal med Räddningstjänsten Bromölla, angående trafikolyckor på E22. 

 

 Ömsesidigt avtal med Räddningstjänsten Bromölla, angående 

förstärkningsresurser. 

 

 Räddningstjänsten Osby, angående förstahandsinsats för Osbys räddningstjänst 

inom Skälmershult. 

 

 Räddningstjänsten Östra Kronoberg, angående förstahandsinsats för Ryds 

räddningsstyrka inom Farabol och norr Dalanshult. 

 

 Räddningstjänsten Kristianstad, angående förstahandsinsats för Olofströms 

räddningsstyrka inom Bökestadsområdet. 

 

 SOS Alarm AB angående utalarmering av räddningsstyrkor. 

 

 Landstinget Blekinge angående insatser vid hjärtstopp. 

 

 Ömsesidigt avtal med Landstinget Blekinge och Sölvesborgs Hemvärnsområdes 

kamratförening angående terrängtransporter. 

 

 Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB, angående restvärdesskydd. 
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 Sjöfartsverket angående kustnära drunkningsolyckor. 

 

5.14 ÖVERENSKOMMELSER 

 Sjöräddningssällskapet, angående transporter till sjöss. 

 

 Sjöfartsverket, angående transporter till sjöss. 

 

6 EFTERFÖLJANDE ÅTGÄRDER, ANALYS OCH UTREDNING 

För att kunna återföra erfarenhet från inträffade olyckor är det av väsentligt intresse 

att olyckan utreds i skälig omfattning så att olycksorsaken och olycksförloppet kan 

klarläggas. Detsamma gäller för utredning av insatsens genomförande där 

utvärderingen säkerställer att en erfarenhetsbank byggs upp för utveckling av nya 

metoder. 

 

Personal i organisationen som arbetar med olycksutredning och insatsutvärdering är 

brandingenjörer eller styrkeledare i enheterna Förebyggande och Operativ H som 

genomgått MSBs utbildning ”Olycksutredning grundkurs”.  

 

6.1 OLYCKSUTREDNING 

Olycksutredningar skall vara ett naturligt inslag i efterarbetet vid en insats. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram ett styrdokument som klargör hur 

olycksutredningen skall gå till och i vilken omfattning olyckorna skall utredas. Det 

senare är ett förtydligande av vad som anses skäligt för Västra Blekinge med tanke på 

riskbild, kompetens och resurser. De flesta olyckorna utreds i mindre omfattning 

genom de insatsrapporter som skrivs efter varje insats. Vissa olyckor bör dock utredas 

djupare. I styrdokumentet har därför ett antal kriterier satts upp som anger när det är 

lämpligt med en grundligare analys av olyckan. Den slutliga rapporten med 

eventuella förslag till förbättringar delges de organisationer som berörs av olyckan 

och/eller åtgärdsförslagen. 

 

6.2 UTVÄRDERING AV INSATSER 

Utvärderingar av insatser är ett led i den inre kvalitetssäkringen och syftar till att 

skapa en slagkraftig räddningstjänst med tredje man i fokus. Insatsen diskuteras 

tillsammans med berörda utifrån olika aspekter. Berörda är oftast personal inom 

Räddningstjänstens organisation men ibland deltar även andra berörda som 

exempelvis privata aktörer, representanter från kommunens förvaltningar, 

representanter från Landstinget eller annan myndighet.  Mötet/mötena sammanfattas 

i en rapport, en s.k. insatsutvärdering. Rapporten skall innehålla förslag till 

förbättringar.  
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Förbättringsförslag följs kontinuerligt upp vid särskilda möten, där operativa frågor 

avhandlas. Förslag som omfattar ytterligare utbildning/fortbildning samt 

investering/inköp beslutas i en operativ grupp, där personal från Operativ H och 

Operativ RiB finns representerade.  

