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1. INLEDNING 

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas 

av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen anges att Räddningstjänsten 

ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor. 

Förbundet ska också utöva den tillsyn som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor och även pröva tillstånd enligt samma lag. 

 

I lag om skydd mot olyckor anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst. Utifrån förbundsordningen och de nationella målen har 

Räddningstjänsten fastställt en vision, en verksamhetsidé samt verksamhetsmål i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är antaget av kommunalförbundets direktion. 

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I 

verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för 

kommuninvånaren. 

 

Denna verksamhetsplan skall vara ett styrande dokument för Räddningstjänsten under år 2017. Här 

anges vilka aktiviteter och projekt, utifrån ett antal fokusområden, som kommer att genomföras under 

året och som kommer att utveckla verksamheten. 
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2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR HELA VERKSAMHETEN 

2.1 Jämlikhet 

Forskning visar på att det finns vinster med en jämlik arbetsplats. Framför allt påverkas arbetsmiljön 

positivt. Räddningstjänsten Västra Blekinge ska under 2017 påbörja ett arbete med jämlikhetsfrågor. 

Arbetet kommer att fortgå under flera år, med målet att jämlikhetsfrågor ska integreras som en 

naturlig del i organisationen. Inspiration väcktes på Räddningstjänsten Syds konferens där de 

berättade om sitt jämställdhetsarbete "En brandstation för alla". Det visade sig i våra diskussioner, efter 

konferensen, att det även finns attityder och värderingar som vi måste arbeta med i vår organisation.  

 

Aktivitet 2.1.1 

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer att bedrivas systematiskt och målinriktat. Ett första steg i 

arbetet är att utforma och genomföra en enkätundersökning. Syftet med enkäten är att visa var 

organisationen står i dessa frågor. Arbetet ska vara klart 2017-08-31 (SB).  

Aktivitet 2.1.2 

Genomföra en föreläsning som inspirerar samt väcker och ökar medvetandet i dessa frågor. Arbetet 

ska vara klart 2017-06-30 (SB). 

Aktivitet 2.1.3 

Under 2017 ska en ny värdegrund tas fram. Värdegrunden ska beskriva värdeord med tillhörande 

förklaring. Arbetet ska vara klart 2017-11-30 (SB). 

 

2.2 Samarbete mellan administrativa funktioner i länet 

De administrativa funktionerna inom räddningstjänsterna i länet skiljer sig till viss del. Olikheter finns 

avseende exempelvis rutiner och funktionernas roller. I syfte att skapa en effektivare administrativ 

organisation i länet, med ambitionen att använda kompetensen optimalt och eventuellt kunna göra 

ekonomiska besparingar, är ett första steg att utreda förutsättningarna för samarbete mellan 

förbundens administrativa funktioner. 

 

Aktivitet 2.2.1 

Räddningstjänsten ska senast 2017-03-31 ta fram en verksamhetsbeskrivning för den 

administrativa verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen ligger till grund för fortsatt utredning 

om gemensamma administrativa tjänster med Räddningstjänsten Östra Blekinge (KJ). 

Aktivitet 2.2.2 

Räddningstjänsten ska senast 2017-05-31 ha genomfört en utredning tillsammans med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende förutsättningarna för samarbete kring 

gemensamma administrativa funktioner (KJ). 

  

2.3 Införande av ett femte skiftlag 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har idag ett stort övertidsuttag bland den operativa personalen, 

vilket ger upphov till en belastad ekonomi och en försämrad arbetsmiljö för de anställda. 

Den operativa verksamheten är i behov av omorganisation i syfte att förbättra arbetsmiljön samt att på 

ett effektivare sätt nyttja de ekonomiska resurserna.   
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2016 genomfördes en utredning avseende möjligheterna att införa ett femte skiftlag. Ett femte skiftlag 

innebär att ett skiftlag på maximalt fyra personer arbetar dagtid på vardagarna under 36 veckor om 

året. Detta genererar en vinst i verksamheten i form av sänkt övertid bland personalen, bättre 

arbetsmiljö och ett effektivare utnyttjande av de ekonomiska resurserna. Införandet av ett femte 

skiftlag är planerat till 2018-01-01. 

 

Aktivitet 2.3.1 

Under januari månad, senast 2017-01-31, ska projektledare utses av ledningsgruppen. 

Aktivitet 2.3.2 

Projektledaren ska senast 2017-02-28 redovisa en handlingsplan för ledningsgruppen. 

Handlingsplanen ska bl.a. innehålla tidsplan, sammansättning av arbetsgrupp samt 

riskbedömning inför ändringar i verksamheten. 

Aktivitet 2.3.3 

Projektledaren skall senast 2017-10-09 redovisa ett beslutsunderlag vid ledningsgruppsmöte. 

Beslutsunderlaget ligger till grund för ledningsgruppens beslut om införande av ett femte 

skiftlag, rekrytering av fyra brandmän samt som underlag för samverkansmöte 2017-10-17. 

3. FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 

3.1 Effektivisering och utveckling av tillsynsverksamheten 

Räddningstjänsten ska utöva tillsyn för att tillse att verksamhetsinnehavare och fastighetsägare 

efterlever Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE). Inträffande händelser, tips från allmänheten samt tidigare tillsynsteman tas i 

beaktande då ett nytt program för tillsyn skapas.  

Aktivitet 3.1.1 

Den förebyggande verksamheten har vuxit snabbt och antalet tillsynsförrättare väntas totalt 

under 2017 uppgå till 11 personer. För att hålla en jämn och likvärdig kvalité mot 

medborgarna ska insatser göras för att likrikta tillsynsverksamheten för att i större omfattning 

göra denna oberoende av förrättaren avseende bedömningar och metodik. Kortare möten ska 

erbjudas samtliga tillsynsförrättare minst en gång per månad i samband med tjänstgöring som 

ett forum för att lyfta frågor och förmedla information (SÄ).  

Aktivitet 3.1.2 

En instruktion för tillsynsprocessen ska tas fram som tydligt beskriver hanteringen av ett 

tillsynsärende samt hanteringen av och förutsättningarna för förelägganden. En del i 

dokumentet ska även behandla förutsättningar och riktlinjer för brandmän under 

dagtidsvecka. Instruktionen ska vara klar senast 2017-03-31 och därefter implementeras i 

verksamheten (SÄ).  

Aktivitet 3.1.3 

Under 2017 ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO och LBE). Uppföljning ska ske på samtliga 

tillsyner. Klart 2017-12-31 (SÄ). 
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Aktivitet 3.1.4 

Under 2017 ska minst ett förläggande upprättas. Klart 2017-10-31 (SÄ). 

 

3.2 Kommunicera med rätt målgrupp på rätt sätt 

Räddningstjänsten ska kommunicera med de som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner i 

syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera olyckor. Räddningstjänsten ska aktivt arbeta med att 

kommunicera med kommuninvånarna via olika sociala medier och genom fysiska möten.  

 

Aktivitet 3.2.1 

Räddningstjänsten ska upprätthålla sin närvaro på sociala medier (Facebook) och hemsida. 

Senast 2017-06-30 ska Räddningstjänsten börja använda Instagram för mer informell 

kommunikation med kommunmedborgarna. Minst två inlägg ska göras varje vecka i sociala 

medier och minst ett inlägg per vecka ska göras på hemsidan (SÄ).  

Aktivitet 3.2.2 

Kommunikationsgruppen ska mötas minst två gånger under 2017 för planering och 

utvärdering av räddningstjänstens kommunikationsarbete, särskilt aktiviteterna på de digitala 

plattformarna. Klart senast 2017-10-31 (SÄ). 

Aktivitet 3.2.3 

Under 2017 ska Räddningstjänsten delta i minst en nationell informationskampanj. Klart senast 

2017-12-31 (SÄ). 

 

3.3 Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor 

De som bor, vistas och verkar i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur 

de skyddar sig mot brand och andra olyckor. Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att 

genomföra utbildningar i syfte att stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor. 

 

Aktivitet 3.3.1 

Samverkan ska ske tillsammans med berörda aktörer angående förutsättningarna för fortsatt 

utbildningsdag för årskurs sju i Karlshamn och Sölvesborg. Klart senast 2016-06-30 (SÄ). 

Aktivitet 3.3.2 

Räddningstjänsten ska under 2017 erbjuda alla elever i åk 4 en anpassad utbildning med 

brand, trafik och/eller drunkning som ledord. Utbildningen ska utvärderas efter halvårsskiftet 

och samtliga utbildningar ska vara klara 2017-10-31 (SÄ). 

4. SKADEAVHJÄLPANDE VERKSAMHET 

4.1 Utveckla förmåga och organisation på RCB-nivå i Blekinge län  

Utredning om en gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes under år 2016. 

Utredningen konstaterade att samarbetet mellan de båda kommunalförbunden i Blekinge bör 

utvecklas. Framtidens olyckor liksom erfarenheter av större händelser i landet möts på effektivast sätt 

med en stärkt ledningsstruktur. Samarbetet mellan de båda räddningstjänstförbundens RCB-funktioner 

ska stärkas utifrån förbundens befintliga organisationer för att lägga en grund för fortsatt samarbete i 

framtiden. 
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Aktivitet 4.1.1 

Räddningstjänsten har senast 2017-05-31 tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

ha infört en utvecklad operativ ledningsorganisation med respektive RCB-funktion i Blekinge 

län. (SÄ och MK) 

  

4.2 Utveckling av ledningsförmågan i förbundet 

För att Räddningstjänsten skall kunna genomföra insatser på ett så bra och effektivt sätt som möjligt 

krävs väl utbildade och övade befäl. Precis som för bandmännen krävs kontinuerlig övning för att 

upprätthålla förmågan. Under 2017 fortsätter Räddningstjänsten att skapa förutsättningar för ökad 

ledningsförmåga i förbundet. Detta görs genom nedanstående aktiviteter.  