 

6.3 ÅTERKOPPLING TILL ENSKILD 

Efter genomförda insatser, framförallt efter bränder i bostäder, genomför 

Räddningstjänsten ”återkoppling till drabbad”. Detta innebär att personal som 

deltagit i räddningsarbetet, oftast insatsledaren, besöker den/de drabbade några 

dagar efter händelsen i syfte att svara på frågor om räddningsarbetet och i allmänhet 

stötta den drabbade. Besöket dokumenteras och i de fall den/de drabbade har 

synpunkter på Räddningstjänstens arbete ska detta föras vidare till arbetsgrupper i 

den operativa verksamheten. Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram ett 

styrdokument som klargör hur återkopplingen skall gå till och i vilken omfattning den 

ska göras. 

 

6.4 AVVIKELSEHANTERING 

Räddningstjänsten har utarbetat ett avvikelsehanteringssystem, där samtliga 

avvikelser som inträffat under en insats dokumenteras. Avvikelserna kan beröra alla 

verksamhetsområden inom Räddningstjänstens organisation. Avvikelser hanteras 

vidare inom olika verksamhetsområden/grupper och vidtagna åtgärder, kopplade till 

respektive avvikelse, dokumenteras i avvikelsehanteringssystemet. Syftet med 

systemet är att, på ett strukturerat sätt, arbeta med förbättringsåtgärder och målet är 

att samma/liknande avvikelse inte ska upprepas.   

 

7 RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA UNDER HÖJD BEREDSKAP 

Räddningstjänsten förstärks vid olika typer av kriser eller olyckor beroende på 

omfattningen och händelsen, där krigstillståndet är det största.  

I 8 kap. 2 § LSO anges att i syfte att rädda befolkning och civil egendom från krigets 

verkningar ska Räddningstjänsten under höjd beredskap, utöver fredstida uppgifter, 

även ansvara för: 

 

 upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 

 indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel, 

 kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt 8 kap. 2 

§ ska kunna fullföljas. 

 

Räddningstjänsten ska under samma tid vidare delta i åtgärder för första hjälp åt och 

transport av skadade samt åtgärder för befolkningsskydd. 
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Räddningstjänstens organisation vid höjd beredskap bygger på en förstärkning av 

den fredstida organisationen. Lednings-, räddnings- och 

skadeförebyggandeorganisationen ska utnyttjas med så små förändringar som 

möjligt enligt ansvarsprincipen. En effektiv räddningstjänst i fred är grunden för en 

väl fungerande räddningstjänst vid höjd beredskap. 

8 VARNING OCH INFORMATION  

Det är av största vikt att kunna informera och varna allmänheten vid fara. Vid en 

allvarlig händelse kan Räddningsledaren besluta om att det ska gå ut ett så kallat 

VMA. Beroende på situationen kan antingen ett informations- eller ett 

varningsmeddelande gå ut. Informationsmeddelanden kommuniceras via olika 

mediekanaler, exempelvis som programbrytning i radio. Ett varningsmeddelande 

innebär att en varningssignal sänds ut via tyfoner. 

 

Informationsrutiner vid svåra olyckor i fred ligger till grund för motsvarande rutiner 

under höjd beredskap. Inom tätorterna Karlshamn, Asarum, Mörrum, Sölvesborg-

Sölve, Mjällby, Hörvik-Krokås, Hällevik-Nogersund, Olofström, Jämshög och Kyrkhult 

finns särskilt varningsbehov under höjd beredskap. Inom dessa tätorter skall signalen 

viktigt meddelande till allmänheten kunna ges. Signalen skall kunna utlösas från 

räddningscentralen i Karlshamn samt från SOS Alarm AB. Servicetekniker samt 

Räddningsledare är behöriga att utlösa systemet, dock fattas beslut om utlösning 

endast av Räddningsledaren. Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten 

och kommunerna är användare. Medlemskommunerna i västra Blekinge har låtit 

Räddningstjänsten svara för drift och underhåll av systemet.  
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Operativa riktlinjer 

 

1. Utbildningsnivå brandmän och befäl 

 

Kompetensnivå A. Styrkeledare i räddningsstyrka skall ha genomgått Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskaps vidareutbildning i räddningsledare kurs A eller 

genomgått utbildning brandförman deltid, SRV. Styrkeledaren ska också ha 

genomgått Räddningstjänstens internutbildning för styrkeledare enligt upprättad 

policy. Funktionen Styrkeledare skall ha förmåga att utöva ledning enligt vad som 

anges i kapitel 3 nedan. 

 

Kompetensnivå D. Brandman skall minst ha genomgått Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps utbildning för räddningsinsats för deltidsanställda 

brandmän eller genomgått utbildning Brandman deltid, SRV. 

 

Ort Antal bm Kompetens Antal befäl Kompetens Ansp.tid 

Karlshamn 4 D 1 B 1,5 minut 

Karlshamn 4 D 1 A 5 minuter 

Svängsta 4 D 1 A 5 minuter 

Sölvesborg 4 D 1 A 5 minuter 

Mjällby 4 D 1 A 5 minuter 

Olofström 4 D 1 A 5 minuter 

Summa 24  6   

 

Utbildningsnivån för dagtidspersonal vid stationerna i Olofström och Sölvesborg är 

idag minst kompetensnivå A. Från 2016 är målsättningen att utbildningsnivån ska 

vara minst kompetensnivå D samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

utbildning i grundläggande tillsyn, Tillsyn A, eller motsvarande. 

 

Kompetensnivå B. Insatsledaren skall ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps vidareutbildning i räddningsledning kurs B, Brandmästarklass, SRV 

eller Brandmästarklass, Statens brandnämnd. Insatsledaren ska också ha genomgått 

Räddningstjänstens internutbildning för insatsledare enligt upprättad policy. 

Funktionen insatsledare skall ha förmåga att utöva ledning enligt vad som anges i 

kapitel 3 nedan. 

 

Kompetensnivå E. Räddningschefen skall ha avlagt brandingenjörsexamen enligt 

högskoleförordningen (1993:100) och genomgått Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 

Alternativt avlagd brandingenjörsexamen motsvarande utbildningen vid Högskolans 

brandingenjörsutbildning och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

praktiska utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.  
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RCB utgörs av en person som ersätter räddningschefen, 3 kap. 16§ i LSO. RCB ska ha 

samma utbildningsnivå som räddningschefen. Funktionen RCB skall ha förmåga att 

utöva ledning enligt vad som anges i kapitel 3.  

 
 
 

Befattning Antal befäl Kompetens Responstid 

IL 1 B 1 min 

RCB 1 E 1 min 

Summa 2   

 

2. Grundförmåga för enskilda räddningsstyrkor, nivå 1 

 

De enskilda räddningsstyrkornas grundförmåga, avseende självständiga insatser inom 

räddningsstyrkans primära insatsområde, dimensioneras för att påbörja insats vid 

följande typhändelser. Räddningsstyrkornas primära insatsområde redovisas i bilaga 

2. 

 

 Akutsjukvård 

 

 Brand i byggnad där rökdykning erfordras vid normal riskmiljö, exempelvis 

bostad. 

 

 Brand i byggnad där utvändig släckning erfordras för att begränsa eller fördröja 

brandspridning till annan byggnad. 

 

 Brand i byggnad där övertrycksventilering erfordras. 

 

 Brand ej i byggnad där insats erfordras för att begränsa eller fördröja 

brandspridning. 

 

 Brand i brännbara vätskor upp till 50 m2. 

 

 Insats i branddräkt med stänkskydd vid kemikalieolycka. 

 

 Livräddning vid trafikolycka. 

 

 Livräddning med bärbar stege upp till 12 meter. 

 

 Livräddning, identifiering/indikering och avspärrning vid kemikalieolycka. 

 

 Utsläpp av farligt ämne för omhändertagande av upp till 50 liter vätska. 
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 Utsläpp av farligt ämne där kemdykning i förstärkt grundskydd erfordras. 

 

 Ytvattenlivräddning. Vid drunkningstillbud larmas Räddningstjänsten Östra 

Blekinge för vattendykningsuppdrag 

 

 Åtgärder vid hissöppning, stormskada och vattenskada. 

 

 Åtgärder vid hjärtstopp. 