 

Aktivitet 4.2.1 

En övergripande övningsplan ska skapas för samtliga ledningsnivåer (SL, IL, RCB). Denna ska 

tydliggöra vilka förmågor som avses övas, hur de ska övas samt ansvariga för respektive 

övning. Planen ska sträcka sig över en treårsperiod och redovisa antalet timmar som ska 

läggas på respektive övningsmoment. Klart 2017-10-31 (EL).  

Aktivitet 4.2.2 

Minst en kaderövning ska genomföras för samtliga styrkeledare (hel- och deltid). Klart 2017-

10-31 (PJ). 

Aktivitet 4.2.3 

Under året ska IL och RCB genomföra gemensamma övningar vid två tillfällen (två 

halvdagsövningar). Syftet med övningarna är att öva förmågan ledning och/eller samverkan 

för de olika ledningsfunktionerna. Respektive övningsledare beslutar om typ och omfattning 

av övning. Klart 2017-10-31 (EL och RC) 

Aktivitet 4.2.4 

IL och RCB ska genomföra minst tre orienteringsövningar på riskobjekt eller skyddsvärda 

objekt i förbundet. IL och RCB ansvarar själva för genomförandet samt att övningarna 

dokumenteras i Daedalos. Klart 2017-10-31 (RCB och IL). 

Aktivitet 4.2.5 

Två befälsträffar skall genomföras där möjlighet ges att informera/utbilda samtliga befäl i 

aktuella ämnen. Befälsträffarna genomförs lämpligtvis vår och höst. Klart 2017-10-31 (ME och 

EL). 

 

4.3 Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge och andra aktörer 

Övningar med realistiska scenarier är en viktig del i räddningstjänstens förberedande verksamhet 

innan olyckor. Insatsövningar, som övar hela insatsen med åtgärder i alla nivåer från enskild brandman 

till räddningsledning, skapar en helhet för alla personalkategorier. Behovet av att öva komplexa 

insatser med styrkor från de båda kommunalförbunden i länet ökar i takt med att samarbetet mellan 

organisationernas operativa verksamhet utvecklas. Det finns även ett stort behov av att öva samverkan 

med andra blåljusorganisationer, myndigheter och aktörer i syfte att förbättra förutsättningarna att 

genomföra effektiva insatser i samverkan.  

 

Aktivitet 4.3.1 

Räddningstjänsten ska senast 2017-12-31 ha genomfört fyra insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett överenskommet scenario (RC och K16). 
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Aktivitet 4.3.2 

Räddningstjänsten ska senast 2017-12-31 ha genomfört två insatsövningar i samverkan med 

ambulans och polis utifrån ett överrenskommet scenario (ME och MJ/PH). 

   

4.4 Gemensam planering för skogsbrand i Blekinge län 

Samarbetet mellan länets båda kommunalförbund kan förbättras inom en rad områden. Ett utökat 

samarbete är en förutsättning för att möta de händelser som organisationerna kan ställas inför. 

Skogsbranden i Västmanland är ett aktuellt exempel som visar att stora olyckor kräver samverkan. För 

att öka förmågan inför och vid skogsbränder krävs gemensam planering och samverkan kring egna 

och andras resurser, vilket slutförs under år 2017. Samarbetet kring händelsetypen skogsbrand bör 

fortsätta att utvecklas även under år 2018. 

 

Aktivitet 4.4.1 

Räddningstjänsten ska senast 2017-05-31, tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, 

upprätta en gemensam skogsbrandsplan som även innehåller nödvändiga förteckningar av 

egna och andra samverkande organisationers resurser (RN). 

 

4.5 Handlingsplan för fys och hälsa  

Vårt uppdrag är att utföra räddningsinsatser på ett så säkert sätt som möjligt. För att lyckas med det är 

det viktigt att våra medarbetare har en god fysik och orkar med de utmaningar de möter. 

Utryckningspersonalens fysiska hälsa säkerställs idag genom arbetsprov med EKG-registrering, 

hälsokontroll och rullbandstest. Kraven för att få tjänstgöra som rökdykare är tydliga enligt AFS 2005:6. 

Samma tydlighet finns inte för personer i utryckningstjänst som inte tjänstgör som rökdykare.  

 

Aktivitet 4.5.1  

Senast 2017-06-30 ska Räddningstjänsten Västra Blekinge ha tagit fram en handlingsplan för 

fys och hälsa. Handlingsplanen ska beskriva hur räddningstjänsten arbetar för att säkerställa 

att medarbetarna har en god fysisk hälsa. Planen bör även kunna användas som handledning 

för uppföljning och åtgärder vid icke godkända kontroller, en s.k. rehabiliteringsutredning och 

en plan för återgång i arbetet. Den plan som togs fram 2016, avseende rutiner och krav vid 

nyanställning, och den plan som tas fram 2017 utgör två delar av samma plan (PJ och SB).  

  

   