 

Vissa räddningsstyrkors förmåga och utrustning vid speciella händelser, nivå 2 

 

Vissa enskilda räddningsstyrkors förmåga och utrustning, avseende självständiga 

insatser inom räddningsstyrkans primära insatsområde, dimensioneras för att påbörja 

insats vid följande typhändelser inklusive ovan nämnda. Räddningsstyrkornas primära 

insatsområde redovisas i bilaga 2. 

 

 Losstagning vid trafikolycka. 

 

 Brand i byggnad där rökdykning och samtidig utvändig släckning eller utvändig 

livräddning med hjälp av höjdfordon erfordras. 

 

 Brand i byggnad och brand ej i byggnad där insatsen kräver vatten från 

tankfordon. 

 

 Oljeskadebekämpning i öppet vatten. 

 

 Åtgärder vid hot om suicid. 

 

Förmåga med specialkompetens och specialutrustning, nivå 3 

 

Räddningstjänstens förmåga, avseende insatser med en eller flera styrkor inom hela 

insatsområdet, dimensioneras för att påbörja insats med 

räddningsstyrka/räddningsstyrkor vid följande typhändelser inklusive ovan nämnda. 

 

 Utsläpp av farligt ämne där kemdykning erfordras. 

 

 Utsläpp av farligt ämne för begränsning eller omhändertagande av upp till 2000 

liter vätska. 

 

 Räddning på hög höjd med andra metoder än lösa stegar och höjdfordon. 

 

 Djurlivräddning.  
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 Räddningsfrånkoppling vid räddningsinsats vid elektrifierad järnväg (gäller endast 

Karlshamn och Sölvesborg). 

 

 Brand i byggnad och brand ej i byggnad i Karlshamns kommuns skärgård. 

 

 Stor skadeplats där mobil ledningsplats erfordras. 

 

 Brand i brännbara vätskor upp till 500 m2. 

 

 Losstagning vid trafikolycka där lastbil, buss och/eller tankbil är inblandad s.k. 

tung räddning. 

 

 Brand i byggnad där skärsläckare erfodras. 

 

Förmåga vid händelser som kräver mer än en räddningsstyrka 

 

Räddningstjänstens förmåga, avseende insatser med två eller flera styrkor inom 

förstastyrkans primära insatsområde, dimensioneras för att påbörja insats med 

förstärkande styrka vid pågående insats vid följande typhändelser. 

Räddningsstyrkornas primära insatsområde redovisas i bilaga 2. 

 

 Brand i byggnad där rökdykning och samtidig utvändig släckning eller utvändig 

livräddning med höjdfordon erfordras. 

 

 Brand i byggnad där rökdykning erfordras vid hög riskmiljö, exempelvis industri. 

 

 Räddningsinsats i lokaler där många människor vistas. 

 

 Losstagning vid trafikolycka med fler än två fastklämda. 

 

Förmåga för räddningsvärnet i Kyrkhult 
 

Räddningsvärnet i Kyrkhults förmåga, avseende självständiga insatser, dimensioneras 

för att påbörja insats vid följande typhändelser. Räddningsvärnet i Kyrkhult står alltid 

under befäl av räddningsledare på plats eller av befäl som befinner sig på annan plats 

inom det geografiska området västra Blekinge. Oavsett insatstyp skall alltid 

räddningsledare larmas. 

 

 Brand i byggnad där utvändig släckning erfordras för att begränsa eller fördröja 

brandspridning till annan byggnad. 

 

 Brand ej i byggnad där insats erfordras för att begränsa eller fördröja 

brandspridning. 
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 Livräddning vid trafikolycka. 

 

 Åtgärder vid hissöppning, storm- och vattenskador. 

 

 Åtgärder vid hjärtstopp. 

 

 Bistå övriga räddningsstyrkor som förstärkningsresurs där rök- eller kemdykning 

inte erfordras. 

 

3. Förmåga ledningsfunktioner 

Styrkeledaren – insatstid och förmåga 

I Karlshamn, Svängsta och Mjällby är styrkeledaren knuten till räddningsstyrkan. 

Anspänningstiden är 1.5 minuter för heltidsstationen i Karlshamn och 5 minuter för 

deltidsstationerna Karlshamn, Svängsta och Mjällby. I Sölvesborg och Olofström är 

styrkeledaren en FIP, vilket innebär att anspänningstiden minskar. Målet är att dessa 

styrkeledare (FIP) ska ha en anspänningstid på 1.5 minuter, vilket innebär att 

insatstiderna minskar i Sölvesborgsstyrkans och Olofströmsstyrkans insatsområden. 

Analyser visar att insatstiderna igenomsnitt minskat med 3 minuter.   

 

Bakgrundskunskaper 

För att erhålla trygghet i de roller SL verkar i ska denna person: 

 ha kunskap om ledningsorganisationen samt lednings- och stabshandboken 

 kunna tillämpa de kommunikationsmedel som används inom RTJ Västra 

Blekinge 

 kunna tillämpa LSO och AFS samt ha kunskap om AML 

 ha kunskap om rådande presspolicy 

 ha kunskap om och kunna tillämpa förenklat beslutstöd 

 kunna identifiera behov och tillämpa rätt metod för akut restvärdesräddning 

 ha kunskap om utrustning på bilar, containrar och släp 

 ha kunskap om var olika resurser finns  

 ha kunskap om de samarbetsavtal som finns med grannkommunerna 

 

Systemledning 

SL ska ha kunskap om systemledning.  

 

Insatsledning 

SL ska verka i rollen räddningsledare och därmed kunna: 

 ge förberedande order  

 besluta om taktiskt angreppsätt, utföra åtgärdsprioritering och välja 

metod/teknik  

 utföra en OBBO med särskilt fokus på riskbedömning 

 uttala ett mål med insatsen (MMI) 

 kunna bedöma behovet av resurser 
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 lämna tydliga lägesrapporter till RCB/SOS 

 följa upp de beslut som är fattade och utvärdera dessa 

 samverka på skadeplatsen 

 använda sig av beslutsstöd till exempel en lathund 

 

Uppgiftsledning 

SL ska kunna tillämpa uppgiftsledning, och verka i rollen sektorschef, vilket innebär 

att denna person ska:  

 ha kunskap om de metoder/tekniker som används i RVB 

 se till att de beslut som fattats, avseende uppgiftsledning, genomförs och följs 

upp 

 tillse att högre befäl kontinuerligt får information om vilken verkan utförda 

åtgärder har 

 leda en specifik uppgift så som till exempel vattenförsörjning, rökdykning och 

håltagning 

 

Insatsledaren – insatstid och förmåga 

Räddningstjänsten förfogar över en insatsledarberedskap, som i första hand utövar 

operativ ledning. Funktionen skall vistas inom västra Blekinges geografiska område. 

Målet för insatsledarberedskapen är att uppfylla följande krav: 

 

 60 sek att svara på anrop (responstid) 

 3 minuter att bemanna ledningsfordon 

 30 minuter att nå skadeplatsen* 

 

* 30 minuter inkluderar responstid samt tid för bemanning av ledningsfordon. 

 

Bakgrundskunskaper 

För att erhålla trygghet i de roller IL verkar i ska denna person: 

 ha kunskap om ledningsorganisationen samt lednings- och stabshandboken 

 kunna tillämpa de kommunikationsmedel som används inom RTJ Västra 

Blekinge 

 kunna tillämpa LSO, AML och AFS 

 ha kunskap om rådande presspolicy 

 ha kunskap om och kunna tillämpa förenklat beslutstöd 

 kunna identifiera behov och tillämpa rätt metod för akut och fortsatt 

restvärdesräddning 

 ha kunskap om var olika resurser finns  

 ha kunskap om de samarbetsavtal som finns med grannkommunerna 

Systemledning 

IL ska ha fördjupad kunskap om systemledning. 

 

 



Bilaga 1 

 

 

Insatsledning 

IL ska kunna tillämpa insatsledning, och verka i rollen räddningsledare, vilket innebär 

att denna person ska kunna: 

 utföra en OBBO med särskilt fokus på riskbedömning och behovet av ledning 

 uttala ett mål med insatsen (MMI) och leda personalen mot detta mål 

 besluta om taktiskt angreppssätt, utföra åtgärdsprioritering och välja 

metod/teknik utifrån vald taktik 

 sätta organisationen, utse ledningsplats och leda insatsen mot det utsatta 

målet 

 använda sig av beslutsstöd 

 planera för omfall 

 följa upp de beslut som är fattade och utvärdera dessa 

 lämna tydliga lägesrapporter till RCB 

 kunna bedöma behovet av resurser och skapa uthållighet 

 samverka på skadeplatsen 

 kunna delta i stabsarbete 

Uppgiftsledning 

IL ska kunna tillämpa uppgiftsledning, och verka i rollen skadeplatschef eller 

sektorchef, vilket innebär att denna person ska kunna: 

 se till att de beslut som fattats, avseende uppgiftsledning, genomförs och följs 

upp 

 tillse att högre och lägre befäl kontinuerligt får information om vilken verkan 

utförda åtgärder har 

 leda en specifik uppgift så som till exempel vattenförsörjning, rökdykning och 

håltagning 

 

Räddningschef i beredskap – insatstid och förmåga 

Räddningstjänsten förfogar över en räddningschefsberedskap (RCB) med 

brandingenjörskompetens, som i första hand utövar normativ och strategisk ledning. 

Funktionen skall vistas inom västra Blekinges geografiska område. Det finns undantag 

då RCB kan vistas utanför det geografiska området.  

 

 Målet för RCB-beredskapen är att uppfylla följande krav: 

 

 60 sek att svara på anrop (responstid) 

 3 minuter att bemanna ledningsfordon 

 30 minuter att nå brandstationen i Karlshamn* 

 

*30 minuter inkluderar responstid och tid för bemanning av ledningsfordon. 

 

Bakgrundskunskaper 

För att erhålla trygghet i de roller RCB verkar i ska denna person: 

 ha kunskap om ledningsorganisationen samt lednings- och stabshandboken.  
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 kunna tillämpa de kommunikationsmedel som används inom RTJ Västra 

Blekinge 

 kunna tillämpa LSO samt AML och ha kunskap om AFS.  

 ha kunskap om rådande presspolicy, kunna göra uttalande till massmedia och 

delta vid presskonferenser. 

 ha fördjupad kunskap om vilka beslutstöd som finns och kunna tillämpa dessa  

 kunna påtala behov och administrera ett restvärdesarbete 

 

Systemledning 

RCB ska kunna tillämpa systemledning (normativ och strategisk ledning) vilket bland 

annat innebär att denna person ska: 

 kontinuerligt tolka organisationens roll i förhållande till den rådande 

situationen och andra organisationers verksamhet 

 ha kunskap om var olika resurser finns, både inom och utanför förbundet  

 ha kunskap om de samarbetsavtal som finns med grannkommunerna 

 kunna utse räddningsledare 

 kunna definiera och ge ram för insats (avsikt med insats, resurs, tid och 

geografi) 

 tillse att beredskapen i Västra blekinge upprätthålls under pågående insatser 

 kontinuerligt bedöma riskbilden i Västra Blekinge i sin helhet 

 tillse att det totala hjälpbehovet blir tillgodosett 

 kunna avgöra om en olycka är kommunal räddningstjänst 

 kunna identifiera behovet av att sammankalla en stab 

 

Insatsledning 

RCB ska kunna tillämpa insatsledning, och verka i rollen räddningsledare, vilket 

innebär att denna person ska kunna: 

 uttala ett mål med insatsen (MMI) och leda personalen mot detta mål 

 besluta om taktiskt angreppssätt och utföra åtgärdsprioritering  

 sätta organisationen, utse ledningsplats och leda insatsen mot det utsatta 

målet 

 använda sig av beslutsstöd 

 planera för omfall 

 följa upp de beslut som är fattade och utvärdera dessa 

 lämna tydliga lägesrapporter 

 kunna bedöma behovet av resurser och anskaffa dessa  

 samverka på skadeplats samt ha god kunskap om kontaktvägar till externa 

aktörer 

 kunna starta upp en stab samt leda och delta i en sådan 
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Uppgiftsledning 

Brandingenjör som vid specifik insats ej verkar i rollen som RCB eller RL ska kunna 

tillämpa uppgiftsledning och därmed kunna utföra tilldelade uppgifter som till 

exempel att ha rollen som samverkans-, säkerhets- eller informationsbefäl.  

 

4. Ledningssystemets uppbyggnad 

”När det handlar om att i praktiken arbeta med att fatta beslut och att arbeta med 

beslutsunderlag, kan det finnas anledning att fördela rätten att fatta olika typer av 

beslut eller befogenheter mellan flera olika individer, i så kallade beslutsdomäner. En 

fungerande organisation bygger på att olika typer eller grad av befogenheter fördelas 

över hela systemet och normalt också mellan flera olika individer.” (Svensson et. al 

2005) 

 

Att befogenheterna fördelas på olika personer inom ledningssystemet är med andra 

ord en förutsättning för att skapa en fungerande organisation. Det är viktigt att 

denna fördelning av befogenheter är tydlig så att var och en vet inom vilken 

beslutsdomän som han/hon har rätt (och skyldighet) att fatta beslut. Följande 

beslutsdomäner finns inom Räddningstjänsten Västra Blekinge: 

 

 Systemledning 

 Insatsledning 

 Uppgiftsledning 

 

Vid varje insats finns alltid dessa beslutsdomäner närvarande på ett eller annat sätt 

och de kan vara fördelade på en eller flera personer. Exempelvis kan styrkeledaren vid 

ett litet larm som t.ex. en containerbrand svara för såväl insatsledning som 

uppgiftsledning. Vid ett större larm som t.ex. en allvarlig trafikolycka med flera fordon 

svarar styrkeledaren för uppgiftsledning medan insatsledaren svarar för insatsledning. 

Systemledningen åvilar i båda fallen Räddningschef i beredskap. För att skapa 

tydlighet i ledningssystemet är det viktigt att det definieras vem som har rätt att fatta 

beslut inom de olika beslutsdomänerna samt vilken uppgift de olika rollerna har, se 

tabellen på nästa sida 
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Beslutsdomän Benämning på chef Övergripande uppgift 

Systemledning Räddningschef (i beredskap)  Kontinuerligt tolka organisationens roll i 

förhållande till den rådande situationen och 

andra organisationers verksamhet 

 Utse räddningsledare 

 Definiera och ge ram för insats (avsikt med 

insats, resurs, tid och geografi) 

 Kontinuerligt bedöma riskbilden i 

kommunerna i sin helhet 

 Tillse att det totala hjälpbehovet blir 

tillgodosett 

Insatsledning Räddningsledare  Besluta om Mål Med Insatsen (MMI) 

 Besluta om åtgärder för att uppnå MMI 

 Besluta om och fördela uppgifter till de 

organisatoriska delar som är knutna till 

insatsen 

 Besluta om ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt, 

att avsluta räddningsinsatsen samt att 

samverka med andra organisationer på 

skadeplatsen 

Uppgiftsledning Skadeplatschef/Storsektorchef 

Sektorchef 

Gruppchef 

 Leda organisatorisk del i genomförande av de 

uppgifter som tilldelats. 

 

Organisationens lednings- och stabsorganisation beskrivs i detalj i Lednings- och 

stabshandboken som är framtagen tillsammans med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge. Dokumentet finns att tillgå hos Räddningstjänsten Västra Blekinge.  

 

5. Räddningstjänstens övningsverksamhet 

Målsättningen är att övningar skall genomföras minst i den omfattning som framgår i 

tabellen nedan. 

 

Personalkategori Övn tim/år Innehållet i stort 

RCB  30 Allmän räddningstjänst 

RCB 30 Ledningsövningar 

IL 30 Ledningsövningar 

Befäl heltid 10 Ledningsövningar 

Räddningstjänstpersonal 

heltid 

150 Allmän räddningstjänst 

Befäl deltid 10 Ledningsövningar 

Räddningstjänstpersonal 

deltid 

50 Allmän räddningstjänst 

Personal vid räddningsvärn 12 Allmän räddningstjänst 
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Fiskhamn 
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Innerhamn och Vindhamn 
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Munkahusviken 
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Stillerydshamnen 
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Anläggningar med farlig verksamhet 
 

Länsstyrelsen i Blekinge län har fastställt följande anläggningar med farlig verksamhet 

som faller under 2 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor där verksamheten innebär fara 

för att en olyckshändelse skall orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön. De 

fastställda anläggningarna åläggs att bland annat göra en riskanalys över 

verksamheten och kan åläggas att hålla eller bekosta viss beredskap. 

 

Karlshamns kommun 

 AarhusKarlshamn AB hanterar stora mängder lösningsmedel vilka kan ge upphov 

till explosioner och mycket snabba brandförlopp. På företaget hanteras också 

vätgas vilket kan medföra mycket stora konsekvenser vid en olycka. 

 E.ON. Gas Sverige AB gasolterminalen i Karlshamn hanterar och lagrar stora 

mängder gasol vilket kan medföra mycket stora konsekvenser vid en olycka. 

 E.ON. Gasturbiner Sverige AB hanterar stora mängder brännbar vätska som kan 

medföra stora konsekvenser vid en olycka. 

 Karlshamns kommun Vägga isrink hanterar stora mängder ammoniak som kan 

medföra stora konsekvenser vid en olycka. 

 Karlshamns Hamn AB lagringsanläggningen vid Oxhaga Nabb hanterar stora 

mängder bensin vilket kan få mycket stora konsekvenser i händelse av brand. 

 Karlshamns Hamn AB lagringsanläggningen vid Sutudden hanterar stora 

mängder bensin vilket kan få mycket stora konsekvenser i händelse av brand. 

 Karlshamn Kraft AB hanterar olja under speciella betingelser som kan ge upphov 

till snabba brandförlopp vid en olycka. Företaget hanterar också stora mängder 

ammoniak som kan medföra mycket stora konsekvenser vid en olycka. 

 Preem Raffinaderi AB lagringsanläggningen vid Sutudden hanterar stora 

mängder bensin vilket kan få mycket stora konsekvenser i händelse av brand.  

 Södra Cell Mörrum hanterar stora mängder kemikalier som kan medföra mycket 

stora konsekvenser vid en olycka. 

 

Sölvesborgs kommun 

 Skåne-Blekinge Pälsdjursuppfödares ekonomiska förening hanterar stora 

mängder ammoniak som kan medföra stora konsekvenser vid en olycka. 

 Sölvesborgs kommun Ishallen hanterar stora mängder ammoniak som kan 

medföra stora konsekvenser vid en olycka. 

 Frealco Nordic AB hanterar större mängder syror och baser. 

 Lagerbergs I Norjeby AB hanterar ammoniak på flera ställen inom anläggningen.  
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Olofströms kommun 

 E.ON. Gas Sverige AB gasolstationen i Olofström hanterar och lagrar stora 

mängder gasol vilket kan medföra mycket stora konsekvenser vid en olycka. 

 Olle Svenssons Partiaffär AB hanterar stora mängder ammoniak som kan 

medföra stora konsekvenser vid en olycka. 

 Olofströms kommun Ishallen hanterar stora mängder ammoniak som kan 

medföra stora konsekvenser vid en olycka. 
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Sevesoanläggningar, högre kravnivån 
 

Följande anläggningar faller under högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

 E.ON Gas Sverige AB gasolterminalen i Karlshamn 

 Karlshamns Hamn AB, lagringsanläggningen vid Oxhaga Nabb 

 Karlshamns Hamn AB, lagringsanläggningen vid Sutudden 

 Preem Raffinaderi AB, lagringsanläggningen vid Sutudden 

 Södra Cell Mörrum 

 Karlshamn Kraft AB 

 

Följande anläggningar faller under lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

 E.ON Gasturbiner Sverige AB 

 E.ON. Gas Sverige AB gasolstationen i Olofström 

 


